
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يگزارش اجرا

   آزاد به اطالعاتيقانون انتشار و دسترس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آزاد به اطالعاتيون انتشار و دسترسيسيمك
1397-1396



  



  



  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اموري كه با دشمن مقابله داريم،مسئوالن جز در موارد نظامي، امنيتي و
  .كنندنرا از مردم پنهان بايد شفاف باشند و هيچ رازي 

23/7/97  





تی   ونکس  راادد
ن اسـاس،   ي بـر همـ    ؛ است يق اسالم ي وث يها موزهها و شبهات مردم از آ       برابر پرسش  مان در ك بودن حا  گو  پاسخ

انات خود را   كرده است همه ام   كران، دولت را موظف     ي ا يم اسال يف دولت جمهور  يان وظا ي در مقام ب   يقانون اساس 
جـاد نظـام    يا« و   »شي خـو  ي و فرهنگـ   ي، اجتماع ي، اقتصاد ياسين سرنوشت س  ييت عامه مردم در تع    كرمشا« يبرا
 يني مختلف تقن  يارهاكگذرد ابت  ين اصل م  يب ا يه از تصو  ك يدت زمان مدر   ).اصل سوم ( رديار گ ك  به »حي صح يادار

مـصوب  ( آزاد به اطالعـات      يان، قانون انتشار و دسترس    ين م يه در ا  ك  تحقق آن صورت گرفته است     ي برا ييو اجرا 
  . دارديا  برجستهامالًكگاه يجا) 1387
. م شـد  ي تقـد  ي اسـالم  ي بـه مجلـس شـورا      1383 در سـال     » اطالعات يآزادحه  يال«ن قانون با عنوان     ياحة  يال

 در  ي اساس يرا با اصالحات   ن آ حه،ين ال ي مختلف ا  يها  دربارة جنبه  يحدود چهار سال بحث و بررس      مجلس پس از  
 » آزاد بـه اطالعـات  يانتـشار و دسترسـ  قـانون  « بهقانون را عنوان ه، كنياز جمله ا. ب كردي تصو25/2/1387خ  يتار
ـ   ي اسـالم  يراد به مصوبه مجلس گرفت و مجلـس شـورا         ينگهبان چند ا  محترم   يشورا. ر داد ييتغ رادات يـ ن ا ي از ب

 بـه   يـي  اجرا يهـا  الزام دسـتگاه   اطالعات و    ي به ارائه بعض   يالزام مؤسسات خصوص  (راد عمده   ي نگهبان، دو ا   يشورا
ص مـصلحت نظـام     يتـشخ محتـرم   رفت و مصوبه مجلس جهت اظهارنظر به مجمع         يرا نپذ )  اطالعات يارائة ابتكار 
 يرد و قانون انتـشار و دسترسـ       ك اعالم   يرا درباره موارد اختالف   خود  نظر   31/5/1388خ  يمجمع در تار  . ارسال شد 

  .افتيآزاد به اطالعات، اعتبار 
ب يتـصو ه و   يـ تهل عـدم    يـ دل  بـه   و ردكـ  اجـرا امتنـاع      ين قانون و ابالغ آن بـرا      ي ا يور وقت از امضا   جمه سيرئ

مذكور را  قانون  س محترم جمهور،    يرئن سال،   يدر ا .  متوقف ماند  1393ن قانون تا    ي ا ي، اجرا يياجرا يها    نامه  نييآ
 يـي  اجرا يهـا   نامـه   نيـي آ از   يكيشد و   ل  يكتش  آزاد به اطالعات   يون انتشار و دسترس   يسيمك رد،ك اجرا ابالغ    يبرا

 ي اجـرا يط بـرا ي و شـرا   ندب شد ي تصو 1394در سال   ز  يدوم و سوم ن    يياجرا يها    نامه نييآ. ب شد يز تصو يقانون ن 
 آزاد بـه    يانتـشار و دسترسـ    سـامانه   « 1395در سال    قانون،   يي اجرا نامه  نييآعمل به   در  . دين قانون فراهم گرد   يا

ن يـ ا و اداره  يانـداز  راه 1396 شـد و در سـال        يطراحـ  اطالعـات    ي ارتباطات و فناور    وزارت ياركبا هم  »اطالعات
  .ون قرار گرفتيسيمكرخانه يبه عهده دبسامانه 
 اول،  يهـا  در مـاه  .  آغـاز شـد    1396  سـال  مهي آزاد به اطالعات از ن     ي قانون انتشار و دسترس    يسان، اجرا  نيبد

 الزم را نداشـتند تعـداد درخواسـت         يهـا   ي آن آگاه  ي اجرا يگونگن قانون و چ   يه شهروندان از وجود ا    كني ا ليدل  به
 در. درخواست اطالعات از شهروندان واصل شـد       1516 ن سال تعداد  يه در ا  ك   اي  گونه اد نبود به  ياطالعات چندان ز  

 يشيروند افزا  ها    رخانه آن، تعداد درخواست   يون و دب  يسيمك يجي و ترو  ي آموزش يها    تيجه فعال يدر نت  ،1397سال  
 مؤسـسه   338 حـدود    1396ز در سـال     يتعداد مؤسسات فعال در سامانه ن     . دي درخواست رس  6244رد و به    كدا  يپ

 شـهروندان  يهـا      به درخواست  ييگو  پاسخت  يفيك از نظر    .دي مؤسسه رس  570 به   1397زان در سال    ين م يه ا كبود  
 يهـا   ه دادهكـ تر شـده اسـت    يا   حرفه زمان بهتر ومرور به مؤسسات ييگو  پاسخت  يه وضع كدهد   يز آمار نشان م   ين

  .ن موارد، در متن گزارش آمده استيمرتبط با ا
ت ين قانون مرتبط با شـفاف     يتر  مهم،   آزاد به اطالعات   ينون قانون انتشار و دسترس    كا با توجه به آنچه گفته شد     

ـ    يتصرتأكيد و   . شور فراهم است  ك آن در    يق و جد  ي دق ي اجرا يط برا يه همه شرا  كاست   ت حـق   يـ زوم رعا ح بـه ل
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ـ  ياز سـو   1395ه در سـال     ك يمنشور حقوق شهروند   31 و   30 مردم به اطالعات در مواد       يدسترس س محتـرم   ي رئ
 تـا   كنـد   ان نظـام را ملـزم مـي       نكاركارگزاران و   كهمه مسؤالن،   دولت ابالغ شد     ي برنامه و خط مش    عنوان هجمهور ب 

و در حـال حاضـر، سـامانه انتـشار          . رنـد ي بگ يرا جـد   آزاد بـه اطالعـات       ي قانون انتشار و دسترس    يت و اجرا  يرعا
 ارائه اطالعات به عموم مردم است و خوشـبختانه،  ين بستر برايتر عين و سريتر  آزاد به اطالعات، مناسب   يدسترس
شـود و      يمـ ننـد افـزوده     يب   يمـ ن سامانه ملزم    يق ا يه خود را به ارائه اطالعات از طر       ك ي بر تعداد مؤسسات   روز  روزبه
  .ش استيز در حال افزايور نك اطالعات از مؤسسات مذيبه عموممطال
 آزاد به اطالعات    ي قانون انتشار و دسترس    18 كه به موجب ماده       آزاد به اطالعات   يون انتشار و دسترس   يسيمك
 و  ، رفـع اختالفـات     قـانون  ي نظارت بر حـسن اجـرا      يشران قانون، برا  يعنوان مرجع ناظر و پ     به يا    ب فراقوه يبا ترك 

 ي بررس يل شده است برا   ي تشك ي مؤسسات عموم  يت قانون از سو   يل و موضوعات مرتبط با رعا     ئر مسا ي سا يرسبر
و رده كـ  برگزار 1397  و1396 يها سال  جلسه در طول9، ن قانوني ا ي و موضوعات مختلف مرتبط با اجرا      مسائل

 قـانون انتـشار و      20موجـب مـاده     بـه    1.رده است كب  ي قانون تصو  ي اجرا لي تسه ينامه مهم برا   وهيژه چند ش  يو هب
سـسات مـشمول    در مؤ مذكور  ت قانون   ي درباره رعا  يد هرساله گزارش  يون با يسيمكن  يا آزاد به اطالعات،     يدسترس

ن يـ م ا يه و تقد  يهدف از ته  . ندكم  ي تقد جمهور  سيرئ و   ي اسالم ي خود را به مجلس شورا     يها تين قانون و فعال   يا
 قـانون، موانـع و   ي صـورت گرفتـه در اجـرا   يها شرفتي شده و پيابيو ارزش ي قانون پاياجراكه گزارش آن است  

  . شودياتيو عمل يزير برنامه ،يي شناسا متناسبيارهاكامل آن و راهك موجود در برابر تحقق يها چالش
ت قـانون  يـ  درباره رعاين گزارش ملي نخستعنوان به و   يفه قانون ين وظ ين اساس، گزارش حاضر در انجام ا      يبر ا 
 ي است نظرهـا و نقـدها  يهيبد .رديگ يدسترس عموم قرار م منتشر شده و در آزاد به اطالعات،  ير و دسترس  انتشا
 . دهدياري ي آتيها   سالي بهتر برايها  ه و ارائه گزارشيون را در تهيسيمكتواند     يمنظران  مندان و صاحب هعالق

ون يسيـ مكرخانـه   ي الزم را بـا دب     ياركـ رش هم ن گـزا  يـ ه ا يـ ه در ته  كـ  رخانـه ي و همكاران دب   ها    از همه دستگاه  
  .نمك ير مكاند تش  متقبل شدهيادين گزارش زحمات زيه اي تهيه براكون يسيرخانه كمياند و از دب داشته

  یباس صادی
ی و ال گ و ارشاد ا   سوز 

را ونکس ر العاتیر و د د  ا ط آز   ا

                                                 
 اطالعـات  تفكيـك  و شخيص، ت 15/2/1397نامه رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات مصوب          شيوه: عبارتند از ها    نامه  اين شيوه  .1

نامه انتشار و دسترسي به اسـناد و مكاتبـات اداري مـصوب      ، شيوه 15/2/1397مصوب   شخصي اطالعات و خصوصي حريم به مربوط
نامه انتـشار و دسترسـي آزاد بـه          ، شيوه 29/7/1397شار و دسترسي به اطالعات مجوزهاي دولتي مصوب         نامه انت   ، شيوه 29/7/1397

اطالعات نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از  ، شيوه18/9/1397دهنده خدمات عمومي مصوب      اطالعات مؤسسات خصوصي ارائه   
، 5/12/1397هـاي اقتـصادي عمـومي مـصوب          العـات بنگـاه   نامه انتشار و دسترسي آزاد بـه اط        شيوه،  30/10/1397عمومي مصوب   

 .5/12/1397نهاد مصوب  هاي مردم نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات تشكل شيوه
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  مقدمه
  

 يشورهاكـ در  . ت اسـت  ي از عناصـر مهـم شـفاف       يكـ ي،  ي به اطالعات موجود در مؤسسات عموم      يترسحق دس 
 يمـد ارآكومـت،   ك بـه ح   ي اعتماد عمـوم   ي همچون مبارزه با فساد، ارتقا     ي تحقق اهداف مهم   يمختلف جهان، برا  

ه كـ را شده است ف و اجيت تعري موسوم به شفافي، طرح بزرگييگو پاسخ و  ي عموم يها ي آگاه ي، ارتقا ينظام ادار 
 تعـارض منـافع در انجـام        يهـا     تيت وضـع  يريران، مـد  ي و درآمد مقامات و مـد      يير اعالم دارا  ي نظ يعناصر متعدد 

 يانـداز  ، راهيره اسـرار دولتـ  يـ د دا يـ ف و تحد  ي جامعه، تعر  ي و امور عموم   يم خصوص ي حر ي، مرزبند يف قانون يوظا
ان، حـق  يـ ن ميـ در ا. ن طـرح هـستند    يفساد از زمرة عناصر ا    ت از منتقدان و افشاگران      ي داده باز و حما    يها گاهيپا

  .ت استي طرح شفافي و اساسيديلك ي به اطالعات از اجزايدسترس
ه در  كـ  ييشورهاكـ  ين اساسـ  يقـوان در  ه  كـ  برجـسته اسـت      چنـان   آناد و شأنش    يچنان ز  ن حق آن  يت ا ياهم
 مورد ي از اصول قانون اساسيكيعنوان  و بهحاً ي به اطالعات صري حق دسترسب شده است ازيتصو ري اخيها  سال

 ي قـانون اساسـ    ريتفـس  ييا قـضا  ي ياسياز كشورها، مراجع س   گر  ي د ي در برخ  .ت قرار گرفته است   ي و حما  ييشناسا
 مـورد   حقـوق  را در زمـرة      اطالعـات  به   يحق دسترس ر،  ي، با استفاده از فنون تفس     )ي قانون اساس  يها  دادگاهر  ينظ(

 ي به اطالعات را در قانون اساس      يآنكه حق دسترس    يگر از كشورها ب   ي د يبرخ. اند  ده اعالم كر  يت قانون اساس  يحما
  .اند ت از آن پرداختهي به حماين عاديبگنجانند با وضع قوان

.  شده اسـت ييشناسا اطالعات، يش از چهل كشور جهان، اصل آزادي بيقانون اساس، در يسطح مل، در   نونكا
قـانون  «ر  يـ  نظ يني اطالعات، قوان  يعالوه بر قانون آزاد   . اند ردهكب  يعات تصو  اطال يشور، قانون آزاد  ك 100ش از   يب

ت از  يـ قـانون حما  «  و » بـاز  يوهايقـانون آرشـ   « ،»يقانون جلسات علنـ   « ،»ي همگان يها قانون رسانه «،  »دولت شفاف 
  .رده استكت ي به اطالعات را تقويت از حق دسترسيب شده و حمايشورها تصوك يز در بعضي ن»افشاگران

 نشده اسـت    ييحاً و در قالب اصل مستقل شناسا      ي به اطالعات صر   يه حق دسترس  كبا آن ران،  ي ا يدر نظام حقوق  
 و ييه بـا شناسـا  كـ گذاشـته اسـت   ران ي اي اسالميدولت جمهور را بر عهده يفيالكت ،ياساساصل سوم قانون    اما  

ل بـه اهـداف     يـ  ن يده اسـت كـه بـرا      موظف كر ن اصل، دولت را     يا.  به اطالعات مالزمه دارند    ياعمال حق دسترس  
 در  ي عمـوم  يهـا    ي آگـاه   سـطح  باال بـردن  « ي، همه امكانات خود را برا     ي اساس دوم قانون  شده در اصل     ينيب  شيپ

  تيـ  و ترب    و پـرورش    آمـوزش «،  »گـر ي د  لي و وسـا    ي گروه  يها      و رسانه    از مطبوعات   حي صح   با استفاده   ها     نهي زم  همه
 و تتبـع و ابتكـار در         ي بررس   روح  تيتقو،  » ي عال   آموزش  مي و تعم   لي، و تسه    سطوح   در تمام    همه  يا بر  گاني را  يبدن

مـشاركت  «،  » محققـان   قي و تـشو    قيـ  مراكز تحق   تأسيس  قي از طر   ي و اسالم   ي، فرهنگ  ي، فن  ي علم  يها     نهي زم  تمام
ح و  ي صـح  يجـاد نظـام ادار    يا« و   »شي خـو  ينگ و فره  ي، اجتماع ي، اقتصاد ياسين سرنوشت س  ييعامه مردم در تع   
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 ييز با شناسـا ي ني قانون اساس2 و هشتم1ن، اعمال اصول ششميعالوه بر ا. رديكار گ   به »ر ضرور يالت غ يحذف تشك 
  . عام آن مالزمه دارندي اطالعات در معنايآزاد

ت يـ ات حما  اطالعـ  ي بـه بعـض    ي عمـوم  يح از حـق دسترسـ     ي به تصر  ي از قانون اساس   يگرين، اصول د  يهمچن
 بـر   165، اصـل    4رات مجلـس  ك بودن مذا  يبر علن  69، اصل   3» مطبوعات يآزاد« بر   ي قانون اساس  24اصل   :اند  هردك

 بـر   يه همگـ  كـ  انـد   هردكـ ح  ي تصر 6ماي در سازمان صدا و س     »اركنشر اف « ي بر آزاد  175  و اصل  5مك بودن محا  يعلن
، ياطالعات و آگاه شـدن مـردم از امـور عمـوم           ران به گردش آزاد     ي ا ي اسالم ي جمهور ي قانون اساس  يتوجه ضمن 

  .داللت دارند
 و رفـع  يمان اسـالم ك حاي به مردم از سو    يرسان ز بر ضرورت اطالع   ي ن ي، در منابع اسالم   يعالوه بر قانون اساس   

ز بـر احتـراز از قـرار دادن خـود در معـرض              يرم و ائمه اطهار ن    كره رسول ا  يس. ح شده است  يتصرظن و تهمت     سوء
 و بـر لـزوم      انـد   هردكـ  مـردم اقـدام      يش آمـده بـرا    ياالت پ  به رفع شبهات و سؤ     يه و در موارد متعدد     بود ظن  سوء

ـ  ) ع (يامام عل مثال، ي برا.اند هردك تأكيد يومت اسالمكان حي مجري به مردم از سو  يرسان  اطالع  كخطاب بـه مال
شان را  يـ ار ا كـ ن  يان گذار و با ا    ينان در م  ارا با آ  كبر تو گمان ستم برند عذر خود را آش         اناگر مردم  :اند  هاشتر فرمود 

 يرده و با عـذر    ك و با مردمان مدارا      ي داده باش  ي خو يت اخالق ين رفتار خود را به ترب     يه بد كرون آر   ي ب ياز بدگمان 
 خطـاب بـه فرمانـدهان    يا نامهن، در ي همچن.يآور  يم و آنان را به راه حق در       يرس  يم ي بدانچه خواه  يآور يه م ك

 را جـز در خـصوص جنـگ از          يچ راز يه ه كد  ين حق را بر عهده من دار      يه شما ا  كد  يآگاه باش «سند  ينو  يم ينظام
 ادلـه نـاظر    ). نهج البالغه  53نامه   (»ام شرع بدون مشورت با شما انجام ندهم       ك را جز اح   ياركم و   يشما پنهان ننما  

ومـت، از جملـه بـر ضـرورت         ك در مقـام ح    يدار ن و امانت  يت مصلحت مسلم  يتمان علم و ضرورت رعا    ك از   ينهبر  
  .نندك  يمز داللت ي نيم اسالمك حاي از سويرسان اطالع

. م شـد  ي تقد ي اسالم ي به مجلس شورا   1383 اطالعات در سال     يحة آزاد يور، ال ك مذ يبا توجه به اصول و مبان     
 در  ياساس يرا با اصالحات   حه، آن ين ال ي مختلف ا  يها  دربارة جنبه  يبررس حدود چهار سال بحث و     مجلس پس از  

                                                 
جمهـور، نماينـدگان    انتخـاب رئـيس  : از راه انتخابـات .  در جمهوري اسالمي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شـود      .1

  .گردد پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي ها، يا از راه همه مي، اعضاي شوراها و نظاير اينمجلس شوراي اسال
   به   نسبت   مردم   بر عهده    و متقابل    همگاني   است  اي   از منكر وظيفه     و نهي    معروف   خير، امر به     به   دعوت   ايران   اسالمي   در جمهوري  .2

  منـات ؤ و الم   منونؤوالم«. كند   مي   معين   را قانون    آن  شرايط و حدود و كيفيت    .   دولت   به   نسبت   و مردم    مردم  ه ب   نسبت  يكديگر، دولت 
 .» المنكر  عن  و ينهون  بالمعروف مرونأ ي  اوليا بعض بعضهم

   معـين    را قـانون     آن   باشـد تفـصيل     مي عمـو    يا حقـوق     اسالم   مباني   به   مخل   آزادند مگر آنكه     مطالب   در بيان    و مطبوعات    نشريات .3
  .كند مي
.  منتـشر شـود    عموم  اطالع  براي  رسمي  راديو و روزنامه    از طريق    آن   كامل   باشد و گزارش     بايد علني    ملي   شوراي   مجلس   مذاكرات .4

،   نفـر از نماينـدگان       از وزرا يـا ده      يا يكي جمهور    يسئ ر   تقاضاي   كند، به    كشور ايجاب    امنيت   رعايت  ، درصورتيكه  در شرايط اضطراري  
   چهارم   سه   تصويب   به   نگهبان   با حضور شوراي     كه   معتبر است   يدرصورت   غير علني    جلسه  مصوبات. شود   مي   تشكيل   غير علني   جلسه

  . منتشر گردد  عموم  اطالع  براي ي شرايط اضطرار  شدن  از بر طرف  بايد پس  جلسات  اين  و مصوبات گزارش.  برسد  نمايندگان مجموع
 يـا     عمـومي    عفـت    منافي   آن   بودن  ، علني   دادگاه   تشخيص   به   مگر آنكه   شود و حضور افراد بالمانع است        مي   انجام  ، علني   محاكمات .5

  . نباشد  علني  محاكمه  دعوا تقاضا كنند كه  طرفين  خصوصي  باشد يا در دعاوي  عمومي نظم
  . گردد تأمين كشور بايد   و مصالح  اسالمي  موازين  و نشر افكار با رعايت  بيان ، آزادي  ايران  اسالمي  جمهوري و سيماي در صدا .6



17   ٭ مقدمه

 

 يآزاد«از   حـه بـود كـه     ين ال يـ ن اصـالحات مجلـس در عنـوان ا        يتـر   مهم از   يكي. ب كرد ي تصو 25/2/1387خ  يتار
راد بـه مـصوبه     يـ  نگهبـان چنـد ا     يشورا 1.ر داده شد  يي تغ » آزاد به اطالعات   يحة انتشار و دسترس   يال« به   »اطالعات

 به  يالزام مؤسسات خصوص  (راد عمده   يان، دو ا   نگهب يرادات شورا ين ا ي از ب  ي اسالم يمجلس گرفت و مجلس شورا    
رفت و مـصوبه مجلـس جهـت    يرا نپـذ  )  اطالعـات  ي به ارائة ابتكار   يي اجرا يها  اطالعات و الزام دستگاه    يارائه بعض 

 در  31/5/1388خ  يص مـصلحت در تـار     يمجمـع تـشخ   . ص مصلحت نظـام ارسـال شـد       ينظر به مجمع تشخ   اظهار
  .، نظر مجلس را3راد دومي كرد اما در خصوص اتأييدرا  نگهبان ي نظر شورا2راد اوليخصوص ا

 ي اسـالم  يس وقت مجلـس شـورا     يرئ. ردك اجرا امتناع    ين قانون و ابالغ آن برا     ي ا يجمهور وقت از امضا    سيرئ
 دولـت   ي قانون از سو   ينامه اجرا  نييب آ ي عدم تصو  دليل  بهرد اما   ك را صادر    يدستور انتشار قانون در روزنامه رسم     

ون يسيـ مك اجرا ابالغ شـد، سـپس        ين سال، نخست قانون برا    يدر ا .  متوقف ماند  1393ن قانون تا    ي ا يوقت، اجرا 
ز يـ  قـانون ن   يي اجرا يها  نامه  نييآ از   يكيل شد و    يك تش جمهور  سيرئ آزاد به اطالعات به دستور       يانتشار و دسترس  

 يط بـرا يب شـد و شـرا  يتـصو  6الز در همـان سـ  ي سوم ننامه  نييآ و   13945گر در سال    ي د نامه  نييآ. 4ب شد يتصو
 ل و ي تـسه  ي آزاد به اطالعات بـرا     يون انتشار و دسترس   يسيمكز  ي ن 1396در سال   . دين قانون فراهم گرد   ي ا ياجرا
  .ردك يانداز راه را » آزاد به اطالعاتيانتشار و دسترسسامانه « شهروندان به اطالعات، يع در دسترسيتسر

 ي برنامـه و خـط مـش       مثابـه   بـه س محترم جمهور    ي رئ ي از سو  يوند با ابالغ منشور حقوق شهر     1395در سال   
 يانين منشور با ب   ي ا 31 و   30مواد  .  شد تأكيد به اطالعات    يت حق دسترس  يت و ضرورت رعا   يدولت، دوباره بر اهم   

 و مؤسـسات  ي موجـود در مؤسـسات عمـوم   يه شهروندان حـق دارنـد بـه اطالعـات عمـوم      ك اند  هردك رموجز مقر 
موظف بـه انتـشار مـستمر       ها    و نهاد ها    همه دستگاه .  داشته باشند  ي دسترس يده خدمات عموم   ارائه دهن  يخصوص

 ين، شهروندان حق دارند به اطالعـات شخـص        يهمچن. باشند  يماز جامعه   ي شده و مورد ن    يبند ر طبقه ياطالعات غ 
 داشـته  يترسـ شـود دس  ي مي و نگهداريآور  جمعيدهنده خدمات عموم ه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه    كخود  

 مربـوط بـه افـراد را        ياطالعـات خـصوص   . ن اطالعـات گردنـد    ي مشاهده اشتباه، خواستار اصالح ا     درصورتباشد و   
 .ت خود افراديا با رضايموجب قانون  گران قرار داد، مگر بهيار ديتوان در اخت ينم

ت ين قانون مرتبط بـا شـفاف      يتر  مهم آزاد به اطالعات     ينون قانون انتشار و دسترس    كا با توجه به آنچه گفته شد     
ت ي بـر شـفاف    ي مقام معظم رهبر   تأكيد. شور فراهم است  ك آن در    يق و جد  ي دق ي اجرا يط برا يه همه شرا  كاست  

ت يـ ند تـا رعا ك  يمنان نظام تمام كاركارگزاران و كالن، مه مسئو، حجت را بر هياز امور دفاع ريشور غكه امور   يلك

                                                 
 » آزاد به اطالعاتيحة انتشار و دسترس  يال« به   » اطالعات يآزاد«از   حه بود كه  ين ال ين اصالحات مجلس در عنوان ا     تري  مهمز   ا يكي .1
؟ اگر منظور  آزاد اطالعات يا انتشار اطالعات ا انتشار يا مطلق انتشار مورد نظر است       يآ: ن عنوان مبهم است   يته ا ر داده شد كه الب    ييتغ

راد ين عنوان عالوه بر ا    ي مورد نظر باشد ا    »انتشار آزاد اطالعات  «داشت اما اگر    رت خواهد   يحه مغا ي ال يمطلق انتشار باشد كه با محتوا     
 .راد اول وارد خواهد بودي مورد نظر باشد باز ا»انتشار اطالعات«راد خواهد بود؛ اگر يز قابل اي ني و نگارشي، به لحاظ ادبيقبل
  ) اموالهميالناس مسلطون عل(ط ي به ارائه اطالعات با اصل تسلير بودن الزام مؤسسات خصوصيمغا .2
  يانون اساس ق75 خود با اصل يدي به انتشار اطالعات كلير بودن الزام همه مؤسسات عموميمغا .3
 1/3/1393 مصوب  آزاد به اطالعاتي قانون انتشار و دسترسيينامه اجرا نيي آ.4
  19/5/1394خ يتار  آزاد به اطالعاتي قانون انتشار و دسترس18 ماده 1 تبصره يينامه اجرا آيين .5
  22/6/1394 ر جلسهران ديت وزئيه مصوب  آزاد به اطالعاتي قانون انتشار و دسترس8يي ماده  اجرانامه آيين .6
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 آزاد  يو دسترسـ  در حال حاضر، سامانه انتشار      . رندي بگ ي به اطالعات را جد     آزاد ي قانون انتشار و دسترس    يو اجرا 
روز بـر    بـه    عموم مردم است و خوشـبختانه، روز        ارائه اطالعات به   ين بستر برا  يتر عين و سر  يتر به اطالعات، مناسب  

 يشود و مطالبـه عمـوم    يمنند افزوده يب  يمن سامانه ملزم    يق ا يه خود را به ارائه اطالعات از طر       ك يتعداد مؤسسات 
  .ش استيز در حال افزايور نكاطالعات از مؤسسات مذ

ور و كق سـامانه مـذ  يـ  آزاد به اطالعات چـه از طر ي مردم به اطالعات مشمول قانون انتشار و دسترس     يدسترس
ن اسـت بـا موانـع و    كـ  و درخواسـت اطالعـات از آنـان، مم   يم اشخاص به مؤسـسات عمـوم      يچه با مراجعه مستق   

 يهـا   در پاسـخ بـه درخواسـت       يمؤسـسات عمـوم   ممكن است    مثال،   يبرا.  مواجه شود  يا حقوق ي ي عمل االتكاش
ا در مقـام    يـ  باشـد    ي مرجع تخصـص   كيازمند استعالم از    يه ن ك مواجه شوند    ييها    ، با پرسش   به اطالعات  يدسترس
ل و يـ مكت يا حتـ يـ طالعات  به ايا دسترسينند كت ني را رعا  ي قانون يها    و مهلت  و تعلل عمل كنند      ي كند اجرا، با 

تواننـد  ن شـهروندان در عمـل       موجب شود  كه   نندكنه  يا پرهز ي دشوارده و   يچي را چنان پ   يدرخواست دسترس  ارائه
 يـي  اجرا ي برا ياركسازو  جهان، يشورهاكر  يهمانند سا  ل،ين دل يبه هم . اطالعات مورد نظر خود را به دست آورند       

 يون انتشار و دسترسـ    يسيمك«ت قانون با عنوان     يمربوط به نحوه رعا    يور و رفع اختالفات احتمال    كشدن قانون مذ  
  .جاد شده استي ا»آزاد به اطالعات

 وجـود  دليـل   بـه ه  كـ  هـستند    يا  هت از مسائل و موضـوعات توسـع       ي به اطالعات و شفاف    يدر واقع، حق دسترس   
 ياروك، سـاز  كظور از موتور محر   من. از دارد ي ن كشور به موتور محر   كشبرد آن در    ياد در برابر آن، پ    ي ز يها    مقاومت

صـورت،   نياريـ غدر. ندك  يم قانون را هموار ير اجراي، مسيساز طرق مختلف از جمله آموزش و فرهنگ  ه با   كاست  
ه منـافع  ك يگر معارضانيت و دي مخالفان شفافيها  جه وجود فشارها و مقاومتي قانون در نتيه اجرا كن است   كمم

  . شودي دارند خنثيارك  و پنهانيي در اسرارگرايشخص
 ي آزاد بـه اطالعـات از سـو        يت قانون انتـشار و دسترسـ      يه نحوه رعا  كون آن است    يسيمكن  يف ا ي از وظا  يكي

 12طبق ماده   .  گزارش دهد  ي اسالم ي و مجلس شورا   جمهور  سيرئجه را به    يرده و نت  كش  يمؤسسات مشمول را پا   
 آن  يهـا   تيـ  دربـاره فعال   يه گزارشـ   سـاالن  يسـان ر  ق واحد اطـالع   ي موظفند از طر   ي عموم مؤسسات« ور،كقانون مذ 

قـانون   20مـاده   و طبق » آزاد به اطالعات ارائه دهنديون انتشار و دسترسيسيمكن قانون به ي ايسسه در اجراؤم
 خـود   يها  تين قانون و فعال   ي مشمول ا  مؤسساتن قانون در    يت ا ي درباره رعا  يد هر ساله گزارش   يون با يسيمك«ز  ين

ـ  و ياسالم يرا به مجلس شورا ه كـ شـود    يمـ  موجـب  ييهـا  گـزارش ن يه چنـ يـ ته .»نـد كم يجمهـور تقـد   سيرئ
 يارهـا كامـل آن و راه    ك موجـود در برابـر تحقـق         يها     قانون، موانع و چالش    ي صورت گرفته در اجرا    يها    شرفتيپ

  .شرفت مشخص شوديزان پيا ضعف در مي ساالنه، قوت يها  سه گزارشي شود و با مقاييمتناسب، شناسا
ت قـانون  يـ  درباره رعاين گزارش ملي نخستعنوان به و   يفه قانون ين وظ ين اساس، گزارش حاضر در انجام ا      ي ا بر

  .شود  يمم ي آزاد به اطالعات، تقديانتشار و دسترس
 خواسـته   يتوب از مؤسسات عمـوم    كطور م  ور، به ك قانون مذ  12ن گزارش، نخست، به استناد ماده       يه ا ي ته يبرا

 محور با توجه به     12ن  يه ا كنند  ك محور گزارش    12ن قانون را در     ي ا يدر اجرا  1396 سال   دررد خود   كشد تا عمل  
 از  يتعـداد .  شـده بودنـد    يي آن شناسـا   يـي  اجرا يهـا     نامـه   نيـي آ آزاد به اطالعات و      يمفاد قانون انتشار و دسترس    

 يهـا     يريـ گي پ رغم  يلعز  ي ن يردند و برخ  كرد خود را گزارش     كن درخواست پاسخ مثبت داده و عمل      يمؤسسات به ا  
  .ردندك يمختلف، از دادن گزارش خوددار
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 شـده و    ي آزاد بـه اطالعـات بررسـ       يون انتشار و دسترسـ    يسيمكم گزارش و ساختار آن در       يموضوع نحوه تنظ  
 ياجـرا  گـزارش  يمحتوا  آزاد به اطالعات،ي قانون انتشار و دسترس20اده ه با توجه به مكرد كون مصوب يسيمك

 خـود   يهـا   تيـ سسات مـشمول قـانون و فعال      ؤن قانون در م   يت ا ي رعا  نحوه :داشته باشد  ي اصل فصلدو  د  يباقانون  
ت يـ نحـوه رعا بـه   گـزارش   ازيبخـش : م شده اسـت  ي تنظ فصلدر دو   ز  ينن گزارش   ي ا يرو، محتوا  نيااز. ونيسيمك

  .ندك  يمون را گزارش يسيمكرد كز عملي نيپردازد و بخش  يمقانون در مؤسسات مشمول 
 از  ياريه بـس  كنيت به ا  ين گزارش در نوع خود است و با عنا        ين گزارش، نخست  يه ا كنيبا توجه به ا   ن،  يود ا با وج 

 ندارنـد  يافكـ  آزاد به اطالعات و مفاد آن اطالعات يارشناسان هنوز از وجود قانون انتشار و دسترسكشهروندان و  
ز ارائـه   يـ ور ن ك از قانون مذ   يريح و تفس  ي توض ن گزارش، ي ا ي، و صرفاً برا   ي مقدمات فصله در قالب    كده شد   يالزم د 

مـات و   اه الز كـ بداننـد   . ننـد ك يابيـ د ارز يـ  با ينياساس چه مـواز   ه گزارش را بر   كشود تا خوانندگان گزارش بدانند      
 و حقوق و تعهدات شهروندان چـه بـوده اسـت و             اند  هردك چه بوده است و چگونه عمل        يتعهدات مؤسسات عموم  

  .اند هردكچگونه عمل 
 يآور شدن رونـد جمـع     ي و منتشر شوند با توجه به طوالن       هيد به نحو ساالنه ته    ي با ها    ه گزارش كن، با آن  يهمچن

 ي معلول تعلل مؤسسات مشمول در ارسال اطالعات درخواست        يه بخش ك ـ 1396 گزارش سال    ي الزم برا  يها    داده
ها را دشوار و      يريگ   گزارش يان برخ ك ام هك آزاد به اطالعات بود      يز معلول سامانه انتشار و دسترس     ي ن يبود و بخش  

و 1396 يها   آزاد به اطالعات در سالي قانون انتشار و دسترسين گزارش شامل نحوه اجراي اـرده است  كبر  زمان
  .ه خواهند شديصورت ساالنه ته  بهي آتيها  شود و گزارش ي م1397

رها از  يل و تفـس   يـ  تحل ي برخـ  يرد، حـاو  كـ و عمل ها    تياس فعال كش رو، عالوه بر انع    يه گزارش پ  ك است   يگفتن
 مؤسـسات   يهـا      گزارش يارشناسكتر و    قي فهم دق  يدر واقع، برا  . ستين، گزارش صرف ن   يبنابرا. باشد  يمز  ي ن ها  آن

 يهـا   اس گـزارش كـ دهنـده، پـس از انع   ژه مؤسسات گزارشيو ه آزاد به اطالعات ب  يمشمول قانون انتشار و دسترس    
 مختلف از جمله از نظر اطالعـات مـورد درخواسـت مـردم و نحـوه                 يها    از جنبه ها     مجموع گزارش  ي، محتوا ها  آن

  .ل شده استي و تحليابي ارزها آنپاسخ مؤسسات به 
 قـانون انتـشار و   يالت و موانـع اجـرا  كون موفق شد مـش يسيمكن گزارش، يه ا ي ته فرآينده در   كنيبا توجه به ا   

الت ك رفع آن مـش    ي برا ي گوناگون يشنهادي پ يارهاكز راه يود و ن  ان بشن ي آزاد به اطالعات را از زبان مجر       يدسترس
 گزارش،  يانيپابخش   در   الت موجود، ك و مش  ها    بي آس يت موجود و معرف   يل وضع يپس از تحل  ند  كافت  يو موانع در  

شرفت و يـ  پهـا  آن يريـ گيپون درصدد است تـا بـا        يسيمكه  ك اند  ه آورده شد  تي وضع ي ارتقا يالزم برا  يارهاكراه
  .نده رقم بزندي آيها  ور در سالك قانون مذي در اجرايابل توجهبهبود ق

 يشود تا نظرهـا     يم آزاد به اطالعات دعوت      يان قانون انتشار و دسترس    يارشناسان و مجر  كاز همه عالقمندان،    
ننـد تـا مـورد اسـتفاده     كور اعـالم  ك بهتـر قـانون مـذ   ياجـرا  ن گـزارش و ي خود را نسبت به اي و اصالحيانتقاد

  .رديون قرار گيسيمك
 توانـسته اسـت گـره از        ين قانون، گـاه   ي ا يگذرد اجرا   يمن قانون   ي شدن ا  ييه از اجرا  ك يكان اند مدر مدت ز  

، با  رو  نيازا.  را بدهد  يان احقاق حق در مراجع قانون     كد و ام  ي ام ها  آند و به    يد بگشا ي شهروندان ناام  يالت برخ كمش
 آزاد بـه اطالعـات      يون انتشار و دسترسـ    يسيمكن شهروندان،   ير ا ي خ ي به دعا  ي متعال و با پشتگرم    ي به خدا  اكات
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ن هـدف بـزرگ،   يـ  تحقـق ا يبـرا  ي نقـد و نظـر  گونهرده و از هركن قانون جزم ي مؤثرتر اي اجرايعزم خود را برا 
  .ندك  يماستقبال 

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :ي مقدماتفصل
 آزاد به ي بر الزامات قانون انتشار و دسترسيمرور

  اطالعات
  





  
  
  
  
  

  روري بر الزامات قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعاتم
  
 يق آن با مفاد قانون، نخست الزم اسـت مـرور          ي از مؤسسات مشمول قانون و تطب      كيرد هر ك عمل ي بررس يبرا

رد كـ  عمل يهـا     در واقـع، گـزارش    . رديـ  آزاد بـه اطالعـات صـورت گ        ين الزامات قانون انتشار و دسترسـ      يتر  مهمبر  
  . شوديابي ارزين الزامات قانوني ااساسبرد يمؤسسات با

ه كـ رد كـ ن يـي تـوان تب    يمـ نـه   ي آزاد به اطالعات را در پـنج زم        يام قانون انتشار و دسترس    كمفاد، ساختار و اح   
  :عبارتند از

   مشمول قانون هستند؟يچه اطالعات) الف
   مشمول قانون هستند؟يچه مؤسسات) ب
   به اطالعات چگونه است؟ي فردين دسترسييآ) پ
   مؤسسات چگونه است؟ين انتشار اطالعات از سوييآ) ت
  ست؟ين قانون چيام مقرر در اك احيضمانت اجرا) ث

  اطالعات مشمول قانون: گفتار اول
ن قانون يه اصطالحات اكن قانون ي ا1 ماده ژهيو به آزاد به اطالعات يبا توجه به مفاد قانون انتشار و دسترس

در . ردكن و شفاف ي و تببير بررسي زيها  ن قانون را از لحاظيعات مشمول اتوان اطال  يمرده است كف يرا تعر
  .ندك  يمت يل قانون سراكن ابهام به ين قانون هستند و اگر مفهوم آن مبهم باشد اي ايواقع، اطالعات موضوع اصل

  ي و شخصي اطالعات به عموميبند دسته) الف
 ي و شخـص   ي عمـوم  يلكن قانون را به دو دسته       يات مشمول ا   آزاد به اطالعات، اطالع    يقانون انتشار و دسترس   

ـ  ير نام و نام خـانوادگ     ي نظ ياطالعات فرد «ن قانون،   ي ا )1(ماده  . رده است كم  يتقس ونت و  ك محـل سـ    يهـا   يشان، ن
را  » و رمز عبـور    يك، شماره حساب بان   يمس ج يها  ي، ناراحت ي فرد يها   عادت ،ي خانوادگ يت زندگ يار، وضع كمحل  

اتبـات  ك، اسـناد و م ي و رسـم يها، آمـار و ارقـام ملـ       نامه  نيي ضوابط و آ   ر اطالعات از جمله   يو سا  ياطالعات شخص 
 روشـن شـود مفهـوم اطالعـات        يق اطالعـات شخـص    ين، اگر مفهوم و مـصاد     يبنابرا.  دانسته است  يعموم را يادار

  . احراز شودها آن بودن يه شخصك بودن اطالعات است مگر آنياصل بر عموم. شود  يمز روشن ي نيعموم
  .رنديگ  يم اطالعات قرار ي آزاديل استثناهايذ  دريستند و برخي قابل دسترس نيالبته، همه اطالعات عموم

 محـدود بـه     هـا   آن بـه    يه دسترسـ  كـ ست بل يـ رقابل دسترس ن  ي اطالعات غ  مثابه  به ين، اطالعات شخص  يهمچن
  . استياشخاص خاص
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 ي بودن اطالعات گـاه ي و شخصيه عمومكتوان گفت    يمطالعات   انواع ا  يها    ان تفاوت ين، در مقام ب   يبا وجود ا  
رد و متعلـق بـه      يـ گ  يمـ  قرار   ي نداشته باشد در حوزة عموم     ي خصوص كه مال ك ي هر اطالعات  :ت است يكاز نظر مال  

 يا شخـص  يـ  يار عمـوم  يـ ز مع يـ  ن يگاه).  محدود شود  ها  آن به   ي عموم ين است دسترس  ك مم هرچند(عموم است   
 مرتبط بـودن    دليل  بهن است   ك دارد مم  ي خصوص كه مال ك ياطالعات.  است يا منافع عموم  يوم  بودن، ارتباط با عم   

  .ردي خارج شده و در دسترس عموم قرار گكنترل مالكبا عموم از 
ار بـرد نـه در برابـر اطالعـات     كـ   بـه يد در مقابل اطالعات خصوصي را بايه اطالعات عموم كتر آن است     درست

 فـرد   كيـ  يم خصوص يداخل در حر   اي دارد   ي خصوص كه مال ك است   ياز اطالعات ، اعم   ياطالعات خصوص . يشخص
  .است

 داده و كيـ كه در تفكـ  يبا توجه به مطـالب . ردك خلط ي شخصيها  د با دادهي را نبا  ين، اطالعات شخص  يهمچن
 ي است و شامل اطالعات خـصوص      1ي شخص يها     اعم از داده   يه اطالعات شخص  كتوان گفت     يماطالعات گفته شد    

 قـانون انتـشار و      1ف مـاده    يـ تعر. شـود   يم استعمال   »يخصوص« مترادف با    ي گاه »يشخص«در واقع،   . شود  يمز  ين
ه بـدون ارائـه     كـ ور آن است    كراد قانون مذ  ين، ا يبا وجود ا  . ار رفته است  ك ن معنا به  ي آزاد به اطالعات به ا     يدسترس

رده اسـت و قابـل      كـ  ينيب شي را پ  ي خصوص مي به اطالعات حر   ي، رد درخواست دسترس   يم خصوص ي از حر  يفيتعر
 2.رده استك نينيب شيپن يريا ساي او ي شخص را براكي يم خصوصيدسترس بودن اطالعات داخل در حر

 افـراد   »ي شخـص  يهـا     داده« به   يقاً ناظر بر دسترس   ي آزاد به اطالعات دق    ي قانون انتشار و دسترس    15م ماده   كح
  4.ر شده استك ذ14ماده  در يا خصوصي يم اطالعات شخصك و ح3است

  ن اطالعات و دادهي بكيكتف) ب
ان يـ بر  ي تـصاو  ايـ صـفات   اعـداد،   در قالـب    ه   كـ   هـستند  يعـ ي طب يها دهيپدها و    تيواقعنندة  كان  ي ب 5»ها داده«

ن رو، در مـورد     يكنند و از هم    يص به افراد اعطا نم    ي خود، اصوالً قدرت قضاوت و تشخ      يها، به خود   داده. شوند  يم

                                                 
   عبارت ي شخص   ةداد« :دكن ي م  اعالم ي شخص يها  ف داده ي در تعر  ي شخص يها   از داده   تي حما يي اروپا  دستورالعمل 2   مادة   بند الف  .1

ا يـ   مي مـستق   كه  استي كس يي شناسا   قابل  ؛ شخص يي شناسا  ا قابل ي   مشخص  تي با هو    شخص  كي   به   راجع   اطالعات   از هرگونه   است
، ي، ذهن ي، روان ي جسمان  تي هو   دربارة   خاص  ا چند عامل  ي  كيا  ي  تي هو  صي تشخ   شمارة  كي   به   مراجعه  قي از طر   ژهيو    ، به   ميرمستقيغ

  .»  استيي شناسا  قابليا اجتماعي ي، فرهنگياقتصاد
 باشد كه با نقض احكام يزمره اطالعاتا در ي اشخاص باشد و يم خصوصي چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حر       :14ماده   .2

 .د رد شودي بايل شده است، درخواست دسترسي تحصيم خصوصيمربوط به حر
 درباره ي اطالعات شخصيرقانوني غي متضمن افشايرش درخواست متقاضيكه پذ يسسات مشمول اين قانون درصورتؤ م:15ماده . 3
  : كنند، مگر آنكهين اطالعات درخواست شده خوددارار قرار داديد از در اختي باشد بالث ثايقيك شخص حقي

  .ت داده باشدي اطالعات راجع به خود رضايح و مكتوب به افشايشخص ثالث به نحو صر) الف
  .ارات خود باشديل شخص ثالث، در حدود اختيا وكيم شخص متقاضي، ولي يا قي) ب
ك يـ  عنـوان   بـه ف آن   ي بـه وظـا    ماًي چارچوب قانون مـستق     باشد و اطالعات درخواست شده در      يسسات عموم ؤمتقاضي يكي از م   ) ج

  . مرتبط باشدي عموممؤسسه
 باشد كه با نقض احكام يا در زمره اطالعاتي اشخاص باشد و يم خصوصي چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حر:14ماده . 4

  .د رد شودي بايل شده است، درخواست دسترسي تحصيم خصوصيمربوط به حر
5. data 
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رنـد و پـردازش     ي مرتبط در كنار هم قرار گ      يها اما اگر داده  . ، اشاعه و انتشار است    ي دسترس ي اصل بر آزاد   ها، داده
 پـردازش   يهـا  ن داده يـ ا. كننـد  ي اعطا مـ   يزيص راجع به چ   يشوند، معنادار شده و به افراد قدرت قضاوت و تشخ         

  .رندشده، اطالعات نام دا
ن يا بر .ها  تا داده اند هداشت زك اطالعات تمريآزاد برات عمدتاً  اطالعين آزاديقوان  مختلف جهان،يشورهاك در

شتر يـ ه ب كـ  انـد   هردكـ  يي اطالعات قابل دسترس شناسا    ي برا ييارهاين، مع ين قوان ي ا ياساس، مراجع ناظر بر اجرا    
 مؤسـسات   ي و اطالعـات آمـار     ي از جملـه آمـار رسـم       ي عمـوم  يها    داده .ندك  يمصدق ن ها     در خصوص داده   ها  آن
 موسوم هستند در دسترس عموم قرار       » باز يها    داده«گاه  يه به پا  ك ي عموم يرسان  اطالع يها گاهيق پا ي از طر  يومعم
 .رنديگ  يم

 مثـال،   يبـرا .  اسـت  ين خاصـ  يتـابع قـوان   هـا      داده ي به برخ  ي مختلف جهان، دسترس   يشورهاكن، در   يهمچن 
ن ين قرابت را بـا قـوان      يشترين قانون ب  يه ا كاست   »ي شخص يها    قانون داده « تابع   1»ي شخص يها    داده« به   يدسترس

  . اطالعاتين آزادي دارد و نه با قوانيم خصوصيحر
ـ قاها    ن اطالعات و داده   ي ب يكيك، تف  آزاد به اطالعات   يقانون انتشار و دسترس    ل نـشده و اطالعـات را بـه داده          ئ

 :ديـ گو  يمـ ف اطالعات   يدر تعر ) د الف بن (1ماده  . ال دارد ك، اش يارشناسكف از نظر    ين تعر يه ا كف كرده است    يتعر
 ضبط شـده    يگريله د يا با هر وس   يده و   يره گرد ي ذخ يافزار   نرم صورت  بها  ياسناد مندرج باشد     ه در كهر نوع داده    «

  .»باشد
 ي شخـص  يهـا      بـه داده   ي اشخاص ثالث و مؤسسات عموم     يال، در حال حاضر، حدود دسترس     كن اش يبا وجود ا  

  . آزاد به اطالعات استي و دسترس قانون انتشار15تابع ماده 

  ر مدونين اطالعات مدون و غي بكيكتف) پ
 يا حامل يله  ي وس كياطالعات مدون در    . شوند يم م ي تقس 3ر مدون ي و غ  2، اطالعات به مدون   يبند ك دسته يدر  

.  دارد يه شفاه رمدون، نزد افراد قرار داشته و جنب      ياما اطالعات غ  . ه به همراه آن قابل انتقال است      كقرار داده شده    
تـر     محتمـل  هـا   آن بـه    ي و دسترس  ها  آن اطالعات بر    يچه اطالعات مدون باشند شمول قانون آزاد       است هر  يهيبد

 بـه اطالعـات بـه       ير مدون، چون افـراد حامـل اطالعـات هـستند دسترسـ            يه در اطالعات غ   ك يحالدر. خواهد بود 
  .رد داي بستگيا انجام مصاحبه با وي دارنده اطالعات يخوداظهار
گـر،  ي د ي اطالعات قرار دارد و در برخ      ي به هر دو نوع اطالعات مشمول قانون آزاد        يشورها، دسترس ك يدر برخ 

 دارنـدگان   ي مطبوعـات  يهـا      و مصاحبه  ي باز و عموم   يها     نشست يق برگزار يرمدون از طر  ي به اطالعات غ   يدسترس
  .رديگ  يمآن اطالعات صورت 

خـود تنهـا اطالعـات مـدون را مـشمول حـق             ) بند الـف   (1 در ماده    عات آزاد به اطال   يقانون انتشار و دسترس   

                                                 
هـايي از ايـن     نامـه و داده     هاي گذرنامه و بيمه     شماره شناسنامه، شماره تلفن منزل، كد پستي محل سكونت، پالك خودرو، شماره            .1

 .توان هويت يك شخص معيني را شناسايي كرد داده شخصي نام دارند يها م دست كه از طريق آن
2. codified information 

3. non-codified information 
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ا يـ اسـناد منـدرج باشـد     ه دركـ  دانـد   يمـ  ييها  دادهد اطالعات را عبارت از  يگو  يمه  ك دانسته است چرا     يدسترس
 كيـ  يد حتماً رو  ي، اطالعات با  يعني . ضبط شده باشد   يگريله د يا با هر وس   يده و   يره گرد ي ذخ يافزار   نرم صورت  به

ر از  يح و تفـس   ين اساس، درخواسـت توضـ     ي بر ا  .رندين قانون قرار گ   يت شده باشند تا مشمول ا     يحامل ضبط و تثب   
  .ستين قانون ني مشمول اياز مؤسسات عموم) رمدونياطالعات غ(ل روز ئمسا

  مؤسسات مشمول قانون: گفتار دوم
 يلك يبند  دسته كي و در    1 را در ماده     ن قانون ي آزاد به اطالعات، مؤسسات مشمول ا      يقانون انتشار و دسترس   

  .رده استك يبند  دستهي و مؤسسات خصوصيبه مؤسسات عموم

  يمؤسسات عموم) الف
 را  يساز خود، همـه مؤسـسات عمـوم        ت ضدفساد و شفاف   ي آزاد به اطالعات بنا به ماه      يقانون انتشار و دسترس   

  .جود نداردشدن از قانون و استثناي معقول برايهي توجيعني. شود  يمشامل 
 : عبارتنـد از   ي آزاد به اطالعات، منظـور از مؤسـسات عمـوم          ي قانون انتشار و دسترس    1 ماده   »د«به موجب بند    

ن ي در مجموعه قـوان    آنكه يان و اجزا  كلمه شامل تمام ار   ك عام   يومت به معنا  ك وابسته به ح   يها و نهادها    ازمانس«
ح يز در توضـ يـ ن) 1/3/1393مصوب (ور ك قانون مذيي اجراهنام نييآ »ح«و بند  »ران آمده است ي ا ي اسالم يجمهور
ومت ك وابسته به ح   يها و نهادها    سازمانه  كرده است   كح  يتصرها و مؤسسات مشمول قانون،       ق مهم سازمان  يمصاد

 ي، نهادهـا  يشوركـ ت خـدمات    يري قـانون مـد    5 موضـوع مـاده      يي اجرا يها  دستگاه«عبارتند از    عام آن    يبه معنا 
 و هـا  آن وابـسته بـه   يهـا، نهادهـا   هـا، سـازمان     تكه و مقننه و مؤسسات، شر     ي قضائ ي مسلح، قوا  يروهاي، ن يانقالب

ن ي قانون و همچن   10ل ماده   يت تبصره ذ  يشوند با رعا    ي اداره م  ير نظر مقام معظم رهبر    يه ز ك يادها و مؤسسات  يبن
 تنهـا  .»استومت كا حيولت  درصد سهام آن متعلق به د50ش از يا بيه تمام كاست   يا نهاد يت  كهر مؤسسه، شر  

مربـوط   يرهبـر ر نظـر    يـ  شده، به مؤسسات ز    ينيب  شيپ محدود و مشروط     صورت  بهن خصوص   يه در ا  ك يياستثنا
م مقـام   ير نظـر مـستق    يه ز ك ييها  ن ماده در مورد دستگاه    يم ا كح«: ديگو  يم قانون مزبور    10 ماده   تبصره. شود  يم

، 10 صرفاً در خـصوص الـزام مقـرر در مـاده             يعني .»باشد  يله م   است، منوط به عدم مخالفت معظم      يمعظم رهبر 
شان، از  يـ  مشروط به مخالفـت ا     ير نظر رهبر  ي باشند و نه همه مؤسسات ز      ير نظر رهبر  يماً ز يه مستق ك يمؤسسات

 .شوند  يمن الزام معاف يا

  يمؤسسات خصوص) ب
: هكدارد    يمرده و مقرر    كف  ي تعر يب را به نحو سل    ي، مؤسسات خصوص   آزاد به اطالعات   يقانون انتشار و دسترس   

 .»ت اسـ  ي عموم مؤسسات به استثناء    يرانتفاعي و غ  ي انتفاع مؤسسه شامل هر    ي خصوص مؤسسهن قانون،   ياز نظر ا  «
: ديگو  يم 8ماده  : اند  هلف شد ك به نحو برابر به ارائه اطالعات م       ي و خصوص  يمؤسسات عموم  9 و   8متعاقبًا در مواد    

ن پاسـخ دهـد و در       كن زمان مم  يتر  عي به اطالعات در سر    يد به درخواست دسترس   يبا يا خصوص ي ي عموم مؤسسه
ح يز تـصر يـ  ن9ده ا و مـ افت درخواست باشـد يروز از زمان در 10ش از يثر بكتواند حدا يهر صورت زمان پاسخ نم
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 صورت بهد يشود با ي به اطالعات داده مي دسترسيها  به درخواستي خصوصمؤسساته توسط ك يپاسخ :ندك  يم
  . باشديكيترونكا الي يتبك

 لحـاظ   كيـ  از   :ردكـ  يبنـد   توان دسـته    يم مختلف   يها     را به لحاظ   يران، مؤسسات خصوص  ي ا يدر نظام حقوق  
ه دنبـال   كـ  هـستند    يالتيك تـش  يمؤسـسات تجـار   . ردكـ م  ي تقس يرتجاري و غ  ين مؤسسات را به تجار    يتوان ا   يم

  .شود  يمت گفته كالت اصطالحاً شريكن تشيابه .  خود هستندين اعضايم سود بي و تقسييسودجو
 يي دنبال سودجو  يعني هستند   يه انتفاع ك ييها  آن: م هستند ي قابل تقس  يلك به دو دسته     يرتجاريمؤسسات غ 

 و  1دارد..)  و   ي، ورزشـ  ي، هنـر  يعلمـ  (يرتجاري جنبه غ  ها  آن موضوع   ي خود هستند ول   ين اعضا يم سود ب  يو تقس 
  .ستندي خود نين اعضايم سود بيتقس و يي دنبال سودجويعني هستند يرانتفاعيه غك ييها آن

 دارند  ياسيه اهداف س  ك ييها  آن:  هستند يبند  مي لحاظ به دو دسته قابل تقس      كيز از   ي ن يرانتفاعيالت غ يكتش
ده يـ  دارند حـزب نام    ياسيه اهداف س  ك يالتيكتش.  دارند ياسيرسيالمنفعه و غ    عام ،يه اهداف اجتماع  ك ييها  آنو  
  .شوند  يم خوانده نهاد مردمل كا تشي يردولتي دارند سازمان غياسير سيه اهداف غك يالتيك و تششود  يم

  ي ارائه دهنده خدمات عموميمؤسسات خصوص) ج
 يمؤسـسات خـصوص   « بـا عنـوان      يگـر ي از مؤسـسات د     آزاد بـه اطالعـات     يقانون انتـشار و دسترسـ      18ماده  

: نـد ك  يمـ  را بـه دو دسـته        ي مؤسـسات خـصوص    ي ضـمن  طـور   بهقع،  در وا . برد  يم نام   »يدهنده خدمات عموم   ارائه
نند و صرفاً دنبال    ك  يم ارائه ن  ين خدمات يه چن ك يدهند و مؤسسات    يم ارائه   يه خدمات عموم  ك يمؤسسات خصوص 

م بـر   كن حـا  ي را بـا توجـه بـه قـوان         يدهنده خدمات عمـوم     ارائه يمؤسسات خصوص .  خود هستند  يمنافع خصوص 
 خـود   تأسـيس ه تـابع قـانون خـاص        كـ  ي مؤسـسات  :ردكـ  يبند  توان بر سه قسم دسته      يم ها  آنت  ي و فعال  تأسيس

 بـه عهـده     ييها    تيمأمورن  ي قوان يه طبق برخ  ك ي هستند و مؤسسات   يه تابع قانون امور صنف    ك يهستند، مؤسسات 
  . گذاشته شده استها آن

 يا چند خـدمت عمـوم     ي كي تأمين يه برا ك هستند   يسساتمؤ تابع قانون خاص     ي خصوص مؤسساتمنظور از   
 دامكـ هر انكار و مؤسسات نيا اراتياخت و فيوظا و اهداف. اند جاد شده يمهم در جامعه و به موجب قانون خاص ا        

ـ   بـه  ها  آن اداره   ي شده است ول   ينيب شيپ قانون دام در كهر فيوظا و  ي مـستقل از دولـت و برعهـده اعـضا          يا  هگون
 نظـارت بـر   ،تيفعال ا مجوزيپروانه  صدورو سازمان  ت دريط عضويشرااحراز  ،در واقع .سازمان گذاشته شده است

ن دو يـ  با توجـه بـه ا   .استها    سازمان ني ا يف اصل ياز زمره وظا   ها  آن تخلفات به يدگيرس و اعضا   يا حرفه ردكعمل
نقش  ها  آنجاد  يدولت در ا  . يامالً خصوص ك هستند و نه     يتيمك و حا  يور نه دولت  ك مذ يها ه سازمان ك است   يژگيو

م ي به تخلفات و تنظـ     يدگيرو، رس ي بودجه، استخدام ن   تأمين مثالً در    ها  آنت  ي داشته است اما در ادامه فعال      ياساس
سب و كـ  ي بـرا يعنـ ي. ستنديـ  نيهـا انتفـاع   ن سازمانيدام از اك چيگر، هي دياز سو.  ندارد ي، نقش يالت ادار يكتش
ا يـ  ي خدمات عمـوم يگر مي، خاص بوده و جنبه تنظ     ها  آنت  يجه، ماه يدر نت . اند  هجاد نشد ين اعضا ا  يم سود ب  يتقس
انون كـ  ،ي دادگـستر  يارشناسـان و مترجمـان رسـم      كانون  كـ ،  ي دادگستر يالكانون و ك.  را بر عهده دارند    يصنف

، سـازمان نظـام     يشناسـ  ، سازمان نظـام روان    ي، سازمان نظام مهندس   يكسازمان نظام پزش   اران،يدفتر سردفتران و 
                                                 

 .اند شده قانون تجارت ذكر 2 دارند در ماده ي كه جنبه تجاريوعاتموض .1
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  .اند هن زمريران و اتاق تعاون از اي، اتاق اصناف ايشاورزك معدن و ،، صنعتيان، اتاق بازرگيپرستار

   به اطالعاتي فرديدسترس: گفتار سوم
.  بـه اطالعـات و انتـشار اطالعـات         ي فـرد  ي دسترسـ  : آزاد بـه اطالعـات دو بعـد دارد         يار و دسترس  قانون انتش 

 يگـر ي از ابعاد را به د     يكينند و   كد  ي بعد را تمه   ت هر دو  ي رعا ين الزم برا  ييد آ يور با كمؤسسات مشمول قانون مذ   
  .ل ندهنديا تقلياحاله 
 آزاد بـه اطالعـات و   ي به اطالعات در قانون انتشار و دسترسي فردين دسترسييه در خصوص آ ك يات مهم كن

 :ر استي آن آمده، به شرح زيي اجرايها  نامه نييآ

  يدارندگان حق دسترس) الف

  شهروندان. 1
.  شـناخته اسـت    يراني شهروندان ا  ي را تنها برا   ي آزاد به اطالعات، حق دسترس     يانتشار و دسترس  قانون   2ماده  

 الزم  يا ادار يـ  يي در مراجع قـضا    ها  آن احقاق حق    يه برا ك ي به اطالعات  ي اتباع خارج  ين، حق دسترس  يوجود ا  با
  .ت شوديد رعايبامربوط ن ياست طبق قوان

  نفع يرذينفع و غ ياشخاص ذ. 2
 يدرخواست: ل شد ئز قا ين دو نوع درخواست تما    يد ب يابشود،    ي م يمؤسسات عموم  كه از    يدرخواست با   رابطهدر  

  . ارائه دهدنفع يرذي كه شخص غي و درخواستدهد  يمارائه نفع  يك ذيكه 
ن يـ شورها، ا كـ  از   ياريرفتـه اسـت و در بـس       ينفع پذ  ي تنها از افراد ذ    ي به اطالعات شخص   يدرخواست دسترس 

  . شده استينيب شيپ ي شخصيها  ا دادهي يم خصوصين مربوط به حريوان در قيدسترس
 يدگي رس يه برا ك ييها  پروندهو  ها     اطالعات راجع به درخواست    نفع به  ي افراد ذ  يدرخواست دسترس ن،  يهمچن

 و از جهـت     ي حق شـهروند   كي عنوان  بهشورها  ك از   ياري بس يل شده است در نظام ادار     يك تش ها  آنبه درخواست   
  . رفته استي پذيريگ مي تصمفرآيندنفعان در  يذ تكز مشاري و نيت نظام اداريشفاف

 يتوانـد از متقاضـ   ي نمـ ي عمـوم  مؤسـسه « :دارد  يمـ ه مقرر   ك آزاد به اطالعات     يقانون انتشار و دسترس    7ماده  
  منـصرف از درخواسـت اطالعـات       »نـد كش مطالبه   ي جهت تقاضا  يهيا توج يل  يگونه دل   چي به اطالعات ه   يدسترس
ل يـ ا دل يـ ه  يـ ، توج يد از متقاضـ   يـ ن قـانون با   يـ  ا 15، طبق مـاده     ي به اطالعات شخص   يدر دسترس .  است يشخص

  .خواسته شود

  يا حقوقي يقياشخاص حق. 3
 از  يقـ يا تنهـا اشـخاص حق     يه آ كن است   ي به اطالعات ا   ي مطرح درباره دارنده حق دسترس     يها     از پرسش  يكي
   دارند؟ين حقيز چني ننهاد مردم يها  لكو تشها  تكر شري نظيا اشخاص حقوقي برخوردار هستند ين حقيچن

ـ ي آزاد به اطالعات، تنها شـهروندان ا       يقانون انتشار و دسترس    2 گفته شد طبق ماده      طوركه  همان  از حـق    يران
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ز يـ  ن يا اشـخاص حقـوق    يـ ه آ كـ د روشـن شـود      يـ  پاسخ به پرسش باال با     ي، برا رو  نيازا.  برخوردار هستند  يدسترس
  شوند؟  يمب شهروند محسو

ه يـ لك يتوانـد دارا    يمـ  يشخص حقـوق  « :هكرده است   كن پرسش مقرر    ي قانون تجارت در پاسخ به ا      588ماده  
ن اسـت  كـ عه فقط انسان مميه بالطبك يفي است مگر حقوق و وظاقائل افراد   يه قانون برا  ك شود   يفيالكحقوق و ت  

  .»كف ابوت، بنوت و امثال ذالي آن باشد مانند حقوق و وظايدارا
ر يـ  نظ ي اشـخاص حقـوق    يت برخ ي، الزمه فعال  ي اشخاص حقوق  ي در مورد حق دسترس    يلكم  كن ح يا عالوه بر 

  1. استي به اطالعات مؤسسات عمومي، دسترسنهاد مردم يها  لكتش

  يمؤسسات عموم. 4
ق توانند بـه حـ    يمز ي نيا مؤسسات عموميه آكن است ي به اطالعات ا  يگر درباره دارنده حق دسترس    يپرسش د 

  ن حق مختص شهروندان است؟يه اكنيا اينند ك به اطالعات استناد يدسترس
 اسـتثنا   ي را از شمول دارندگان حق دسترس      يحاً مؤسسات عموم  ي اطالعات صر  يشورها، قانون آزاد  ك يدر برخ 

ات،  آزاد بـه اطالعـ     يقانون انتشار و دسترس   . حاً در زمرة دارندگان شناخته است     يگر، صر ي د يرده است و در برخ    ك
بنـد ج و  (ن مـاده   يـ مفـاد ا   .ي به اطالعات شخـص    ي راجع به دسترس   15نه ندارد جز در ماده      ين زم ي در ا  يحيتصر

 ي متـضمن افـشا   يرش درخواسـت متقاضـ    يه پذ ك ين قانون درصورت  يسسات مشمول ا  ؤمه  كن است   يا) صدر ماده 
ر قرار دادن اطالعات درخواست     ايد از در اخت   ي باشد با  لث ثا يقي شخص حق  كي درباره   ي اطالعات شخص  يرقانونيغ

 باشد و اطالعات درخواسـت شـده در چـارچوب           ي عموم مؤسسات از   يكي ي متقاض هك مگر آن  نندك يشده خوددار 
  . مرتبط باشدي عموممؤسسه كي عنوان بهف آن ي به وظاماًيقانون مستق
 اجـازة   يمؤسسات عموم ه  كن است   ي آزاد به اطالعات ا    يش فرض قانون انتشار و دسترس     يه پ كرسد    يمبه نظر   

رد يـ گ  يمـ ور صـورت ن  ك در چهارچوب قانون مذ    ين دسترس يگر را دارند اما ا    يدكي به اطالعات موجود در      يدسترس
گر يدكـ يننـد و بـا      كگر را مبادله    يدكياز  يفه دارند اطالعات مورد ن    ين مربوط وظ  ي طبق قوان  يه مؤسسات عموم  كبل

رده ك يوديد به ق  ي مق يفه را در مورد تبادل اطالعات شخص      ين وظ يور ا ك قانون مذ  15ماده  .  داشته باشند  ياركهم
 مـرتبط   ي عمـوم  مؤسـسه  كي عنوان  بهف آن   ي به وظا  ماًياطالعات درخواست شده در چارچوب قانون مستق       :است
  .باشد

  زكرمتمريا غيز ك متمر:يل دسترسكش) ب
.  بـا هـم دارنـد      ياديـ  ز يهـا      مختلف جهان، شباهت   يان به اطالعات، كشورها   ي متقاض يدر مورد نحوة دسترس   

ز و درخواسـت اطالعـات از هـر دسـتگاه           كرمتمري غ يوه دسترس ي ش :اند   كرده ينيب  شيوه پ ي دو ش  ها  آنباً اكثر   يتقر
 يدر هـر دو فـرض، تقاضـا     .  به اطالعـات   ي دسترس يق سامانه مل  يز از طر  ك متمر يوه دسترس ي جداگانه و ش   طور  به

 ي شـفاه  ي موارد تقاضـا   يس شود و تنها در برخ     كن شده، منع  ييش تع يز پ  ا يها    د در قالب فرم   ي اصوالً با  يدسترس

                                                 
 يجامعـه در حـوزه تخصـص   هـاي   ر بخشي و نظارت بر عملكرد سايدباني، د1395 مصوب نهاد مردمهاي    نامه تشكل   آيين 29ماده   .1

 .ميسر نيست اعمال چنين حقي بدون دسترسي به اطالعات . شناخته استها  ن تشكليت خود را از حقوق ايفعال
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 كـه   ي از اطالعـات   يف نـسبتاً كـاف    يد نام و شمارة تماس خود را به همراه توصـ          ي با يمتقاض. رش است يز قابل پذ  ين
  .ار مؤسسه قرار دهدي كرده در اختدرخواست

 خـاص  يهـا   ل فـرم يـ مكتوانند بـا ت   يمهم  .  شهروندان فراهم است   ي برا يوه دسترس يز هر دو ش   يشور ما ن  كدر  
ق يـ نند و هـم از طر ك يريگي خود را ثبت و پي، تقاضا يم به مؤسسات عموم   يدرخواست اطالعات و مراجعه مستق    

 ياطالعـات از مؤسـسات   كيترونكالان درخواست كن، هنوز اميبا وجود ا.  آزاد به اطالعاتيسامانه انتشار و دسترس   
  .ارد وجود نداند هدور عضو نشكه در سامانه مذك

ئـت  يه  مـصوب   آزاد بـه اطالعـات     ي قانون انتشار و دسترسـ     8  ماده يي اجرا نامه  نييآ 15 و   14 به موجب مواد  
 متناسـب بـا حجـم       يكيترونكلف است سامانه ال   ك اطالعات م  يفناور وزارت ارتباطات و   22/6/1394 مورخران  يوز

ون يسيمك تأييد و پس از     ي، طراح نامه  نييآن  ياالجرا شدن ا   خ الزم يسال از تار   كيرا ظرف   ها    و پاسخ ها    درخواست
 اعمـال قـانون     ي اصـل  ي، مجـرا  ي رسـم  صورت  بهسال   ن سامانه پس از سه    يا. دي اجرا نما  يشي آزما صورت  بهور،  كمذ

 ياركـ بـا هم  تـا   اسـت   شـده   موظـف   ز  ين اطالعات   يسازمان فناور .  آزاد به اطالعات خواهد بود     يانتشار و دسترس  
  .ندك يانداز راه به اشخاص ي اعالم و ارسال اطالعات دولتيان را برايراني ايارپوشه ملكامانه ت پست، سكشر

 يه از متقاضيت مطالبه توجيممنوع )پ

 بـه اطالعـات، حـق مـردم         ي منوط به آن است كـه اوالً دسترسـ         ي اطالعات در هر كشور    ياعمال كارآمد آزاد  
كننـدة   ف آن است كـه اعمـال      ين حق و تكل   ي ا جةينت. يسات عموم ف مؤس ياً ارائة اطالعات، تكل   يشناخته شود و ثان   

ف خـود امتنـاع     يه كند چرا از عمل به تكل      يد توج يف با يكنندة تكل   نقض يه اقدام خود ندارد ول    يه توج  ب يازيحق ن 
شـود مؤسـسات      يم، سبب   يهات خاص از جانب متقاض    ي به اطالعات به ارائه توج     يمنوط ساختن دسترس  . كند  يم

قات و ييجـه، تـض  يداننـد و در نت   يمـ ان را موجـه ن يهـات متقاضـ  ي مختلف اعالم كنند كه توجيها   بهانه  به يعموم
  .جاد كنندي مردم به اطالعات ايس بر حق دسترير مقتضي غيها  تيمحدود

  :ديگو يباره م نيا  آزاد به اطالعات دريشار و دسترس قانون انت7ماده 
ش ي جهـت تقاضـا    يهيا تـوج  يـ ل  يـ گونـه دل    چي به اطالعات هـ    يرس دست يتواند از متقاض    ي نم ي عموم مؤسسه«

  .»ندكمطالبه 

  مهلت پاسخ به درخواست) ت
 بـه   رده اسـت تـا    كـ ور را ملـزم     كمشمول قانون مذ   مؤسسات    آزاد به اطالعات،   يقانون انتشار و دسترس    8ماده  

 ،افـت درخواسـت   يان در روز از زم   10 ظرفثر  كحداو  ن  كن زمان مم  يتر  عي به اطالعات در سر    يدرخواست دسترس 
ور كت مهلت مـذ ي موارد، رعاين قانون، در برخي ايو تجربه الزم در اجراها    رساختيبا توجه به نبود ز    . دنپاسخ ده 

 نـشده   ينـ يب  شيپز  ي ن ييگو  پاسخد مهلت   يان تمد كار دشوار است و متأسفانه ام     ي مؤسسات مشمول قانون بس    يبرا
 .ها، دو هفته اسـت       به درخواست  ييگو  پاسخ ي برا يمهلت زمان  افته،ي توسعه   ي كشورها يبرخ دره  ك يدرحال .است
ا يـ ده و مـبهم  يـ چيژه اگـر درخواسـت، پ    يـ و اند، به    كرده ينيب  شي را پ  ييگو  پاسخد مهلت   يباً همة كشورها تمد   يتقر

ا مـستلزم كـسب     يـ از سوابق و اطالعـات       ياديان شمار ز  يا مستلزم جستجو در م    ي از اطالعات    ياديشامل حجم ز  
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 يبـرا  ،يافكـ  قـرائن    ايـ ل  يـ با توجه بـه دال      به اطالعات،  يدسترسن، چنانچه   يهمچن. ت اشخاص ثالث باشد   يارض
ن يـ ه از ا  كردين صورت گ  كن زمان مم  يتر عيد در سر  يبا ييگو  پاسخ باشد   ي ضرور ي متقاض يا آزاد يت از جان    يحما

  . داردياستك آزاد به اطالعات،يز قانون انتشار و دسترسيلحاظ ن

  پاسخ به درخواستنحوه ) ث
ن امـر،  يا. ا مستدل باشديمستند و موجه د ي به اطالعات باي دسترسيها  به درخواستيعموم پاسخ مؤسسات

 اسـتفاده از  ي الزم بـرا   يرفته شدن درخواستش، با آمـادگ     ي پذ درصورتدهد تا اوالً      يمان  ك اطالعات ام  يبه متقاض 
ل امـر آگـاه شـود و چنانچـه         ياز دال   از درخواستش رد شود    يبخشا  يه تمام   ك  ياً درصورت يكند و ثان  اطالعات اقدام   

 امل شـ  از جملـه   دي به اطالعات، با   يپاسخ به درخواست دسترس   . ن امر داشته باشد ارائه دهد     ي نسبت به ا   ياعتراض
  :دباش ريموضوعات ز

  ....) و ي، پستي، مراجعه حضوركيترونكال (ار قرار دادن اطالعات درخواست شدهيل در اختك ش.1
  .ي از اطالعات درخواستيا بخشيعدم ارائه همه  يبراه يو توج يمستند قانون .2
ار يـ  در اخت  ينظر متقاضـ   رباره موضوع مورد   د يليه اطالعات تفص  ك يگريا مؤسسات د  يسسه  ؤ م ي نام و نشان   .3
  .دارند
  .بپردازد نا تمام آي بخش از درخواست كيد در رابطه با ي بايتقاض، م لزومدرصورته ك ييها نهيهز. 4

 :ديـ گو  يمـ رده و   كـ  توجـه    يصرفاً به نحوه پاسخ مؤسـسات خـصوص         آزاد به اطالعات   يقانون انتشار و دسترس   
 يتبـ ك صورت  بهد  يشود با   ي به اطالعات داده م    ي دسترس يها   به درخواست  يه توسط مؤسسات خصوص   ك يپاسخ«
ل ي اطالعـات را بـه تفـص       يهـا     خ بـه درخواسـت     پاسـ  يهـا     وهين قانون، ش  ي ا يي اجرا نامه  نييآ .» باشد يكيترونكا ال ي

 نامه نييآ 3به موجب ماده  .رده استكان منتشر يراني ايارپوشه ملكق يبرشمرده و از جمله به ارائه اطالعات از طر
پاسخ اطالعـات    22/6/1394 مورخران  يئت وز يه  مصوب  آزاد به اطالعات   ي قانون انتشار و دسترس    8  ماده يياجرا

  :ه شودئ اراير و به انتخاب متقاضي زيها  وش از ريكيد به يبا
  يداخل) ليميا(انامه يق راي از طربرخط صورت به .1
  انيراني ايپوشه ملكارق ي از طربرخط صورت به .2
  ي متقاضي اعالم شده از سويد پستك و يق پست به نشاني از طريتبك صورت به .3
  يق حضوري از طريتبك صورت به .4
 مگـر  دسترس او قـرار دهـد    دري متقاضيشنهاديل پك را به شيد اطالعات درخواستي با مورد مراجعهسسهؤم

 مورد نظـر ل كشا ي ندكجاد يرمتعارف اي اخالل غ،مربوط مؤسسهثر ؤت مي در فعاليرش درخواست متقاضيذپه كآن
ل كاطالعات در شرائه  اانات الزم،كبه علت نبود اما ي بار باشد اني اطالعات زيسند حاو  ازي نگهداري برا،يمتقاض

  .ر نباشديپذ انكشده واقعاً ام درخواست

   اطالعاتيا ارجاع متقاضي ييراهنما )ت
ا يـ  اسـت  بـه اطالعـات منتـشر شـده مربـوط            هـا   آن يهـا      كه درخواسـت   يانيد به متقاض  ي با يمؤسسات عموم 
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 را  هـا   آن ياهـ     ، درخواسـت   لـزوم  درصورتاست كمك كنند و     گسترده  ا  ي نامشخص و مبهم بوده      ها  آندرخواست  
  . امتناع كنندييذاي و اي واهيها د بتوانند از پاسخ به درخواستيبا يحال، مؤسسات عموم نيدرع. كننداصالح 

رد كـ را ملـزم     يد مؤسـسات عمـوم    يه نبا ك شده است    ينيب  شيپشورها  ك از   ياري اطالعات بس  ين آزاد يدر قوان 
 خواسـت   هـا   آنتـوان از      يمـ منتـشر شـده اسـت امـا         ه  يك نشر يار اشخاص قرار دهند كه در       ي را در اخت   ياطالعات
  .دن كنيي راهنما،منتشر شدهاطالعات  را به منبع يمتقاض

 ،يانـد درصـورت فقـدان اطالعـات درخواسـت            ملزم شده  يشورها، مؤسسات عموم  ك ين برخ ين، در قوان  يهمچن
 بداننـد   كه  يدرصورتبردارند و    كه اطالعات در آنجا وجود دارد        ي به مكان  ي متقاض يي راهنما ي متناسب برا  يها  گام

  . را به آنجا ارسال كنندي در كدام مؤسسه قرار دارد درخواست متقاضياطالعات درخواست
ـ  ي روشـن  ي دارد و مرزبنـد    ي جـد  يهـا     ياستكها    نهين زم يدر ا   آزاد به اطالعات،   يقانون انتشار و دسترس    ن ي ب

ا مربوط به اطالعات منتـشر شـده، صـورت    ي يرارك تيها  ز درخواستيرمدون و ن ي به اطالعات مدون و غ     يدسترس
  .نداده است

  يدسترس يها نهيزه) ح
 اطالعـات،  يهـا    از درخواسـت  ي اطالعـات دارنـد در مـورد برخـ         يه قـانون آزاد   ك مختلف جهان    يشورهاكدر  

ز يـ  ن 1387 مـصوب     آزاد بـه اطالعـات     يقانون انتشار و دسترس    10در ماده   . شود  يمان اخذ   ي از متقاض  ييها    نهيهز
باشـد، در     ي مـ  يبنـد    طبقه يه اطالعات دارا  ك يد جز در موارد   ي با ي عموم مؤسسات از   كيهر«ه  كمقرر شده است    

ـ (رد و ترازنامه   ك شامل عمل  يطور ساالنه اطالعات عموم     م به ك  دست ي و حقوق شهروند   ي نفع عموم  يراستا ) النيب
ر يـ تواند شـامل مـوارد ز       يه از جمله م   كتاب راهنما   ك كيان در   كاالم  ي و حت  يا  انهيانات را كخود را با استفاده از ام     

 نامـه   نيـي آ 13مـاده   ن،  يهمچنـ . » ... :ل دهد ينه تحو ي درخواست شهروند با اخذ هز     درصورتباشد منتشر سازد و     
 :هكـ رده اسـت    ك مقرر   رانيئت وز ي ه 22/6/1394 مصوب    آزاد به اطالعات   ي قانون انتشار و دسترس    8 ماده   يياجرا

 ي قانون الحاق مـواد    54 ماده   ي قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرا       222 موضوع ماده    ييجرا ا يها    دستگاه«
تـب و  كات، ي از فـروش نـشر  ي ناشـ ي درآمـدها  ـ 1384 مـصوب  ـ دولـت   ي از مقررات ماليم بخشيبه قانون تنظ

معادل وجـوه   . نديز نما يوارل  ك يدار  نزد خزانه  يند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عموم        يافزار را وصول نما    نرم
ار يـ  منظـور خواهـد شـد در اخت       ي سـنوات  يهـا     ن منظـور در بودجـه     يه بـه همـ    ك يفي از محل اعتبارات رد    يزيوار

شنهاد يـ  خدمات بـا پ   ارائهتعرفه   .ندينه نما ير هز كالذ رد تا جهت انجام خدمات فوق     يگ  يمربط قرار    ي ذ يها    دستگاه
  .رسد  يمران يئت وزيب هيالعات به تصو آزاد به اطيون انتشار و دسترسيسيمك

 خـدمات فـوق     ارائـه صالح در قبـال      يم مراجع ذ  ي مجازند با تصم   نامه  نييآن  ير مؤسسات مشمول ا   ي سا :تبصره
ن يت قوان يشود با رعا    يم منظور   ها  آنه در بودجه مصوب     ك يز و از محل   ي مربوط وار  يها     وصول و به حساب    يمبالغ

  .»ندينه نمايور هزك تداوم خدمات مذيمربوط برا
 يق قانون انتشار و دسترسـ     ي به اطالعات از طر    ي دسترس يها    نهي درباره وصول هز   يا  هن، هنوز مصوب  يبا وجود ا  

 يهيبـد . نندك  يمنه اقدام   ين زم ي، طبق مصوبات خود در ا     يب نشده است و مؤسسات عموم     يآزاد به اطالعات تصو   
 آزاد بـه اطالعـات و       يون انتـشار و دسترسـ     يسيـ مكالعـات در     به اط  ي دسترس يها    ب تعرفه يه پس از تصو   كاست  

  . شودينه بازنگرين زميد در اير مراجع بايت دولت، مصوبات سائيه
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  )يارك ابتيرسان اطالع(انتشار اطالعات : گفتار چهارم
 اختصاص  يديلك به انتشار اطالعات     يبخش) 2016شور تا سال    ك 104حدود  ( اطالعات   ين آزاد يه قوان يلكدر  

، مطالبـه و اسـتفاده از اطالعـات موجـود در            ييد شناسـا  يلكه  ك ين نوع اطالعات، اطالعات   يمنظور از ا  . فته است اي
 يا   مالحظـه قابـل  ي را كـه نفـع عمـوم   يد اطالعات ي با يمؤسسات عموم  يعني.  است يا خصوص ي يمؤسسات عموم 

  .رار دهندمنتشر ساخته و در دسترس همگان قگونه تقاضا، رأساً نظر از هر صرفدارند 

  يارك ابتيرسان اطالعهات يتوج) الف
  :ر استك اطالعات قابل ذيارك به انتشار ابتي الزام مؤسسات عموميل مهم برايچند دل

  دام از  ك در هر  يه چه اطالعات  كو معلوم نباشد     نندكرا منتشر ن   اطالعات خود    يمؤسسات عموم  كه   يتا زمان
ـ     ي م يكدام مؤسسة عموم   را و از     يطالعاتمردم نخواهند دانست كه چه ا      وجود دارد    ها  آن دسـت  ه  تواننـد ب

 . مواجه خواهد شدي به اطالعات، با مانع اساسيجه، دسترسيدر نت. آورند

  ض بـه   ي به موقع و بدون تبعـ      يان دسترس ك، ام ها  آنننده  كدي مؤسسات تول  ي اطالعات از سو   ياركانتشار ابت
 از ي آگـاه رغـم  يعلـ ن است ك اشخاص ممي، برخياركن ابتيدر نبود چن. ردكآن اطالعات را فراهم خواهد     

 .نندكدا ني مطالبه آن را پيا فرصت الزم برايت وجود اطالعات، جرئ

 م كـ ار ي بـس ي و مـورد ي فرديها  زان درخواستيه از م  كشود    يم اطالعات موجب    ياركن، انتشار ابت  يهمچن
 شـهروندان، بهبـود   يهـا   درخواست به   ي مؤسسات عموم  ييگو  پاسخو سرعت   ها    نهيجه، در هز  يشده و در نت   
 . حاصل شوديقابل توجه

  ن كرمميـ ه منتشر شده، غ   ك ي اطالعات يار بعد كه ان كشود    يم اطالعات موجب    ياركه انتشار ابت  كسرانجام آن
  .ندكدا ياهش پك فسادزا، يده و بسترهايگرد

 از  كيهر«: ديگو ي م يرسان اطالعن نوع   ي آزاد به اطالعات درباره ا     ي قانون انتشار و دسترس    10ماده   شور ما كدر  
 و حقـوق  ي نفـع عمـوم  يباشد، در راسـتا  ي م يبند   طبقه يه اطالعات دارا  ك يد جز در موارد   ي با يمؤسسات عموم 

انـات  كخود را با استفاده از ام     ) النيب(رد و ترازنامه    ك شامل عمل  يطور ساالنه اطالعات عموم     م به ك  دست يشهروند
 درصـورت ر باشد منتشر سـازد و       يتواند شامل موارد ز     يه از جمله م   كتاب راهنما   ك كيان در   كاالم  ي و حت  يا  انهيرا

  :ل دهدينه تحويدرخواست شهروند با اخذ هز
  .ها و ساختار يها و خط مش استيف، سياهداف، وظا) الف
  .دهد ي جامعه ارائه مي به اعضاماًيه مستقك يها و مراحل اتمام خدمات روش) ب
  .مؤسسها اقدامات آن يمات يروندان از تصمت شهياك شيارهاكسازو) ج
  .ها آن به ين دسترسييشود و آ ي مير نگهدامؤسسهه در آن ك يال اطالعاتكانواع و اش) د
  .ان ارشد خودمأمورف يارات و وظاي اخت  )  ه
ننـد  توا ي ميردولتي غيها لك و تشي و حقوقيقي اشخاص حقها آنله  يوس ه به ك ييها  نييا آ يارها  ك تمام سازو  )و

  .» واقع شوندمؤثر يگريا به نحو ديت داشته كارات آن واحد مشاري اختيدر اجرا
ه متـضمن   كـ  ياطالعات«ه  كح دارد   ي آزاد به اطالعات تصر    ي قانون انتشار و دسترس    5ن، تبصره ماده    يعالوه بر ا  
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 يهـا    و رسـانه   يمـوم ق انتـشار و اعـالن ع      ي موجود از طر   يد عالوه بر موارد قانون    ي مردم است با   يف برا يلكحق و ت  
ه موجـد حـق   ك يميمصوبه و تصم« :هكند ك  يم، مقرر  تأكيدز در مقام    ي ن 11؛ ماده   » مردم برسد  ي به آگاه  يهمگان

  .» خواهد بودي الزامها آنباشد و انتشار  ي نمي اسرار دولتعنوان به يبند  است قابل طبقهيف عموميلكا تي

  يارك ابتيرسان اطالع يارهايمع) ب
ه بتواند به تحقـق اهـداف مـورد نظـر از وضـع قـانون انتـشار و                   ك باشد   يا  هگون د به ي با يديلكعات  انتشار اطال 

 را محقـق    ين اهـداف  يتواند چن   يمده ن يفا ي و ب  يمي، قد يلكانتشار اطالعات   . ندك كمك آزاد به اطالعات     يدسترس
ه كـ  شده است    يي شناسا يالملل نيب در سطح    يارهاي، مع يارك ابت يرسان  اطالعت  ي و مطلوب  ي احراز درست  يبرا. ندك

ارهـا  ين مع يـ ا. نـد كف  يز تـضع  ي به اطالعات را ن    ي حق دسترس  ي اساس يكاركردها ري چه بسا سا   ها  آنت  يعدم رعا 
  :عبارتند از

خوان  نيخوان و ماش    مختلف انسان  يها    د در قالب  يشوند با   يمه منتشر   ك ي اطالعات : اطالعات يها    تنوع قالب . 1
  ...).و  ,Word, Excel يها  ليتوب، فاكم(سه منتشر شوند يق و پردازش و مقايطبت تيز با قابليو ن

 تـوان   هـا   آن اسـت كـه علـم بـه          يد اطالعـات  ي اطالعات مف  .ا ارائه شده  ياطالعات قابل دسترس     د بودن يمف. 2
ـ     ي يل، اطالعات پوشال  در مقاب . دهد  يمش  يرت افراد را افزا   يص و قضاوت و بص    يتشخ ت قـرار   يخاصـ  يا سـوخته و ب
 .دارد

 ي و ابزارهـا   كن معنا كه هم اسناد و مـدار       يبد. ا ارائه شده  ياطالعات قابل دسترس     ح بودن يدرست و صح  . 3 
 . از خدشه باشندي عارها آنت ح باشند و هم مفاد و مندرجاي و صحيد واقعي اطالعات بايحاو

د يـ دهنـد با    يم ارائه   يمؤسسات عموم  كه   ي اطالعات يعني. ا ارائه شده  ياطالعات قابل دسترس     به روز بودن  . 4
 .باشد.. ها و  يريگ و موضعها  هين تحوالت و نظرها و مصوبات و اصالحي آخريحاو

د اطالعـات   ياز به اطالعات وجود دارد با     يه احساس ن  ك ين معنا كه اوالً زمان    يبد. يرسان  اطالع به موقع بودن  . 5
 س از آگـاه شـدن از اطالعـات         پ يريگ مينش و تصم  ك وا يول برا اً به مخاطبان، فرصت معق    ياز ارائه شود ثان   يمورد ن 
 .بدهد

ر يـ  منـوط اسـت نظ     هـا   آنم مخاطب بـه     يا تصم ي كه واكنش    ييها     تمام داده  يعني. يرسان  اطالع امل بودن ك. 6
 .اطالعات الزم است اعالم شود) فهم(افت ي دريه براك يگري الزم و هر دادة ديتي هوكنه، مداريان، هزكزمان، م

 شـود   يمـ  ارائـه  هـا  آن كـه بـه   ي اطالعـات براساسد بتوانند ين معنا كه افراد با   يبد. اطالعات ا بودن كقابل ات  .7
ت يـ ، اطالعات ارائه شده به منبـع عـدم امن   صورت  نيرايدرغ. نندك ينيب  شيپم و امور خود را      ي خود تنظ  يها    برنامه
 .ل خواهند شديتبد

   اطالعات بهي حق دسترسيضمانت اجراها: ار پنجمگفت
 ي بـه تخلفـات ادار     يدگيقـانون رسـ    آزاد به اطالعات نه تنها طبق        يام قانون انتشار و دسترس    كت اح يعدم رعا 

ه بـا   كـ بل)  قـانون  يا تعلـل در اجـرا     يـ ض  يا تبع ي قانون   يعدم اجرا (شود    يم محسوب   ي تخلف ادار  1372مصوب  
ر با قانون   ي مغا ي رفتارها ياد به اطالعات برخ    آز يقانون انتشار و دسترس   . ز مواجه است  ي ن يفريك يضمانت اجراها 

  :اند ه شدينيب شيپر ي زصورت بهن رفتارها يا. ور را جرم دانسته استكمذ



35   ٭ مروري بر الزامات قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات

 

   به اطالعاتيممانعت از دسترس) الف
 به اطالعات بر    يممانعت از دسترس  « ياب عمد ك آزاد به اطالعات ارت    ي قانون انتشار و دسترس    22بند الف ماده    
صد هزار تـا    ي از س  ي نقد يب به پرداخت جزا   كه مرت كرده است   ك را جرم دانسته و مقرر       » قانون نيخالف مقررات ا  

  .وم خواهد شدك محيت وياب جرم، و وضعكر، دفعات ارتيزان تأثيال با توجه به ميون ريليصد مكي
؛ واقـع شـود   ) فعـل ( ا رفتـار مثبـت    يـ )  فعـل  كتـر ( ين است به طرق مختلف اعم از رفتار منف        ك مم »ممانعت«

، ) فعـل كتر( ي از ارائه اطالعات درخواستي دسترسيربط در مؤسسه مخاطب تقاضا يارمند ذ كا  ي مقام   يخوددار
توانـد    يمـ ،  )فعـل ( ي اطالعـات  يهـا     گـاه ياز پا هـا      چون صدور دستور عدم ارائه اطالعات، و برداشـتن داده          يو اعمال 

  . به اطالعات شونديمشمول عنوان ممانعت از دسترس

   ارائه اطالعاتي قانونيها  ت مهلتياعدم رع )ب
 آزاد به اطالعات در خـصوص مهلـت         ي قانون انتشار و دسترس    8ح داده شد ماده     ي در گذشته توض   طوركه  همان

 بـه اطالعـات در   يد بـه درخواسـت دسترسـ      يـ  با يا خـصوص  ي يمؤسسه عموم «ه  كرده است   كارائه اطالعات مقرر    
ـ كتوانـد حـدا   يرت مدت زمان پاسخ نمن پاسخ دهد و در هر صو   كن زمان مم  يتر عيسر  روز از زمـان  10ش از يثر ب
  .»افت درخواست باشديدر

 آزاد بـه اطالعـات   ي قـانون انتـشار و دسترسـ   22 ماده »د«م مهم، بند    كن ح ي ا يان ضمانت اجرا برا   يدر مقام ب  
 وجـود  چنـد هردر واقـع،  .  را جـرم شـناخته اسـت   » مقـرر يهـا   ن قانون در خصوص مهلت    يت مقررات ا  يعدم رعا «

ه عدم  كدهد    يمق مفاد آن نشان     ي دق يشود اما بررس    يم ين عنوان مجرمانه تداع   ي مختلف در قانون از ا     يها    مهلت
 يا بـرا  ي 1يديلك انتشار اطالعات    يه برا كساله   كي يها     مشمول آن است و نه مهلت      ي مهلت قانون  كيت تنها   يرعا

  . مقرر شده است2جمهور سيرئاطالعات به مجلس و  آزاد به يون انتشار و دسترسيسيمكارائه گزارش 
 از ي نقـد يب بـه جـزا  كـ  منوط به وجود عمـد اسـت و مرت     ين جرم همانند جرم ممانعت از دسترس      ياب ا كارت

  .شود  يموم كمح) 000/000/100( اليون ريلي مكصديتا ) 000/300( اليصد هزار ريس

  زاد به اطالعات آيون انتشار و دسترسيسيمكفه ي وظيفاي در اممانعت) ج
 همچـون  يف مهمي آزاد به اطالعات وظايون انتشار و دسترسيسيمكح داده شد ي در گذشته توض  طوركه  همان

 مـشموالن قـانون انتـشار و        ياركـ ف بـه هم   ين وظـا  يـ  ا ياجـرا . ه را بر عهده دارد    يورجاد وحدت   يرفع اختالف و ا   
ون به اطالعات و اسناد و سوابق مورد اخـتالف  يسيمك مثال، چنانچه يبرا.  آزاد به اطالعات وابسته است    يدسترس

ه اطالعـات   كـ  دسـتور دهـد      يا  هون بـه مؤسـس    يسيـ مكا چنانچـه    يـ رد  يارش قرار گ  يد در اخت  ياز داشته باشد با   ين
 مختلـف بـا صـراحت       يشورهاكـ ون در   يسيـ مكف  يوظـا . ت شـود  يور رعا كد دستور مذ  يند با ك را ارائه    يدرخواست

  .ن خصوص نداردي آزاد به اطالعات صراحت الزم را در اي انتشار و دسترسد شده است اما قانوني قيشتريب
                                                 

اي نفـع عمـومي و   باشـد، در راسـت    ي مـ  يبنـد    طبقه ي كه اطالعات دارا   يد جز در موارد   ي با يك از مؤسسات عموم   هري«: 10ماده   .1
 .»منتشر سازد... خود را) النيب( شامل عملكرد و ترازنامه ي ساالنه اطالعات عمومطور بهكم  حقوق شهروندي دست

 خـود را بـه      يهـا  تيـ ن قـانون و فعال    ين قانون در مؤسسات مشمول ا     يت ا يباره رعا  گزارشي در  كميسيون بايد هر ساله   «: 20ماده   .2
 .»دم كنيجمهور تقد سي و رئي اسالميمجلس شورا
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 بـا   ياركـ  هم يان ضـمانت اجـرا بـرا      يـ  آزاد به اطالعـات در مقـام ب        ي قانون انتشار و دسترس    22 ماده   »ب«بند  
فـه  يه مـانع انجـام وظ     كـ  ي فعل كا تر يهر فعل   «ه  كرده است   كف آن مقرر    يون و عدم اخالل در انجام وظا      يسيمك
ن قـانون  ي برخالف مقررات اي عموممؤسسات يرسان  فه اطالع يا وظ ي آزاد به اطالعات     يون انتشار و دسترس   يسيمك

  . مستوجب مجازات است»شود
 ي اسـت و از سـو      ي آزاد بـه اطالعـات عمـد       يور در قانون انتشار و دسترسـ      كم مذ ير جرا ين جرم همانند سا   يا

 از  ي نقـد  يجزام عبارت است از     يز همانند آن جرا   ي آن ن  ن، مجازات يهمچن. ز قابل تحقق است   ي ن ياشخاص حقوق 
  ).000/000/100( اليون ريلي مصدكيتا ) 000/300( اليصد هزار ريس

  امحاء اطالعات )د
 ممنـوع شـود و   هـا   آن يد نابودسـاز  ي، با اطالعاتت اسناد و سوابق و قابل دسترس بودن         يت از تمام  ي حما يبرا

 انتـشار و  ندر مؤسـسات مـشمول قـانو    اسناد و مـدارك   اطالعات،  ظت از    و حفا  ي راجع به نگهدار   يضوابط حداقل 
د ملزم شوند تا با اختصاص دادن منـابع و          يبامؤسسات  ن  يا. م و اعمال شود   يتنظ يدولت  آزاد به اطالعات   يدسترس

  .اسناد و سوابق متناسب و قابل قبول استاطالعات،  از ين كنند كه نگهداري تضميتوجه كاف
ـ امحـاء جز  « آزاد به اطالعـات      ي قانون انتشار و دسترس    22 ماده   »ج«، بند   رو  نيازا  اطالعـات بـدون   يلـ كا  يـ  يئ

  . را جرم شناخته است»يار قانونيداشتن اخت
ز در  يـ شور اسـت و ن    كـ خ  ي از تـار   ي بخش يه اطالعات موجود در بخش عموم     ك آن است    يانگار ن جرم ي ا يمبنا

موجود در مؤسـسات      اطالعات يق بررس يز عمدتاً از طر   يسسات ن  و نظارت بر مؤ    يبازرس.  قرار دارد  يت عموم يكمال
  .ندك  يم وارد ي به منافع عمومي جديها   اطالعات لطمهين، امحايبنابرا. رديگ  يم صورت يعموم
 ي اسـت و از سـو      ي آزاد بـه اطالعـات عمـد       يور در قانون انتشار و دسترسـ      كم مذ ير جرا ين جرم همانند سا   يا

 صدكـ يتـا   ) 000/300( اليـ صد هزار ر  ي از س  ي نقد ين جرم جزا  يمجازات ا . قق است ز قابل تح  ي ن ياشخاص حقوق 
 آزاد به اطالعـات     ي قانون انتشار و دسترس    22است اما با توجه به بخش آخر ماده         ) 000/000/100( اليون ر يليم
جـازات   باشـد همـان م     يشتريـ گر مـستلزم مجـازات ب     ين د يادشده در قوان  ي از جرائم    هريكچنانچه  «د  يگو  يمه  ك

ا يب  ير جعل، تخر  ي نظ يگرين مجرمانه د  يتواند مشمول عناو    يم اطالعات حسب مورد     ي جرم امحا  »شود    ياعمال م 
  .انت در امانت شوديخ



  
  
  
  
  
  
  
  

  : اولفصل
  ت قانون در مؤسسات مشموليگزارش نحوه رعا

  





  
  
  
  
  

  :بخش اول
  1396رد مؤسسات در سال كگزارش عمل

  
رد كـ ، عمل ي مؤسـسات عمـوم    ي آزاد به اطالعـات از سـو       ينون انتشار و دسترس   ت قا يت رعا ي گزارش وضع  يبرا

 آزاد به   يق سامانه انتشار و دسترس    ي و پاسخ به درخواست شهروندان از طر       يافت، بررس يث التزام به در   ي از ح  ها  آن
ـ ها   درخواستي، نحوه بررس  ي شهروندان از مؤسسات عموم    يها    اطالعات، چند و چون درخواست      هـا  آنه  و پاسخ ب

  .شود ي و گزارش مي مؤسسات، بررسيت عمومي اطالعات و شفافياركو سرانجام، انتشار ابت

  ت مؤسسات عضو سامانهيوضع: گفتار اول
ن يدر ا .  آزاد به اطالعات متصل شدند     ي به سامانه انتشار و دسترس     ي متعدد يي اجرا يها دستگاه1396در سال   

 يازانـد  ه مشمول قانون، ضـمن اعـالم را      ي با مؤسسات عموم   يدداتبات متع ك م يون ط يسيمكس محترم   يسال، رئ 
رخانـه  ي بـا دب ياركـ نـده جهـت هم  ي نمايردند تا نسبت به اتصال بـه سـامانه و معرفـ   كاست و درخها آنسامانه از  

ردنـد،  كعاً نسبت به اتصال اقـدام نمـوده و ارائـه اطالعـات را آغـاز                 ي از مؤسسات سر   يبرخ. نندكون اقدام   يسيمك
 يون با برگـزار   يسيمكر محترم   يه دب ك نسبت به موضوع مواجه بودند       ييدهاي و ترد  كگر، در ابتدا با ش    ي د يا دسته

 از مؤسـسات    يتعداد.  را برطرف نمود   ها  آند  ي و ترد  ك الزم، ش  يي و اجرا  يهات قانون ي و ارائه توج   يجلسات حضور 
  .ندردك ي اتصال به سامانه خودداراتبات متعدد، همچنان ازكرغم م يز علين

 در  هركـدام خ اتـصال    ي تـار  كيـ كتف  بـه  انـد   هفعال شد  سامانه   در 1396ه در سال    ك يفهرست مؤسسات عموم  
  : نشان داده شده استصفحه بعدجدول 
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  1جدول شماره 
  1396شده در سامانه در سال  فهرست مؤسسات فعال
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   شهروندانيها  ت درخواستيوضع: گفتار دوم
 آزاد بـه اطالعـات      يا از وجود سامانه انتشار و دسترسـ       ي از شهروندان    ياري بس 1396ه در سال    كنيبا توجه به ا   
 از مؤسسات مشمول قانون انتـشار       ي حضور صورت  بهد  دادن يح م ير هم آگاه بودند همچنان ترج     ا اگ يآگاه نبودند و    

در مـورد   . م بود كق سامانه نسبتاً    ي از طر  ها    نند تعداد درخواست  ك آزاد به اطالعات درخواست اطالعات       يو دسترس 
 يهـا     ر درخواسـت  ي به اطالعـات از سـا      ي مربوط به حق دسترس    يها     آمار درخواست  كيكز تف ي ن يمراجعات حضور 

ن گـزارش قابـل    ي در همـ   ي مؤسـسات عمـوم    ير خوداظها يها    ن موضوع در گزارش   يا. شوار بود ار د يشهروندان بس 
  .مشاهده است

ه كـ  يرد سـامانه و انـواع اطالعـات   كـ  الزم در مـورد عمل ي نبـود آگـاه  دليـل  بـه ز ين ها    درخواستت  يفيكاز نظر   
 يهـا     امانه، درخواسـت  ن سـ  يـ ق ا يـ ننـد از طر   ك درخواسـت    يق از مؤسسات عموم   ين طر يتوانند از ا   يشهروندان م 

ه بخـش   كـ  صورت گرفته اسـت      ي آزاد به اطالعات از مؤسسات عموم      ي به استناد قانون انتشار و دسترس      يگوناگون
 يجـا  بـه  از شـهروندان  ي مثال، برخ  يبرا. ور خارج هستند  كا جزئاً از شمول قانون مذ     يالً  كا  ي ها  آن از   يقابل توجه 

، انـد  هردكـ  مبـادرت  ي عمـوم مؤسـسات رد كـ  خود از عمليها ليتحل و هاان نظرها، انتقاد  يدرخواست اطالعات به ب   
 زيـ  ن يزمـان  ،انـد   هردكـ  مـبهم    يها     و درخواست  يلكار  ي بس يها    پرسش،  ها     خود از رسانه   يها    دهي شن براساس يگاه
ه چه بـسا    ك اند  هردك و معاصر مطالبه     يخي از اطالعات تار   يانبوه ،نيا اطالعات مع  ي ها     داده ، خواستن اسناد  يجا  به
  . استي عموممؤسسات ي از سويپژوهش و يارشناسكار ك مستلزم روزها ها آنه و ارائه يته

و از  شـهروندان    يسـو  از هكـ بـه اطالعـات      يدسترس يها درخواست،  ي موضوع يبند  دسته كي، در   يلكطور  به
 :است يبند  تهر قابل دسي زصورت بهصورت گرفته است  اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار سامانه قيطر

  ن و مقرراتيقوان. 1
  يآمار و اطالعات آمار. 2
  ران ارشدي مديايحقوق و مزا. 3
  ياطالعات استخدام. 4
  يشوركمات ي و تقسياطالعات شهر. 5
  رانيس ادارات و مدك تلفن و فيها  شماره. 6
  ياتبات اداركاسناد و م. 7
  ي دولتياطالعات مجوزها. 8
  ي و اعتباريال ممؤسسات و يكاطالعات بان. 9

 )يالملل ني و بيداخل(ها و قراردادها  نامه اطالعات تفاهم. 10

  يا اطالعات بودجه. 11
  اطالعات حوزه سالمت. 12
  ياتياطالعات مال. 13
   مؤسساتيروابط عموماطالعات . 14
 ها  اطالعات انتخابات. 15
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 ريسا. 16

  يراركت. 17
 براساسرا   صورت گرفته    يها    ر آمار درخواست  ي باال، جدول ز   يبند   با توجه به دسته    ها     درخواست ياز نظر فروان  

  :دهد ي نشان مها آنموضوع 
  

  2 شماره جدول
  1396 شهروندان در سال يها   درخواستي موضوعيبند  دسته

  تعداد  موضوع  ردبف
  309  )ليهاي داخ بسته قانوني يا قانون خاص، مقررات عمومي، مصوبات و بخشنامه(قوانين مصوبات و ضوابط 1
  255  )مدارس، تصادفات، واردات(آمار و اطالعات آماري 2
  13  ...)وزرا، بنياد شهيد، كميته امداد، و (اطالعات حقوق و مزاياي مديران ارشد 3
  39  اطالعات استخدامي4
  95  )طرح هاي تفصيلي(اطالعات شهري و تقسيمات كشوري 5
  53  ها هاي تلفن و فكس ادارات كل استان شماره6
  38  )بورس با شركت(ها و مكاتبات اداري  نامه7
  20  اطالعات مجوزها8
  65  ...)داراي مجوز هستند؟، تبليغات، مشتريان و ( اطالعات بانكي9
  13  )المللي داخلي و بين(ها  نامه تفاهم10
  105  )درآمد و هزينه مؤسسه(اي  اطالعات بودجه11
  99  )...ها و  ها، مزايده مناقصه(اطالعات قراردادها 12
  16  ...)استاندارهاي آب شرب و (اطالعات حوزه سالمت 13
  16  اطالعات مالياتي14
  90  )...ها، بازديدكنندگان و  گري، تبليغات، ارتباط با رسانه البي(نظام ارتباطي 15
  43  ها اطالعات انتخابات16
  235  ساير17
  61  تكراري18

  1565  مجموع

   مؤسساتيها  ت پاسخيوضع: گفتار سوم
ق سـامانه انتـشار و      يـ  از طر  1396 شـهروندان در سـال       يها     به درخواست  ي مؤسسات عموم  ييگو  پاسخ نظر نحوه    از

 پاسـخ بـه     ي بـرا  يرد مؤسسات را از نظر زمان اتصال به سامانه و اعالم آمـادگ            كتوان عمل   يم آزاد به اطالعات،     يدسترس
زان يـ  صـورت گرفتـه اسـت، م    هـا   آناطالعـات از     تعـداد درخواسـت      نيشتريه ب ك ي شهروندان، مؤسسات  يها    درخواست

 داده شده، نحوه    يها     از پاسخ  ها  تياك تعداد ش  جهي و در نت   ها   داده شده به درخواست    يها     نبودن پاسخ  ايننده بودن   ك قانع
  ارائـه  ي روزه برا  10 ي مهلت زمان  تي در ارائه اطالعات، نحوه رعا     ها  آنرد  ك شهروندان از عمل   تينش مؤسسات به شكا   كوا

. ردكـ  يابيـ زارش و ارز، گي مؤسسه به اطالعات درخواستكي ييگو پاسخ يلك تيت، وضعي و در نها ياطالعات درخواست 
  :ن گزارش ارائه شده استيز در بخش چهارم اي مرتبط نيابي گزارش است و ارزني ايحاوصفحه بعد جدول 
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  3دول شماره ج
  1396در سال  مؤسسات ييگو پاسخت يوضع
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  ي خوداظهاريها  ت گزارشيوضع: گفتار چهارم
ن كر : دارد ين اساس ك آزاد به اطالعات دو ر     يدسترس  گفته شد قانون انتشار و     يبخش مقدمات  ه در كطور  همان

اطالعـات از   ياركـ ابتن دوم آن عبـارت اسـت از انتـشار    كشهروندان به اطالعات و ر   ياول عبارت است از دسترس    
  . مشمول قانونمؤسسات يسو

 ي، طـ  1396 در سال    ين قانون در مؤسسات عموم    يت ا يه گزارش در مورد نحوه رعا     ي ته يبرا اساس، نيهم بر
 وركمـذ  قانون نكر دو هر خصوص در را دخو ردكعمل تا شد خواسته ها  آن ازها    يو استاندار ها    وزارتخانه با اتبهكم

  :ده شديور پرسك مذيها ر از دستگاهي پرسش به شرح ز12 منظور نيبد. نندك گزارش
 يهـا    درخواسـت كيـ كشده است به تفا رد يرفته يه پذكاطالعات   بهي دسترسيها  درخواست يليتحلآمار . 1
 ....) و ي، پستكيترونك، اليحضور

م ي، حـر  ياسرار دولتـ   ( به اطالعات  ي دسترس يها    درخواست رد   ي برا يستندات قانون ل و م  ي دال يليتحلآمار  . 2
 ....) و يخصوص

مـصوبات، قراردادهـا،     (كيـ كه از مؤسـسه درخواسـت شـده بـه تف          كـ  يت اطالعات ي انواع و ماه   يليتحلآمار  . 3
 ...). خدمت و ي، گواهيش حقوقينان، فكاركران و يمجوزها، اطالعات مد

در   آزاد بـه اطالعـات     ي قانون انتـشار و دسترسـ      10 ماده   يه مؤسسه در اجرا   ك يت اطالعات يفهرست و ماه  . 4
  .دسترس عموم قرار داده است

 يه بـرا  كـ  يل اعتـراض و اقـدامات     يـ ، دال  به اطالعات  ي دسترس يها    به رد درخواست  ها     اعتراض يليتحلآمار  . 5
 . به اعتراض صورت گرفته استيدگيرس

 .رفته شدهي پذي دسترسيها  وهي به اطالعات آن مؤسسه و شي دسترسي درخواستيها  وهي شيليتحلآمار . 6

  .ها آن و اخذ نحوه محاسبهاخذ شده و ه كاطالعات   بهي دسترسيها نهيهز. 7
صـورت    آزاد بـه اطالعـات     ي قانون انتشار و دسترس    ي اجرا يمؤسسه برا ه  ك يجي و ترو  يآموزش يها    تيفعال. 8

 .داده است

 . مؤسسهي آزاد به اطالعات از سويانتشار و دسترس نه قانوني بهي اجراي براياالت قانونكموانع و اش. 9

 . مؤسسهي آزاد به اطالعات از سوينه قانون انتشار و دسترسي بهي اجرايبرا ياالت عملكموانع و اش. 10

 آزاد بـه    ي انتـشار و دسترسـ     ونيسيـ مكا از   يـ  خـود    ي مؤسـسه از واحـد حقـوق       يها    استعالم يليتحلآمار  . 11
 .العاتاط

 .ه اطالعات آزاد بي انتشار و دسترسنه قانوني بهي اجراي مؤسسه برايشنهادهايپ. 12

ور گـزارش  ك مذيها   پرسشبراساسرد خود را كون پاسخ داده و عمليسيمكاتبه  كه به م  ك ييها گزارش دستگاه 
  :شود  يم ارائه ريز شرح به اند داده

  ها  وزارتخانه) الف

  ر خارجهوزارت امو. 1
ت شـهروندان بـه اداره روابـط    سـؤاال  ييگـو  پاسخافت و يت دري، مسئول8/3/1396خ يوزارت امور خارجه در تار  

  .رده استكغات محول ي و تبليعموم
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ن دستگاه واصـل شـده      ي آزاد به اطالعات به ا     يق سامانه انتشار و دسترس    ياز طر  1396در سال    درخواست   17
  .است

ران بـا  يـ  ايران، قراردادهاي اي اسالمي جمهوريارت بوده است از روابط خارجمطرح عب يها موضوع درخواست 
 3 درخواسـت،    17ان  يـ از م : ينـسول ك ران در سازمان ملل متحـد و امـور        ي ا يها  يندگيشورها، اقدامات نما  كر  يسا

 2،  ي درخواست درباره چارت سـازمان     2،  ياست خارج ي درخواست در مورد س    5،  ينسولكدرخواست راجع به امور     
 درخواسـت راجـع بـه       3 و   ي دوسـت  يهـا    انجمـن  يها  نامه  نيي درخواست آ  1شورها،  كر  يدرخواست توافقنامه با سا   

  .ز قابل مشاهده نبوده استي درخواست نكي.  بوده استيمسائل حقوق
 مطـرح بـه دو   يهـا   مجموع درخواسـت  پاسخ داده شده است و از وركق سامانه مذيطر ازها  به همه درخواست

نـان وزارت امـور خارجـه       كارك بـه آمـار      يكـ يه  ك داده شده است     يلك پاسخ   ، محرمانه بودن موضوع   دليل بهمورد  
  .ت اشخاصكنامه مشار نيي به آيگريمربوط بوده است و د

  . اخذ نشده استيا نهيچ هزي به اطالعات هيبابت دسترس
  : آزاد عبارتند ازي و دسترس قانون انتشاري اجراي و قانونين موانع عمليتر مهمن وزارتخانه، ياز نظر ا

  به شهروندانيافك يرسان عدم اطالع. 1

  آزاد به اطالعاتيل اتصال به سامانه انتشار و دسترسكمش. 2

ه مقـرر   كـ  1352 وزارت امـور خارجـه مـصوب         ي و انـضباط   ي، مـال  ي، استخدام يالتيك مقررات تش  86ماده  . 3
رقابل افشا بوده و اظهار آن بـه هـر صـورت و            ي امور خارجه غ   رات وزارت كاتبات و اطالعات و مذا    كه م يلك«: دارد  يم

ن مـاده   ي در ا  »يف ادار يحدود و وظا  « يلكت  ي با توجه به ماه    ».يف ادار يباشد مگر در حدود وظا      يعنوان ممنوع م  
ن ي آزاد به اطالعات گـردد لـزوم تـدو         يتواند منجر به تعارض با قانون انتشار و دسترس          ي موارد م  يه در برخ  كنيو ا 
 . استينه جهت حل تعارض ضرورين زمي در اين و مقرراتيقوان

 منظـور   بـه  يح درون سازمان  ي صر يها  ق وضع مقررات و صدور بخشنامه     يشتر از طر  ي ب يجاد هماهنگ ين ا يهمچن
شنهاد شـده   يـ  پ ييگـو   پاسـخ دن بـه    يل و سرعت بخـش    يشتر ادارات تابعه در سازمان جهت تسه      ي ب هرچه ياركهم

  .است

 يشاورزكوزارت جهاد . 2

  . آزاد به اطالعات متصل شده استيبه سامانه انتشار و دسترس 28/6/1396 خين وزارتخانه در تاريا
ن يـ ه از ا  كمورد بوده است     33 يشاورزك صورت گرفته از وزارت جهاد       يها  ، مجموع درخواست  1396در سال   

 1ان،  يـ ن م يـ ه از ا  كـ اسـت   ص داده شـده     يرمرتبط تشخ يز غ ي درخواست ن  6رفته شده و    ي درخواست پذ  27ان،  يم
از يـ  اطالعـات مـورد ن  ي درخواسـت بـارگزار  2،  بـا وزارت يارك درخواست هم1، ين جارير قوانييدرخواست به تغ  

  .ح، بوده استيدرخواست طرح شده ناصح 3و  مخاطب در پورتال وزارت
 ،اتر مقر ن، درخواست متن قانو   9خواست آمار،    در 16 :عبارت بوده است از    موضوع اطالعات درخواست شده   

  .ي درخواست اطالعات تخصص3نامه و  نييآ
 آزاد بـه    ي قـانون انتـشار و دسترسـ       10 با توجه به ماده      يشاورزكه وزارت جهاد  ك ين، فهرست اطالعات  يهمچن
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  :ور عبارتند ازك مختلف ماده مذي بندهاكيكاطالعات در دسترس عموم قرار داده است به تف
  :يالتيك و ساختار تشها يها و خط مش استيف، سياهداف، وظا

  :ر موجود استي به آدرس زيشاورزكدر پورتال وزارت جهاد 
www.maj.ir /يالتيكساختار تش/ فياهداف و شرح وظا/ منو درباره وزارت.  

  :دهد يماً به اعضا جامعه ارائه ميه مستقك يها و مراحل خدمات روش
  :ر موجود استي به آدرس زيشاورزكدر پورتال وزارت جهاد 

www.maj.ir /ياربردك يها  سامانهيالت و منوي خدمات و تسهيمنو.  
  :مؤسسها اقدامات آن يمات يت شهروندان از تصمياكار شكساز و 
  :ات به آدرسياك به شيدگيرد و رسك عمليابيق سامانه ارزياز طر

www.maj.ir / افـت  يدر/ تياكثبت ش / تياك به ش  يدگيرد و رس  ك عمل يابيسامانه ارز / ياربردك يها  منو سامانه
  .يريد رهگك

  : به آدرسيق سامانه ارتباط مردمياز طر
www.maj.ir /يريد رهگكافت يدر/ تياكثبت ش/ يسامانه ارتباط مردم/ ي ارتباطات مردميمنو.  

/ تياكثبـت شـ   / »شوركـ ات در سـطح     ياك به شـ   يدگيرد و رس  ك عمل يابيارز« به اداره    يق مراجعه حضور  ياز طر 
  .يريد رهگكافت يدر

  : به اطالعات وزارتخانهيترسن دسييآ
  .يشاورزك وزارت جهاد يها تيق مجموعه ساي از طر.1
  . وزارتيها ر بخشي زيرسان  اطالعي ارتباط با واحدها.2
 يا  ن گـروه ارتباطـات رسـانه      ي همچن .ي به گروه ارتباط مردم    يا مراجعه حضور  ينمابر  / ليميا/ ي ارتباط تلفن  .3

  .يشاورزكزارت جهاد  ويرسان عال و اطيز روابط عمومكمر
  :ان ارشدمأمورف يارات و وظاياخت

  : موجود استزير به آدرس يشاورزكپورتال وزارت جهاد 
www.maj.ir /فياهداف و شرح وظا/ منو درباره وزارت.  

  .رده استكافت نينندگان درك  از درخواستيا نهينون هزكن وزارت تايا
 آزاد بـه اطالعـات      ي قانون انتشار و دسترسـ     يانه در اجرا  ن وزارتخ ي ا يجي و ترو  ي آموزش يها  تين، فعال يهمچن

  :عبارت بوده است از
 يشاورزك آزاد به اطالعات در صفحه نخست پورتال وزارت جهاد ي سامانه دسترسيدرج منو. 

 آزاد بـه اطالعـات     ي موجـود وزارت در سـامانه دسترسـ        يهـا   رمجموعـه يه ز يـ ، آموزش و توج   يهماهنگ 
 .)ني و آناليحضور(

 يشاورزك منسوب به وزارت جهاد ين وزارت در صفحات اجتماعيت ايامانه و اعالم خبر عضو سيمعرف. 

 ي و عمومي اجتماعيها ق رسانهيرد سامانه از طركارك ي و معرفيرسان اطالع. 

 رمجموعه وزارت در صدا    يه آموزش ز  ك شب يها  ق برنامه ي از طر  يشاورزكبرداران بخش     سامانه به بهره   يمعرف
 .مايو س
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 ق پورتـال   يـ  آزاد بـه اطالعـات از طر       ي در سـامانه دسترسـ     يشاورزكت وزارت جهاد    ير اخبار عضو  انتشا
  .وزارت

  : آزاد به اطالعات عبارتند ازينه دسترسي بهي اجراي براياالت قانونكن وزارتخانه، موانع و اشياز نظر ا
 ها وجود ندارد ع اطالعات در دستگاهيآور تجم الزام و ي قانونيها رساختيز. 

 ستي نيافك صراحت و قوت ي آزاد به اطالعات داراي قانون انتشار و دسترسيحتوام.  
 ستي برخوردار نيافك يي آزاد به اطالعات از ضمانت اجرايقانون انتشار و دسترس. 

 ندارديف مشخصي تعر»ي خصوصمؤسسه« آزاد به اطالعات يدر قانون انتشار و دسترس . 

     د يننده اطالعات با  ك ل درخواست يه به چه دل   كست  يالعات مشخص ن   آزاد به اط   يدر قانون انتشار و دسترس
 . باشديقيشخص حق

 محرمانه( شده يبند  اطالعات طبقهيف قانونياز به بازتعرين(.  
  : آزاد به اطالعات عبارتند ازينه دسترسي بهي اجراي براياالت عملكن، موانع و اشيهمچن
 در حوزه خوديساز  شفافي برايمه دولتين و ي دولتيها ران دستگاهي از مدي برخيعدم آمادگ . 

 شورك و انتشار به هنگام اطالعات در يآور مند جمعفقدان نظام جامع و قانون. 

  ك ملـ ياربركـ +  ياطالعـات حقـوق  +  ي ثبتـ يبـردار  نقـشه (اداسـت  كر يـ  نظيد اطالعات فنـ  يضعف تول = 
 ...و) شورك يها تيك ماليسامانده

 شوركر در ي فراگيبخش ي و آگاهيرسان  شفاف، اطالعييگو پاسخگرا،   منطقيضعف فرهنگ پرسشگر.  
  :ر ارائه شده استي زيشنهادهاي باال، پي و عمليبا توجه به موانع قانون

  .نندكها استفاده   انتشار اطالعات و دادهي از آن براي دولتيها ه دستگاهيلكه ك يزك درگاه مركيجاد ي ا.1
، هر سازمان مستقل اقدام     يت مالحظات قانون  ي و رعا  يياجرا  و ي فن يهاها و استاندارد    ف دستورالعمل ي با تعر  .2

  .ديها نما به توسعه درگاه و پلتفرم داده
 را توسـط    هـا   آنه بتـوان    كـ رد  كـ  اسـتفاده    ي اسـتاندارد  يهـا   د از فرمـت   ي با ي هر نوع اطالعات   يه برا كضمن آن 

  .ت قرار داديريل و مديد، انتشار، تحلي مختلف مورد توليها ها و پلتفرمافزار نرم

   مسلحيروهاي نيبانيپشتوزارت دفاع و . 3
ه كـ  ين وجود، اقدامات  يبا ا .  آزاد به اطالعات متصل نشده است      ين وزارتخانه هنوز به سامانه انتشار و دسترس       يا

 :رده است عبارتند ازك آزاد به اطالعات گزارش ي قانون انتشار و دسترسيدر اجرا

 نترنتي در درگاه ايرسان عات راد و ارائه خدمات اطالعز مطالكت مريسا  وبيانداز راه. 

 بـه جامعـه     يع و ارائه خدمات عموم    ي سر يرسان  منظور اطالع   تلفن همراه به   ي برا يديشن اندرو يكيجاد اپل يا 
 . مسلحيروهايبازنشستگان ن

 يروهـا ي ن شدگان  مهي ب ي برا يا  مهيت خدمات ب  ين وضع ي آخر يريگ و ره  يرسان   اطالع منظور  بهجاد سامانه   يا 
 .مسلح

 و منابع   يرسان   با هدف ارائه خدمات اطالع     ي دفاع يپلماسي در حوزه د   يتال تخصص يجيتابخانه د ك يانداز  راه 
  .به جامعه هدف
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 وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4

  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس21/3/1396خ ين وزارتخانه در تاريا
 آزاد بـه    ي قـانون انتـشار و دسترسـ       ي از اقدامات خود در اجـرا      يدن و تجارت گزارش مفصل    وزارت صنعت، مع  

 :رده استكر ارائه ياطالعات را در سه بخش ز

   به اطالعاتي دسترسيها  پاسخ به درخواست: بخش اول
 ياد وزارت برا  زمان تابعه و وابسته و ست      سا 23 آزاد به اطالعات،   ي انتشار و دسترس   ي سامانه مل  يانداز  بعد از راه  

 .اند هان در مدت زمان مقرر در سامانه عضو شديت متقاضسؤاال به ييگو پاسخ

ها، پاسخ به      داده يور دفتر آمار و فنا    مدير كل ت  يه با محور  كن صورت است    يبه ا ها     پاسخ به درخواست   فرآيند
ز تعامـل   يـ اران وزارت ن  كـ همر  ي، سـا  يليمكاز به اطالعات ت   ي ن درصورتشان داده شده و     ي ا يدرخواست راساً از سو   

ن يت بـه همـ  سـؤاال  پاسـخ بـه   فرآيندز ي وابسته نيها ر سازماني سايبرا. ها دارند   ثبت پاسخ  يشان را برا  يالزم با ا  
 با هم در ارتباط بـوده       يا  هك مستمر و شب   صورت  به هستند   يه عضو سامانه مل   كندگان وزارت   ينما. باشد  يصورت م 
گر برگـزار  يدكـ ي را بـا  ياركـ از جلـسات  يـ  ندرصـورت دهند و     ي الزم را انجام م    يجي ترو يها  تيها و فعال    و آموزش 

  .نندك يم
 درخواسـت از سـتاد   42ه كـ افت شـده  ي شهروندان در ي درخواست از سو   47نون  ك سامانه تا  يانداز  از زمان راه  

 كوچـ كع ي درخواست از سازمان صـنا 2نندگان، كدينندگان و تول  ك ت مصرف ي درخواست از سازمان حما    2وزارت،  
ران بـوده و بـه     يـ  ا يع معـدن  ي معادن و صنا   ي درخواست از سازمان توسعه و نوساز      1ران و   ي ا ي صنعت يها  كو شهر 
  .ز پاسخ داده شده استينها   درخواستيتمام

 و  يربورسـ ي غ يهـا    بنگـاه  ي و شخـص   يز بـا اطالعـات اختـصاص      يـ ، چند درخواسـت ن    ها    ن درخواست يان ا ياز م 
حات ي شده و توضـ  ي خوددار ها  آنن نوع اطالعات، از ارائه      يه علت محرمانه بودن ا    ه ب ك مرتبط بوده است     يخصوص

  .ان داده شده استيالزم به متقاض
 يريـ گيت و پ  ياك ثبـت شـ    ي الزم بـرا   ييه راهنمـا  كـ هـا داشـته        قسمت يت از برخ  ياكز جنبه ش  ي ن سؤالچند  

  .شان صورت گرفته استيدرخواست ا
 موجـود وزارت  يهـا   تيـ ن وزارت نداشته است و از ظرف      ي ا ي برا يا  نهينون هز ك مردم تا  يها    پاسخ به درخواست  

  .استفاده شده است
  )10طبق ماده ( انتشار اطالعات ياقدامات انجام شده برا: بخش دوم

 قـانون انتـشار و      10 مـاده    ي و اجرا  يارك ابت يرسان  اطالعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت         ك ياقدامات
  :ر استيرده است به شرح زكگزارش   آزاد به اطالعاتيدسترس

ا توسـعه   يـ جـاد و    ي و ا  كيترونك دولت ال  يها   برنامه يق اجرا ي از طر  يارك يها  تي فعال يساز  ل و شفاف  ي تسه .1
 در  يكـ يترونك ال يهافرآينـد ان در قالـب     ين رابطه عمده خـدمات ارائـه شـده بـه متقاضـ            يدر ا .  مربوط يها  سامانه
ان و  ي از متقاضـ   ياري بـس  رو  نيازا. باشند  يت م ي شده و در حال فعال     يساز  ادهيپافته  يا توسعه   يد و   ي جد يها  سامانه

افـت خـدمت   ي دري بـرا هـا  آنل يمك و تياغذك يها افت اطالعات، فرمي دري براياز به مراجعه حضور ينفعان ن  يذ
ـ       و بـر   يكـ يترونك ال صـورت   بـه ه در حـال حاضـر       ك ي تخصص يها  ن سامانه يتر  مهم. ندارند ا خط، خـدمات مـرتبط ب
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  :باشند عبارتند از يا توسعه ميل و يمكان در حال تكماكدهند و  ي صنعت، معدن و تجارت را ارائه ميها بخش
 ه مجوزها و خـدمات مـرتبط بـا حـوزه           يلك ثبت درخواست و صدور      يبرا(اب و هماهنگ    ي ني به يها  سامانه

 .)صنعت

   يسـاز   ز شـفاف  يـ  و ن  ين معـد  يه مجوزهـا  يـ لك ثبـت درخواسـت و صـدور         يبـرا (اداسـتر معـدن     كسامانه 
 .)اني ثبت برخط محدوده توسط متقاضي برايتشافك ايها محدوده

  ي صنفي ثبت درخواست و صدور مجوزهايبرا(سامانه اصناف(. 

  االك واردات يي ثبت درخواست و صدور مجوز ابتدايبرا(سامانه ثبت سفارش(. 

  كوچكع يصنا نامه ضمانت ثبت درخواست و صدور يبرا (نامه ضمانتسامانه صدور(. 

  تجار و بازرگاناني داخليها تي مرتبط با فعاليهافرآيندها و  تي فعاليبرا(سامانه جامع تجارت (. 

  يارت بازرگانك ثبت درخواست و صدور مجوز يبرا (يارت بازرگانكسامانه(. 

 يكيترونك و تجارت الي دولتيدهايخدمات خر (يكيترونكران و سامانه نماد اليسامانه ستاد ا(.  
 ارائـه   ي مربوطـه، راهنمـا    يهافرآينـد ها و     ان نسبت به نحوه ارائه خدمات در سامانه       ي متقاض يي راهنما ي برا .2

 ي تلفنـ  يريـ گي و پ  ييان راهنمـا  كـ  ام ياز طرف . باشد  ي م ي متقاض يه و در هر سامانه قابل مشاهده برا       يخدمات ته 
ربـط   ي ذ يها  ، ستاد و سازمان   ي استان يها  نه مستقر در سازما   كها  فرآيندران  يبانان و مد  يها توسط پشت    درخواست

ز در  يـ شخوان دولـت ن   ينامه با دفاتر پ    ل ارائه خدمات، عقد تفاهم    ي تسه يه برا كنيضمن ا . هستند فراهم شده است   
  .ار قرار داردكدستور 

ر ه د كان، توسعه دولت همراه است      يل ارائه خدمات به متقاض    ي تسه منظور  بهف شده   ي تعر يها  گر برنامه ياز د . 3
  .باشد يدار م تي اولويها تيها و فعالفرآيند ي برخي برايزير  و برنامهيابيحال ارز

 ي اطالعـات  يها  گاهيها و پا    نفعان وزارت، گزارش   ي ذ ي ارائه شده از سو    يان مدت تقاضاها  ي م يبراساس بررس . 4
، اهـداف   يرسـان   ر اطـالع  باشند و ضمن گسترش ام      يه و انتشار م   يمرور در حال ته    ه به ك شده   يزير   برنامه يمتعدد

 . شـد يريـ گ ميهـا، تـصم   يازمنـد ين نيـ  از اي پاسخ به بخـش يبرا. نندك يز محقق مي شده در قانون را ن  ينيب  شيپ
اربران است  كاز  ي و مورد ن   يه از جمله اطالعات اساس    ك صادره در وزارت     يه مجوزها يلكرمحرمانه  يفهرست اقالم غ  

 يگـاه اقـالم اطالعـات     ين پا يـ در ا . ع و ارائه گردد   يه، تجم ي ته »د و تجارت  ي تول يها  تيگاه اطالعات ظرف  يپا«جاد  يبا ا 
تـشاف و   ك و پروانـه ا    ي گـواه  ي معـدن  ي، مجوزهـا  )يبـردار  جواز تأسـيس و پروانـه بهـره        (ي صنعت يه مجوزها يلك

، )ي خـارج  يهـا   ينـدگ ي، نما يا  هريـ  زنج يهـا   ، فروشـگاه  ي صـنف  يهـا   پروانه (ي صنف ي، مجوزها )ي معدن يها  پروانه
گـاه  ين پا يـ ا. رديـ گ  يار عموم مردم قـرار مـ      ي مرتبط در اخت   ير مجوزها يو سا ) يارت بازرگان ك (ي بازرگان يهامجوز

بخـش آمـار و     «ق پورتـال وزارت     يـ  شـده و از طر     يانـداز    راه ي و صـنف   ي، معـدن  ي صـنعت  ي مجوزها ي برا ياطالعات
ر ابزار مـورد    يشرفته و سا  ي پ ي جستجو اناتكگاه با ام  ين پا ي ا يفيك يبرنامه ارتقا . باشد  ي قابل دسترس م   »اطالعات

ن اقـدام جـزء     يـ ح اسـت ا   يالزم بـه توضـ    . باشـد   ي و اجرا مـ    يساز  ادهي پ ي برا يزير  ه شده و در حال برنامه     ياز ته ين
 اسـت   يريگيت در دست پ   يه با جد  كباشد    ي آزاد به اطالعات م    يو دسترس  يساز   شفاف ين اقدامات برا  يتر ياساس

، ي، تلفنـ  ياعـم از حـضور    ( افت اطالعـات  ي در ين وزارت برا  ي واصله به ا   ي تقاضا  درصد 30ن اطالعات حداقل    يو ا 
 بخـش صـنعت، معـدن و        يانكـ ، سامانه اطالعـات م    ي اطالعات يها  گر سامانه ياز د  .شود  يرا شامل م   ...) و يا  اتبهكم
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 يانـداز   راهي و اسـتان ياربران سـتاد كـ  يه براك است ي صنعتيها كت شهرك شريانكتجارت و سامانه اطالعات م    
 يابيـ  انكـ هـا، م    ن سامانه يدر طرح توسعه ا   . شود  ي خاص استفاده م   ياربردهاك ي آن برا  يانك م يها  شده و گزارش  

 ينـ يب  شيان پ ي متقاض ي برا يرامونيط پ ي شرا يرسان  گذاران حوزه صنعت، همراه با اطالع      هي سرما ياستقرار واحد برا  
  .شده است

ه، انتـشار و    يـ ه ته كـ  بـه آمـار و اطالعـات بخـش اسـت             يسـ  عموم مـردم دستر    ي اساس يگر تقاضاها ياز د . 5
 مهم و مستمر    يها  تي مختلف صنعت، معدن و تجارت جزء فعال       يها   از آمار و اطالعات بخش     يا   دوره يرسان  اطالع

 وابـسته  يهـا   و پورتـال سـازمان  ي اسـتان يهـا  ق پورتال وزارت، پورتاليربط از طر يف شده و عوامل ذ   يوزارت تعر 
 صـورت   يازسـنج يه براسـاس ن   كـ  يا   مستمر و دوره   يها  ن گزارش يتر  مهماز  . نندك ي اقدام م  ها  آنر  نسبت به انتشا  

 اقـالم مهـم     ي زمـان  يهـا   ي روزانـه، ماهانـه، سـاالنه، سـر        يهـا   توان به گـزارش     يگردد، م   يه و منتشر م   يگرفته ته 
ن يـ ه اكـ رد كـ  اشـاره   محـصوالت منتخـب  يهـا   و گـزارش يلي تحليها ، گزارشيالملل ني بيها  ، گزارش ياطالعات
. نفعان قابل دسترس است    ي عموم ذ  ي برا www.mimt.gov.ir وزارت به آدرس     يزكق پورتال مر  يها از طر    گزارش

 يا  اتبـه ك، م ي، تلفن ياعم از حضور  (افت اطالعات   ي در ين وزارت برا  ي واصله به ا   ي درصد از تقاضاها   16فقط حدود   
ه و از   يـ  گـزارش ته   7نون  كاز تـا  يـ ن ن يـ  پاسخ به ا   يه برا كاشد  ب  ي محصوالت منتخب م   يها  مربوط به گزارش  ...) و

  .ق پورتال وزارت منتشر شده استيطر
هـا،    هـا، دسـتورالعمل     ن و مقـررات، بخـشنامه     يل قوان ي قانون از قب   10ر شده در ماده     ك موارد ذ  يباً تمام يتقر .6

ران، شـرح   يو شـماره تلفـن مـد       وزارت، آدرس    ي، ساختار سـازمان   يردك عمل يها   ارائه خدمات، گزارش   يهافرآيند
 يهـا    وابسته و سامانه   يها  ، پورتال سازمان  ي استان يها  ، پورتال يزكدر پورتال مر  ... ها و   ها و مناقصه    دهيف، مزا يوظا

نفعـان   يان و ذ  ي متقاضـ  ي بـرا  ي شـده و قابـل دسترسـ       يسـاز   ادهيـ ارائه خدمات بخش صنعت، معدن و تجارت پ       
ز در دسـترس    يها ن   ن حوزه يت ا ين وضع ي شده تا آخر   يرسان  روز ه مستمر ب  رتصو  بهن اطالعات   ي ا ياز طرف . باشد  يم

  .رديمردم قرار گ
رده كـ دا  ي و توسعه پ   يانداز   وزارت راه  يها  ه بخش يلك به اطالعات    يت دسترس يزك مر عنوان  بهپورتال وزارت   . 7
ر كـ الزم بـه ذ . ش اسـت ي افـزا د آن رو بهيد داشته و روند بازد يون بازد يلي م 203ش از   ينون ب كن پورتال تا  يا. است

 يهـا   ها و سـامانه     ر پورتال ير ز يسا. باشد  ي م 1126 آن   ينگ داخل يك و رن  43447ن پورتال   ي ا ينگ جهان يكاست رن 
 و  ي خبـر  يها  ه و انتشار اطالعات، گزارش    ي خود نسبت به ته    يها  تيز براساس مأمور  ي تابعه و وابسته ن    يها  سازمان
  .ندينما ي خود اقدام ميت تخصصيمأمورنفعان براساس  ياز ذي مورد ني اطالعاتيها گزارش

 يا   مـستمر و لحظـه     صورت  به وزارت صنعت، معدن و تجارت       ي مرجع خبر  عنوان  بهوز  ي شاتا ن  يسامانه خبر . 8
 حوزه صـنعت، معـدن و تجـارت اقـدام نمـوده و بخـش                ي و اطالعات  ي خبر يها  اس اخبار و گزارش   كنسبت به انع  

 و  264043 يت خبـر  ين سـا  يـ  ا ينـگ جهـان   يكرن. ديـ نما  ي مـ  ود تـأمين   را با مطالب خ    نفعان ياز ذ ي از ن  يا  عمده
  . است6661 آن ينگ داخليكرن

ه يـ لكن وزارت قـرار داشـته و        يـ ار ا كز در دستور    ي ن ي مجاز يها  هك در شب  يرسان   اطالع يها  تيگسترش فعال  .9
ن يـ  در ا  ينفـوگراف ي و ا  يريتـصو ،  ي، متنـ  يي محتـوا  صـورت   بـه  ي اطالعـات  يها   و گزارش  ي خبر يها  اخبار، گزارش 

  .گردد يها منتشر م هكشب
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  االتكها، موانع و اش اهم چالش: بخش سوم
 قـانون انتـشار و      ياالت موجود در اجرا   ك، موانع و اش   ها    ن چالش يتر  مهماز نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت،        

  :ر استي آزاد به اطالعات به شرح زيدسترس
 ي اجتمـاع  يهـا   هك اطالعـات و شـب     ي فناور يها  رساختيط نبود ز  ي با شرا   و 80 دهه   يور در فضا  ك قانون مذ  .1
 دهـه   يانيـ  پا يهـا   ن قانون متناسب با تحـوالت گـسترده سـال         يمناسب است ا  . ب و ابالغ شده است    ين، تصو يتدو

  .ردياز در آن صورت پذي شده و اصالحات مورد نيبازنگر...  اطالعات وي، فناوري مجازي، تحوالت فضا1390
 داشته و طبق قـانون     يتكت شر ين وزارت منسوب هستند فعال    يه به ا  ك ييها    ها و مجموعه    تك از شر  يراي بس .2

 سـهام  يكزان انـد يـ  بـه م هـا  آن از ي از دولت در برخـ     يندگين وزارت به نما   يه ا كنينند، ضمن ا  ك يتجارت عمل م  
 يربورسـ يه بـه علـت غ     كـ نيضمن ا رد،  ك برخورد   ي دولت يها  ها و مجموعه    تك مشابه شر  ها  آنتوان با     يمداشته و ن  

  .ستي جنبه محرمانه دارد و قابل انتشار نها آن، اطالعات ها آنثر كبودن ا
 خـارج از    يهـا بـرا     ها و گزارش    لي، استفاده در تحل   ها    ر استفاده در رسانه   ي نظ يت با اهداف خاص   سؤاال ي برخ .3

 ي الزم از سـو    يها  است و دستورالعمل  ي ابالغ س  اعالم و . شود  يده م يپرس...  و ي تجار يها  تيشور، استفاده در فعال   ك
  .نه راهگشا خواهد بودين زميون در ايسيمك

  شنهادهايپ: بخش چهارم
االت موجـود در    ك، موانـع و اشـ     ها     رفع چالش  ي وزارت صنعت، معدن و تجارت برا      ي مطرح از سو   يشنهادهايپ
  :ر استي آزاد به اطالعات به شرح زي قانون انتشار و دسترسياجرا

هـا،   هـا، سـامانه    پورتـال كنـ ي ثبت لي براي آزاد به اطالعات، ساختاري دسترسي مناسب است در سامانه مل  .1
 مـردم بـه اطالعـات    يجاد شده تـا دسترسـ  يربط ا ي ذيها  و وزارتخانهيي اجرايها  دستگاهيها  اطالعات و گزارش  

  . استفاده شوديرسان  اطالعيز برايت نين ظرفيده و از ايل گرديتسه
گر جلسات مداوم داشته باشـند تـا        يدكي با   يا   مستمر و دوره   صورت  به يي اجرا يها   فعال در دستگاه   يها  مي ت .2

  .نندكن قانون استفاده ي مرتبط با ايها تي توسعه فعاليگر برايدكيات ياز تجرب
دن قانون   ش ياتي عمل يالن دولت برا  كها و اهداف      ها، برنامه   استيت در چارچوب قانون، س    ي فعال ي ساختارها .3

ه يـ لك يه و ابـالغ شـود تـا از سـو          يـ ربـط ته   ي ذ يهـا    دسـتگاه  ياركون و با هم   يسيمك ي منسجم از سو   صورت  به
  .ردي عمل قرار گكها مال دستگاه

 يهـا   قرار گرفتـه و از دسـتگاه  يابي شدن قانون مورد ارزييها در رابطه با اجرا      رد دستگاه ك مناسب است عمل   .4
شـود   يشنهاد مـ يـ پ. ردي شده صورت پذينيب شي تحقق اهداف پ  ي الزم برا  يساز  هنگد تا فر  ير به عمل آ   يبرتر تقد 
  .ون ابالغ شوديسيمك يه و از سوي تهيي اجرايها ت دستگاهك با مشاريابي ارزيها شاخص

ن يـي  اهداف تع  يين قانون تا تحقق نها    ي شدن ا  ياتي عمل يت گسترده برا  كان آماده مشار  كماكن وزارتخانه   ي ا .5
  .ردك دنبال خواهد دار اولويت و ي جدصورت بهون را يمسك ي آتيها  برنامهياجراشده بوده و 

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق. 5

ر ي آزاد به اطالعات متصل شـده اسـت و مـد           ي به سامانه انتشار و دسترس     3/10/1396خ  ين وزارتخانه در تار   يا
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 آزاد بـه    يون انتـشار و دسترسـ     يسيـ مكرخانـه   ي دب ن وزارت بـه   يـ  رابط ا  عنوان  به وزارت را    يل روابط عموم  كاداره  
 يز سـتاد  كـ  و مرا  يقات و فناور  ي وابسته به وزارت علوم، تحق     مؤسسه 191از مجموع   . رده است ك ياطالعات معرف 

 انـد   هردك وزارت علوم اقدام     يل روابط عموم  كنده به اداره    ي نما ينسبت به معرف   مؤسسه   178 ن وزارتخانه، تعداد  يا
 ي آزاد بـه اطالعـات معرفـ       يون انتشار و دسترسـ    يسيمكرخانه  يد ورود به سامانه، به دب     كافت  ي در يبرا يه همگ ك

  .اند هشد
 پاسـخ   هـا   آنه به همه    ك آزاد به اطالعات ثبت شده       ي درخواست در سامانه دسترس    7 تعداد   9/12/96خ  يتا تار 

  .داده شده است

 شوركوزارت . 6

  . آزاد به اطالعات متصل شده استيانتشار و دسترس به سامانه 6/3/1396خ ين وزارتخانه در تاريا
ت در سامانه   ي آزاد به اطالعات و عضو     ي قانون انتشار و دسترس    يشرو در اجرا  ي پ يها  دستگاهشور، جزء   كوزارت  

ل ي از دقـت و تفـص      ها  دستگاهر  يسه با سا  يز در مقا  يرد آن ن  ك آزاد به اطالعات بوده و گزارش عمل       يانتشار و دسترس  
ون انتـشار و    يسيـ مكرخانه  ي رابط آن دستگاه با دب     عنوان  بهن وزارتخانه   يا يرسان  اطالعز  كمر. ردار است شتر برخو يب

  . شده استي آزاد به اطالعات معرفيدسترس
  :ر استيرد خود به شرح زكن وزارتخانه در مقام گزارش عملي ايها  پاسخ
   اطالعاتي فرديها  درخواست) الف

ر يـ  ز صـورت   بـه ور  كق سـامانه مـذ    ين وزارتخانه از طر   ي ا يداده شده از سو    اسخافت و پ  ي در يها    آمار درخواست 
  :) رد شده استيتي مربوط بودن به اطالعات امندليل به درخواست كيتنها (است 
  

  1396ها در وزارت كشور در سال  ها و پاسخ آمار درخواست

تعداد 
 ها درخواست

تعداد 
  ها پاسخ

تعداد 
 يها درخواست

 پاسخ داده شده با
  يمستند قانون

 يها تعداد درخواست
 ي شده براييراهنما

طرح پرسش از مرجع 
  ولمسئ

پاسخ داده 
  نشده

درصد 
 ييگو پاسخ

136  136  67  65  
 2( مــــورد 4

مورد فرصـت   
  ) استيباق

98  

  :ر بوده استي، به شرح جدول زين وزارتخانه از لحاظ موضوعياطالعات مطالبه شده از ا
  

  1396 وزارت كشور در سال ها از  درخواستيآمار موضوع
  سؤالتعداد   تسؤاالمحور 

  4  اربرانك اشخاص و خود ياطالعات پرسنل
  7  اعتبارات

  2  دستورالعمل
  1  ي ساختمانيها پروانه
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  سؤالتعداد   تسؤاالمحور 
  12  نامه نيآي

  1  ردكگزارش عمل
  16  آمار

  1   تماسيها اطالعات تلفن
  1  ياسناد ادار

  6  قانون و مقررات
  1  يحقوق شهروند

  1  ي مردميها لكتشاطالعات 
  1  يتيصدور اسناد هو

  1  ن محدوده شهرييتع
  1  يدها   طرح

  5  يليطرح تفص
  1  طرح جامع

  1  مصوبات
  3  قراردادها

   اطالعاتياركانتشار ابت) ب
  :رده استكر را منتشر ي آزاد به اطالعات، فهرست زي قانون انتشار و دسترس10 ماده يشور در اجراكوزارت 

  شوركاهداف وزارت 

 شورك وزارت يف اصليها و وظا تيمأمور 

 يساختار سازمان 

   حـوزه  (رمجموعه هـر حـوزه شـامل        ي ز يها  شور و بخش  ك وزارت   يتيمأمور يها  ف همه حوزه  ياهداف و وظا
ز ك، مر ي و امور حقوق   يرد بازرس كت عمل يريز مد كالملل، مر   ني و امور ب   يرسان  ز اطالع ك، مر ير، دفتر وزارت  يوز

ز كـ  اطالعـات و آمـار، مر      ي و فنـاور   كيترونكز توسعه دولت ال   كز حراست، مر  ك، مر يهنگ و فر  يامور اجتماع 
ح، يهـا و لـوا    طـرح ير در امور مجلس، دفتر امور مجلس و بررس        ي و آموزش، قائم مقام وز     يمطالعات راهبرد 

عمـران،  ، معاونـت    ي و انتظام  يتينش، مشاوران، معاونت امن   يشور، گز كل امور زنان و خانواده وزارت       كاداره  
، معاونـت توسـعه     يا  ه و توسـعه منطقـ     ي امـور اقتـصاد    ي، معاونـت همـاهنگ    يي و امور روستا   يتوسعه شهر 

 )ت و منابعيريمد

 ف استانداران و فرماندارانيرح وظاش 

 شوركر ي وزيمعرف 

 زك مرايساؤر و رين وزير معاوني و تصاوياسام 

 شوركر استانداران سراسر ي و تصاوياسام 

 شورك وزارت يل ستادكران يو مدز ك مرايساؤ رياسام 

 راني اي انقالب اسالميروزيفهرست استانداران پس از پ 

 يات مردمياكش 
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 ين خارجيالت امور اتباع و مهاجركگزارش مش 

 يت امور انتظامياكگزارش ش 

  يارك يهافرآيندشناسنامه خدمات و نمودار گام به گام 

 شورك وزارت كيترونك خدمات الي راهنمايها ليفا 

 ها دهيها و مزا همناقص 

 شورك وزارت يتيمأمور يها  متداول در حوزهيها پرسش 

 محل رجوع مردميها  دفاتر بخشيها فهرست تلفن  

 ي استانداريها فهرست تلفن  
 در  يرامون حقـوق شـهروند    ي پ يل توسعه منابع انسان   كف اداره   يموارد مرتبط با وظا   ن و مقررات از جمله      يقوان

، يل توسـعه منـابع انـسان      كـ  اداره   يهـا   تيـ مأمورف و   ياز در حـوزه وظـا     يـ  مورد ن  كرها و مدا  فرآيند،  ينظام ادار 
 تجمعــات، يخــصوص صــدور مجــوز برگــزار شور بــه اســتانداران دركــارات وزارت يــض اختيدســتورالعمل تفــو

ن و مقـرات    يت، مجموعه قـوان   ي پروانه فعال  ي دارا يها   گروه يارات صدور مجوز دفاتر فرع    يض اخت يدستورالعمل تفو 
  . شهر و روستاي اسالميراهاشو

ز كـ ق مر يـ  از طر  هـا   آن يريـ گيافت شده اما پ   يق سامانه در  ي مردم از طر   يها  ، درخواست يوه دسترس ياز نظر ش  
  . مربوط انجام شده استيها اتبه با حوزهكا مي ي تلفنيها يريگيپ  ويرسان اطالع
  .افت نشده استي از مردم در برابر ارائه اطالعات دريا نهينون هزكتا
  يجي و تروياقدامات آموزش) پ

 آزاد به اطالعات را به شـرح        ي قانون انتشار و دسترس    ي خود در اجرا   يجي و ترو  يشور، اقدامات آموزش  كوزارت  
  :رده استكر گزارش يز

  مشخـصات  (هـا     ي اسـتاندار  يل روابـط عمـوم    كـ ران  ينار مد يور در سم  كحات مرتبط با قانون مذ    يارائه توض
 )ناريسم

    شور پـس از جلـسات      ك پورتال وزارت    كي، گراف يريپذ  و دسترس  ياربرپسندك يها  خصدر جهت بهبود شا
 .نه ادامه داردين زميرده است و روند اصالح در اكدا ير پيي تغينونكل ك متعدد به شيارشناسك

  اطالعـات   روزرسـاني   بهشور درخواست شد تا نسبت به       ك وزارت   يتيمأمور يها  اتبات مختلف از حوزه   كدر م 
 يهـا   يريـ گينـد و پ   ي آزاد به اطالعات اقدام نما     ي با توجه به قانون انتشار و دسترس       ي اختصاص ر صفحات يز

 .ت ادامه داردي بهبود وضعيمستمر برا

  يابيـ  ارز ي آزاد به اطالعـات، فـرم خوداظهـار        يون انتشار و دسترس   يسيمكري دب 152071ت به نامه    يبا عنا 
 بهبـود   ي مستمر برا  يها  يريگيد و پ  يل گرد يمك ت يانرس  اطالعز  كن مر ي توسط ا  ي مجاز يها در فضا    دستگاه

 .ت ادامه دارديوضع

    سراسـر   يهـا   ي استاندار يل حوزه استاندار و روابط عموم     كران  ي به مد  يرسان  اطالعز  ك مر 157038در نامه 
 يزيـ ر   رفع نـواقص برنامـه     يار اقدام و برا   ي در اخت  يها  گاه  وب يابيشور درخواست شد تا نسبت به خودارز      ك

 .شود
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   هـا و   ي اسـتاندار يل روابـط عمـوم  كـ ران ي استانداران، مدي آن برايي اجرايها نامه نييامل قانون و آ  كمتن
 وزارت متبـوع ارسـال و درخواسـت شـد تـا             يل سـتاد  كـ ران  يز و مد  ك مرا يسار، رؤ ين وز ين معاون يهمچن
ن يهمچنـ  .اذ شـود  ر اتخـ  كالـذ    مجموعه مقررات و قانون فوق     ير الزم نسبت به اجرا    ي و تداب  يافكدات  يتمه

ق واحـد   يـ طر االشـاره از     قـانون فـوق    ياجـرا   خـود را در    يهـا   تيـ فعال  از يساالنه گزارش  درخواست شد تا  
 .نديون موضوع قانون ارائه نمايسيمك خود به يرسان اطالع

  شور درخواست شـد  ك به استانداران سراسر 40560نامه  اتبات متعدد از جمله در كرر و م  ك م يها  يريگيبا پ
و . ز ارسـال شـود    كـ ن مر يـ ام بـه ا   كـ ن و رونوشـت اح    يـي ها تع   ت موضوع قانون در استان    ي مسئول يدتا متص 

ن يـ  ايهـا بـرا    اسـتان ي روابـط عمـوم  مدير كل ي موازيجاد ساختارها ي از ا  يريل جلوگ يدل  شنهاد شد به  يپ
 .ت انتخاب شونديمسئول

 صورت گرفته بـا     يها  ي هماهنگ ي شهروندان ط  يها   به درخواست  ييگو  پاسخ از اتالف زمان     يري جلوگ يبرا 
 .ز به سامانه متصل شدنديها ن ي آزاد به اطالعات، استانداريون انتشار و دسترسيسيمك

   آزاد بـه اطالعـات بـه    يدسترسـ  سامانه انتشار و شور در ك مختلف وزارت    يها  بخش ردكماهانه گزارش عمل 
  .شود يشور ارائه مكر محترم يحضور وز

   قانوني اجراي و عمليع قانونالت و موانكن مشيتر مهم) ت
 آزاد بـه    ي قانون انتشار و دسترسـ     ي اجرا ي و عمل  يالت و موانع قانون   كن مش يتر  مهمر را   يشور، موارد ز  كوزارت  

  :اطالعات دانسته است
 ي شـده از سـو     يبنـد    اطالعـات و اطالعـات طبقـه       يبنـد   ت طبقـه  ياستفاده از وجود ابهام در وضع      سوء 

 . قانونيمخالفان اجرا

 ن الزام حذف شوديه ضرورت دارد اكننده در سامانه ك سؤالت فرد ي هويمعرف.  
ر بـه اسـتعالم     يـ  ز يهـا     رده است تا در مورد درخواسـت      ك تالش   يرسان  اطالعز  ك، مر ها    ن چالش ي غلبه بر ا   يبرا
  :شور متوسل شودك وزارت ي از بخش حقوقيحقوق

 راني دفاتر مديها انتشار تلفن 

 ين سطح سازمانيتر نييف هر پست تا پايشرح وظا 

 اطالعات مربوط به بودجه 

 انهيترازنامه سال 

 شورك وزارت يا هي سرمايها يي داراكطرح تمل  
 ي اجـرا  ي سـامانده  منظـور   بـه  و زمان قابل توجـه       يت موضوع و ضرورت صرف انرژ     ين، با توجه به اهم    يهمچن

 يرويـ  متخـصص، اسـتفاده از ن      يفـ يك يرويـ له به اسـتفاده از ن     ق مسئ ين منوط بودن توف   يموضوع قانون و همچن   
 ي ضـرور يار عمـوم كـ ها و مالحظات اف تيشور و آشنا به حساسك وزارت  يها  تيمأمور مشرف به ساختار و      يانسان

  .ن امر فراهم شوديان اكد اميه باكاست 
  شورك وزارت يشنهادهايپ) ح

  :ر استياد به اطالعات به شرح ز آزينه قانون انتشار و دسترسي بهي اجرايشور براك وزارت يشنهادهايان، پيدر پا
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  ـ    كيـ  الزم و اضافه شـدن حـداقل         ي ساختار ينيب  شيضرورت پ  پـست   2و  ) گـروه (س اداره   ي پـست رئ
 در  يارشناسـ ك پـست    كيـ  و   ي سـتاد  يهـا    دسـتگاه  ي روابـط عمـوم    ي در ساختار واحـدها    يارشناسك

 .ي سطوح استاني روابط عموميواحدها

    ن واحـد   ييتع« آزاد به اطالعات در مورد       يقانون انتشار و دسترس    8 ماده   يينامه اجرا   نيي آ 7اصالح ماده
 بـه   » مشمول مؤسساتن مقام   يم باالتر ك موضوع قانون با ح    يها   به درخواست  ييگو  پاسخ ي برا يمشخص

واحـد روابـط   «، عبارت مـشخص بـه   ها ه و روند مشابه در همه دستگاهي وحدت رو تأمين يه برا ك ينحو
 . شودلي تبد»يرسان  و اطالعيعموم

 مسلحيروهايت نيا عدم عضويت يف عضويلكن تييتع  

 يرر مردمك در سامانه با توجه به مراجعات مي انتظاميرويت ني بر عضوتأكيد 

 برتر عضو سامانهيها ر از دستگاهيتقد  

 آزاد به اطالعاتي در سامانه انتشار و دسترسي آمارصورت به وابسته يها رمجموعهيت زيش فعالينما  

   يهـا    بـه حـوزه    يتيريد به موضـوع و اعمـال فـشار مـد          يك دولت و جلب توجه أ     ئتيهر  طرح موضوع د 
   مطرحيها   به درخواستييگو پاسخ يمختلف برا

 وزارت نفت. 7

  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس24/7/1396خ ين وزارتخانه در تاريا
 يت ملـ  ك نفـت و شـر     يت ملـ  ك شـر  ي روابط عموم  يسا رؤ  وزارت نفت،  ي روابط عموم  مدير كل در حال حاضر    

ـ   يميع پتروشـ  ي صـنا  يت ملـ  ك شر يارشناس روابط عموم  كش و پخش،    يپاال  گـاز  يت ملـ ك شـر يس بازرسـ  ي و رئ
  .ور هستندك شهروندان در سامانه مذيها  درخواستيگو پاسخندگان وزارت نفت ي نماعنوان به

 يهـا   نامـه   نيـي  آزاد به اطالعـات و آ      يانون انتشار و دسترس    پورتال سازمان و توسعه آن با توجه به ق         يطراحباز
 و  ي پورتال جهـت معرفـ     ي آزاد به اطالعات بر رو     ي سامانه انتشار و دسترس    كنين قراردادن ل  ي آن و همچن   يياجرا

 . وزارت نفت استيها توجه مخاطبان به آن از برنامه

  :ر استيرد خود به شرح زكن وزارتخانه در مقام گزارش عملي ايها  پاسخ
   اطالعاتي فرديها  درخواست) الف

رمجموعـه آن در    ي ز يت اصـل  ك شـر  4 درخواسـت از وزارت نفـت و         10 مجموعـاً    1396 بهمن ماه    18خ  يتا تار 
 2 درخواسـت رد شـده و       8 ارائه شده    يها  در پاسخ .  پاسخ داده شده است    ها  آنه به همه    كسامانه ثبت شده است     

  :ر استي وزارت نفت به شرح زيها  از مجموعهها  رخواستع ديتوز. رفته شده استيدرخواست پذ
  

 1396ها در سال  رمجموعهيها در وزارت نفت و ز ها و اعترض ها، پاسخ آمار درخواست

  پاسخ مجدد  تياكثبت ش  پاسخ  تعداد درخواست  نام
  ـ  0  2  2  وزارت نفت

 در دست انجام  1  2  2   نفتيت ملكشر
 در دست انجام  4  4  4   گازيت ملكشر
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  پاسخ مجدد  تياكثبت ش  پاسخ  تعداد درخواست  نام
  ـ  0  1  1  ش و پخشيت پاالكشر

  ـ  0  1  1  يميت پتروشكشر

ر مـوارد، عمـده    يدر سـا  .  رد شـده اسـت     بودن  دليل محرمانه   به درخواست   6 رد شده،    يها    از مجموع درخواست  
ه شائبه سوء برداشـت  كنيضمن ا. ها بوده است   تك منسجم در شر   صورت  بهل رد نبود اطالعات درخواست شده       يدل

ان كـ ه ام كـ  يان ارائـه و در مـوارد      كاالم  يرمحرمانه حت ين منظور مقرر شد اطالعات غ     يبه ا . ارداز اطالعات وجود د   
 دليـل   بـه گـر   يدو مورد د  . ر شود ك ذ »ن اطالعات تابع مقررات است    ياستفاده از ا  «د  ي از آن وجود دارد ق     سوءاستفاده

ه ك نقـشه شـب  يگريحرمانه بودن و د ل م يت نفت به دال   ك بودن اطالعات مانند متن قرارداد توتال با شر        يبند  طبقه
، قابـل   يتـ ي امن يها  كسي داشتن ر  دليل  بهات  تأسيسق  ي دق يي و جانما  ي اطالعات فن  دليل  بهرجند  يگاز شهرستان ب  

 .انتشار نبود

از مجمـوع  . نگـار بـوده اسـت    روزنامهكيـ  ي درخواست از سو7 درخواست ارائه شده   10ن، از مجموع    يهمچن
 درخواست اطالعـات    5،  ) گاز يت مل ك شر يروابط عموم ( مانند بودجه    يسائل مال  درخواست به م   كيها    درخواست

 ي درخواسـت اطالعـات فنـ      كيـ ،  )ست خبرنگاران مرتبط  يها و ل    نندگان از پروژه  كديبازد(ها    تكافراد مرتبط با شر   
 قـرارداد   ت،كن شـر  يـ  ا ي گاز با روابـط عمـوم      يرقم قرارداد ماهنامه ندا   ( درخواست قرارداد    3و  ) ه گاز كنقشه شب (

 .بوده است) مهيب با يان گاز خانگكمه مشتري نفت و قرارداد بيت ملكتوتال و شر

   اطالعاتياركانتشار ابت) ب
 از  ي آزاد بـه اطالعـات، بخـش       ي قـانون انتـشار و دسترسـ       10 مـاده    يه در اجرا  كرده است   كوزارت نفت اعالم    

 بـه   يف سـازمان، ارائـه دسترسـ      يت و وظا  يمأمورف،  اهدا. اطالعات را در درگاه سازمان وزارت نفت قرار داده است         
بـر  ... ات و   ياك بـه شـ    يدگي و رس  ياال، سامانه بازرس  ك تأمين،  يه سرباز يورده، قبوض گاز، امر   د فرآ ي خر يها  سامانه

از مخاطب در دست انجـام      ي بهتر به ن   ييگو  پاسخ يد پورتال برا  ي جد يطراح.  پورتال سازمان قرار گرفته است     يرو
...)  هـا و     همـسان، بخـشنامه    ي، قراردادهـا  ي، مـال  يادار(ن  يز شامل مجموعه قـوان    يال اطالعات ن  كو اش انواع  . است
ن اسناد  ي از ا  ي بخش كينده نزد يه در آ  ك است   ي درگاه سازمان قابل دسترس    يدر خروج ...  ها و   هيها و ابالغ    هياطالع
 .ز قرار خواهد گرفتي سامانه نيبر رو

افت اطالعـات   ي مربوط به در   يها   آزاد به اطالعات عمده درخواست     يار و دسترس   سامانه انتش  يبا توجه به معرف   
ش يهـا افـزا     ن سـامانه درخواسـت    ي نسبت به ا   ي عموم يش آگاه يرود با افزا    يانتظار م . شود  ين سامانه ثبت م   يدر ا 

راه ل وزارت نفـت     يـ ميا.  دو ماه گذشـته ثبـت شـده اسـت          ين سامانه ط  ي درخواست در ا   10در حال حاضر    . ابدي
 يگـر ي د يز راه ارتبـاط   يـ اتبه با واحـدها ن    كا م يتلفن و   . رنديگ  يه مخاطبان با آن ارتباط م     ك است   يگري د يارتباط

 بـود و از     يد نفتـ  يـ  جد يه نمونه آن چـارچوب قراردادهـا      ك محدود بوده است     صورت  به درخواست اطالعات    يبرا
 . شديرسان  وزارت نفت اطالعيها ق رسانهيطر

 .رمجموعه نداشته استي زيها تك وزارت نفت و شري برايا نهيخواست شده هزنون اطالعات دركتا

  شنهادهاي و پي و عمليموانع قانون) پ
 اطالعـات  يه برخـ كـ  آزاد به اطالعات آن است   ي قانون انتشار و دسترس    ي اجرا ي و عمل  ين موانع قانون  يتر  مهم
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  .ساز باشد نهيها هز  سازمانيتواند برا يم ها آنستند اما ارائه ي نيبند ا طبقهيه محرمانه كني ارغم يعل
 و  ي سـالمت ادار   ي ارتقـا  ي آن بـرا   ياي از مزا  ي عدم انتشار اطالعات و عدم آگاه      ي برا يبا توجه به مقاومت ذات    

 .ردي صورت پذي مطالبه عمومكي عنوان بهن سامانه يت اي فعالي برايساز حقوق مردم، فرهنگ

  وزارت آموزش و پرورش. 8
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس6/3/1396خ ي در تارن وزارتخانهيا

  :ر استيرد خود به شرح زكن وزارتخانه در مقام گزارش عملي ايها  پاسخ
   به آني دسترسيبرا وركسامانه مذ فعال در  حضوريها در دو نوبت برا استان  ارسال بخشنامه به ستاد و.1
  است مخاطبان در سامانه به درخوييگو پاسخ .2
  نه مربوط به وزارت آموزش و پرورش به ساماي دسترسي تابعه برايها  افراد سازماني معرف.3

  ها ياستاندار) ب

  لي اردبياستاندار. 1
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس8/6/1396خ ي در تارين استانداريا

  :ر استيرد خود به شرح زكمقام گزارش عمل در ين استانداري ايها  پاسخ
، شـماره   يشاورزك حوزه آب و جهاد      يها  ، گزارش پروژه  يرد در حوزه شهر   ك شامل عمل  ييها    نون درخواست كتا
 يكـ يترونك ال صـورت   به،  ي اسالم ي مجلس شورا  94ج انتخابات سال    ي، درخواست نتا  يي اجرا يها   دستگاه يها  تلفن
  . به همه پاسخ داده شده استهكده است ي رسين استانداريبه ا

ن، ي قـوان  : قانون در دسترس عموم قـرار داده اسـت عبارتنـد از            10 ماده   ي در اجرا  ين استاندار يه ا ك ياطالعات
ن و مقـررات مربـوط بـه        ي و قـوان   ي و سـاختار اسـتاندار     ي، چـارت سـازمان    يا  هها، گزارش اقدامات توسـع      بخشنامه

 اصحاب رسانه   ي دسترس ي برا »گزارش آزاد اطالعات  «جاد اتاق   يه ا ك ن، اعالم شده است   يهمچن.  مختلف يها  حوزه
  . در دست اجراستيي اجرايها رد و اقدامات دستگاهكبه اطالعات، عمل

 ييگـو   پاسـخ نـه نـشدن امـر       يران و نهاد  يه اغلـب مـد    ي، عدم توج  ين استاندار يرد ا كن، در گزارش عمل   يهمچن
 بـه   ي آموزشـ  يهـا   ق آموزش و ارائه بسته    يه از طر  كنهاد شده است    شينه قانون اعالم و پ    ي به ي موانع اجرا  عنوان  به

 يون انتشار و دسترس   يسيمكرخانه  ي دب يارشناسان از سو  كران و   ي مد ي برا يهي توج يها   دوره يمسئوالن و برگزار  
  .ابدير يي تغييگو پاسخران نسبت به امر يت مديآزاد به اطالعات، ذهن

 المي اياستاندار. 2

  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس11/5/1396خ يار در تين استانداريا
  :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ

الم صورت گرفته است    ي ا ي آزاد به اطالعات از استاندار     يق سامانه انتشار و دسترس    ي درخواست از طر   2نون  كتا
  .اند ههر دو درخواست پاسخ گرفت. اند ه مربوط بود»94مجلس سال ج انتخابات ينتا«ه به ك
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 ي، تلفن ي مختلف حضور  يها  وهي از ش  ي به اطالعات استاندار   يدرخواست دسترس  ن، عالوه بر موارد باال،    يهمچن
  .ت شوديور هداكها به سمت سامانه مذ ه درخواستكن است ي بر ايز بوده است و تالش استاندارياتبه نكو م

  . صرف نشده استي اخذ اطالعات درخواستي برايا نهي هزنونكتا
 يانـال مجـاز   ك در   ي، عـالوه بـر اقـدام بـه انتـشار فراخـوان عمـوم              يجيالم در انجام اقدامات ترو    ي ا ياستاندار

 ثبت درخواست اطالعات در سـامانه انتـشار، در جلـسات متعـدد بـا حـضور                  ي برا يرسان  ت اطالع ي و سا  ياستاندار
ن قـانون و  ي و با حضور استاندار محترم اسـتان موضـوع را مطـرح نمـوده اسـت و همچنـ                   يندارران ارشد استا  يمد
  . قرار گرفته استي استانداري داخلي واحدهايار تمامي مربوط در اختيها نامه نييآ

 ارتبـاط   ي برقـرار  ي بـرا  يانك آزاد به اطالعات، ام    يه در سامانه انتشار و دسترس     كشنهاد شده است    يان، پ يدر پا 
بـر   رد تـا رونـد زمـان   كـ ها استفاده   اخذ اطالعات از دستگاهيتوان برا يان مكن امياز ا. جاد گرددير واحدها ايسابا  
 يساز  ل به هدف شفاف   يتر گردد و در ن      وتاهكها حذف، چرخه درخواست و اخذ اطالعات          تكاتبه با ادارات و شر    كم

  .ديع به عمل آي و مقابله با فساد، تسرينظام ادار

   بوشهرينداراستا. 3
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس29/6/1396خ ي در تارين استانداريا

 داده شده وجود ندارد بـا وجـود         يها     صورت گرفته و پاسخ    يها     از درخواست  ي، آمار ين استاندار يدر گزارش ا  
 بوشهر بوده، پاسـخ     ي مربوط به استاندار   يمله در سامانه    ك ي موارد ي درصد به تمام   100ه  كن گفته شده است     يا

  . رده استك مبادرت يساز  و فرهنگيجي بوشهر عمدتاً به اقدامات تروياستاندار. داده شده است
   :ر اعالم شده استي به شرح زين استانداري ايجيفهرست اقدامات ترو

  ها ل و دستگاهك  آزاد به اطالعات به اداراتيابالغ و ارسال متن قانون انتشار و دسترس. 1
هـا و      دسـتگاه  يران روابـط عمـوم    ي آزاد به اطالعات با حضور همه مد       يطرح موضوع قانون انتشار و دسترس     . 2

  استانيها يفرماندار

 آزاد بـه    ي با موضوع قانون انتـشار و دسترسـ        ي استاندار يران و معاونان ستاد   يژه با مد  ي و نشست و   يريگيپ. 3
ر فرهنـگ و ارشـاد      يـ اسـت وز  ي آزاد بـه اطالعـات بـه ر        يون انتشار و دسترس    قان يش مل يت در هما  كاطالعات شر 

 ياسالم

  اداراتكيترونك درگاه اليروزرسان ز و در خدمت مردم در سامانه و بهاي درج اطالعات مورد ني برايريگيپ. 4

 پورتـال    و كيـ ترونكل اطالعات درگـاه ال    يمك و ت  يروزرسان  به در خصوص  يي اجرا يها   به همه دستگاه   تأكيد. 5
 ها دستگاه

 آزاد بـه اطالعـات در نشـست         ي موضـوع قـانون انتـشار و دسترسـ         ي اسـتان و بررسـ     يها  مصاحبه با رسانه  . 6
 يت اجتماعي اصحاب رسانه با عنوان رسانه و مسئوليشياند هم

د بـا    آزاد به اطالعـات در قـراردا       ي انتشار و دسترس   ي قانون يرسان  ما و لحاظ اطالع   يطرح موضوع با صدا و س     . 7
 ز بوشهرك مريمايصدا و س

 يهـا   تي سـا  يروزرسـان  ور و بـه   ك استان در مورد قانون مـذ      يي اجرا يها   درصد دستگاه  80 حدود   مؤثراقدام  . 8
 يي اجرايها دستگاه
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ون يـ زي و تلويت اسـتاندار ياسـتفاده از سـا  (ر يـ  نظيور در اسـتاندار ك با موضوع قانون مـذ    يطيغات مح يتبل. 9
 )يشهر

  يي اجرايها اد شده و ارسال به دستگاهي با موضوع يغاتيلچاپ اقالم تب. 10

  تهرانياستاندار. 4

  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس29/5/1396خ ي در تارين استانداريا
  :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ

 آزاد بـه اطالعـات بـوده و در    ي سامانه انتـشار و دسترسـ  يانداز شگام در راهيپ يها  تهران از دستگاه  ياستاندار
 ي در پورتـال اصـل     1/6/96خ  ي سـامانه در تـار     كنـ يل. رده اسـت  كـ ور را منصوب    كر سامانه مذ  ي مد 11/4/96خ  يتار

  . شده استيرسان ن خصوص به خبرنگاران اطالعي تهران درج و در اياستاندار
 93ن تعـداد    يـ ه از ا  ك تهران در سامانه ثبت شده       ي درخواست در بخش استاندار    13ن گزارش   يه ا يتا زمان ته  

اربر پاسخ ارسال شـده را      كه  كني و ا  سؤال ابهام در    دليل  به درخواست   كي الزم انجام شده و تنها       ييگو  پاسخدرصد  
مـاس گرفتـه شـده و       اربر ت كـ ه البته متعاقب آن با      ك درخواست ناتمام منظور شده      عنوان  بهافته،  يمورد نظر خود ن   

  .نون در دست انجام استكا
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  :ر استي به شرح جدول زها آنت پاسخ به ي تهران و وضعي اطالعات از استانداريها   درخواستيليآمار تحل
  

  1396 تهران در سال يها در استاندار ها و اعتراض ها، پاسخ  درخواستيلي تحليآمارها

 به يدگيشرح رس
  وان درخواستعن  درخواست

نوع درخواست سامانه 
/ يپست/ ينترنتيا

  يل سازمانيميا/ يحضور
  اعتراض به پاسخ

ت اطالعات يماه
/ خواسته شده آمار

/ مجوزها/ قراردادها
مصوبات / ها  نامه نييآ

  ... و
  شهريليطرح تفص

  )1(حسن آباد 
 شهر يليطرح تفص

  )2(حسن آباد 

 يه انتشار و دسترسسامان
  آزاد به اطالعات

  مصوبه  ريخ

 شهر يتيآمار جمع
  شهياند

 يسامانه انتشار و دسترس
  آزاد به اطالعات

  آمار  ريخ

شمار تماس ادارات 
  استان

 يسامانه انتشار و دسترس
  آزاد به اطالعات

  رانياطالعات مد  ريخ

ج شمارش آراء ينتا
ن يانتخابات دهم

 يدوره مجلس شورا
  ياسالم

 يسامانه انتشار و دسترس
  آزاد به اطالعات

ــه،  ــؤالبلــ  ســ
ــهروند  در شـــــ

ــصوص ــاخ ج ي نت
امــا پــس از . بــود

ــا ــال نتـ ج، يارسـ
اربر اعتــراض كــ

ج يه نتا كداشتند  
 آراء افـراد    يتمام
رده را  كـ نـام    ثبت

، نــه انــد هخواســت
دگان يج برگز ينتا

  انتخابات

  آمار

ــوق  ــات حق  ياطالع
ف يالكـ مربوط بـه ت   

ن يهـا حـ     يشهردار
قــــال امــــوال  انت
ــول يغ رمنقــــــــ

  يشهردار

 يسامانه انتشار و دسترس
  آزاد به اطالعات

  نامه نييآ/ مصوبه  ريخ

 يها درخواست
  رفته شدهيپذ
  ) مورد7(

علت عدم 
 از يبرخوردار

 يلي تعطيايمزا
پنجشنبه در شهر 

  قدس

 يسامانه انتشار و دسترس
  آزاد به اطالعات

  مجوز  ريخ
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 يدگيشرح رس
  عنوان درخواست  به درخواست

نوع درخواست 
سامانه 

/ ينترنتيا
/ يپست
ل يميا/ يحضور

  يسازمان

علت رد 
  درخواست

اعتراض به 
  پاسخ

اربر ك ييراهنما
جهت مراجعه 

  :به

ص داده يبودجه تخص
 يشده توسط شهردار

 يتهران به سازمان فناور
اطالعات و ارتباطات و 

  تعداد پرسنل آن

سامانه انتشار و 
 آزاد يدسترس

  به اطالعات

 با نامرتبط
  دستگاه

   تهرانيشهردار  ريخ

 سبز يدستورالعمل فضا
درصد عرصه  25در 

  ارخانجاتك

سامانه انتشار و 
 آزاد يدسترس

  به اطالعات

نامرتبط با 
  دستگاه

   تهرانيشهردار  ريخ

 يان افغانيآمار دانشجو
 يها محصل در دانشگاه

  رانيا

سامانه انتشار و 
 آزاد يدسترس

  به اطالعات

نامرتبط با 
  اهدستگ

  ريخ

ل اتباع و كاداره 
ن يمهاجر

 وزارت يخارج
  شورك

 يها درخواست
  ) مورد4(ردشده 

 يها  شاخصيزيمم
ها   گلخانهي انرژيور بهره

  يو باغات توت فرنگ

سامانه انتشار و 
 آزاد يدسترس

  به اطالعات

نامرتبط با 
  دستگاه

  يشاورزكجهاد   ريخ

  

 يدگيشرح رس
  عنوان درخواست  به درخواست

  نوع درخواست
/ ينترنتيسامانه ا

/ يحضور/ يپست
  يل سازمانيميا

ت اطالعات يماه
  خواسته شده

/ قراردادها/ آمار
/ مجوزها

/ ها  نامه نييآ
  ... مصوبات و

اقدامات انجام شده 
   پاسخيدر راستا

 يليمصوبه تعط
   تهرانيها پنجشنبه

سامانه انتشار و 
 آزاد به يدسترس

  اطالعات
  مصوبه

مان امور ارتباط با ساز
/ ي و استخداميادار

ت و يريسازمان مد
برنامه و / يزير نامهبر

  بودجه
 يها درخواست

  دست اقدامدر 
  ) مورد2(

مصوبه مربوط به 
  محدوده شهر دماوند

سامانه انتشار و 
 آزاد به يدسترس

  اطالعات
  مصوبه

 يمعاونت عمران
 يفرماندار/ ياستاندار
 يشهردار/ دماوند

  دماوند
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 يز بـرا  يـ  ن يا  نـه يان مطالبه نشده اسـت و هز      ي، از متقاض  يار اطالعات از استاند   ي تقاضا ي برا يا  هنينون هز كتا
  .جاد نشده استيدستگاه ا

نـه قـانون انتـشار و    ي بهي اجـرا ي بـرا ي و قـانون ياالت عملك موانع و اشعنوان بهر را ي تهران، موارد ز ياستاندار
  :رده استك آزاد به اطالعات اعالم يدسترس

 ادارات وجـود  يگاني در باها آنه اسناد ك يگذشته و به سوابق  يها   سوابق سال  ي به برخ  يدرخواست دسترس . 1
  .ندارد
 ي به برخ  ييگو  پاسخ ي روز برا  10رمجموعه، مهلت   ياز ادارات ز  ها     درخواست ي برخ يريگيبا توجه به لزوم پ    . 2
 يلـ يمكه ارسال شود و اطالعـات ت ي موارد، اطالعات اول   يه در برخ  كشنهاد شده است    يپ. وتاه است كار  يت بس سؤاال

ار در  كـ ن  يان ا ك ام در حال حاضر عمالً   .  ارسال شود  يش از ده روز زمان الزم دارد در مراحل بعد         ي ب ها  آنه  يه ته ك
  .سامانه وجود ندارد

ه كـ  »تياكشـ « آزاد بـه اطالعـات از جملـه          ي در سامانه انتشار و دسترس     يفي توص يها  نهينامناسب بودن گز   .3
  . استفاده نمود»اعتراض به پاسخ«ا ي »ردنظي تجديتقاضا« آن از يجا بهتوان  يم

  :به شهروندان ارائه شده است  بهترييگو پاسخ ت سامانه ويفيك ي ارتقامنظور به ري زيشنهادهايپ ان،يپا در
   آزاد به اطالعاتين قانون انتشار و دسترسياربران و مراجعك به ييگو پاسخ ي مهلت قانونيش بازه زمانيافزا. 1
 شـهروندان در سـامانه      يگـو   پاسـخ ارشناسـان   ك يها برا    مشخص در ادارات و سازمان     ينجاد چارت سازما  يا. 2

   آزاد به اطالعاتيانتشار و دسترس
درخواست «آزاد به اطالعات از جمله       ي در سامانه انتشار و دسترس     يفي توص يها  نهيردن گز ك يفيكضرورت  . 3
  »تياكش« يجا به »دنظريتجد

   آزاد به اطالعاتيافزار در سامانه انتشار و دسترس  نرميكيبرطرف نمودن ضعف گراف. 4
  اربرانك يتر برا عي وسي و دسترسيريگ ان گزارشكضرورت ام. 5

 ياري چهارمحال و بختياستاندار. 5

 آزاد بـه اطالعـات متـصل       ي به سامانه انتشار و دسترس     11/6/1396خ  يدر تار  ياريچهارمحال و بخت   ياستاندار
  .شده است
  :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عمليتاندارن اسي ايها  پاسخ

ها   ه درخواست يلكه به   ك بوده است    يكيترونك ال صورت  به مورد   3ن دستگاه   يها از ا    ل درخواست كنون تعداد   كتا
 .پاسخ داده است

 ي انتخابـات مجلـس شـورا      جـه ياز درخواسـت نت    انـد   ه اطالعات درخواست شده از نظر موضوع عبارت بود        انواع
 .يشاورزك ي اراضني و درخواست اطالعات قوانيي اجرايها  اطالعات تماس دستگاه،يماسال

دسترس عمـوم قـرار داده اسـت         در   10 ماده   ي در اجرا  ي استاندار نيه ا ك ي فهرست و انواع اطالعات    ن،يهمچن
، سبكـ ر پروانه   مراحل صدو  ،مراحل صدور پروانه ساخت    ،ارانيقانون شوراها و انتخاب شهرداران و ده      : ند از عبارت

 ... گانه و هفده يها ونيسيمك جلسات و جينتا، يوند حقوق شهرمنشور ،ي استانداري واحدهاهيلك فيشرح وظا
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 آزاد به اطالعـات،     ي قانون انتشار و دسترس    نهي به ي اجرا ي برا يجي و ترو  ي آموزش يها  تي انجام فعال  ي راستا در
  :ام داده است را انجري اقدامات زياريمحال و بخت چهارياستاندار

 ات آزاد به اطالعي قانون دسترسحي و تشرنيي استان و تبيي اجرايها ل دستگاهك راني جلسه با مديبرگزار. 1

  مطبوعات استانقي از طريرسان  اطالع.2

  فرمانداران محترمي برايهي جلسه توجي برگزار.3

 اسـتان بـه     يـي  اجرا يهـا   دسـتگاه  يهـا  ي روابط عموم  هيلك محترم   ني مسئول ي برا يهي جلسه توج  يبرگزار. 4
  استانيرسان  اطالعي شوراسي و رئي و اجتماعيتي امن،ياسي معاونت محترم ساستير

 آزاد بـه  ي قـانون انتـشار و دسترسـ   نـه ي به ي اجرا ي برا ي و قانون  ياالت عمل ك موانع و اش   ،ي استاندار ني نظر ا  از
 :ند از دستگاه عبارتياطالعات از سو

  قانوننيارمندان از اك و نيل مسئويافكعدم شناخت . 1

  از روستاهايادي بودن سطح سواد در تعداد زنييپا. 2

  پرسرعتنترنتي استان به علت نبود ايي روستاتي از جمعيادي تعداد زي عدم دسترس.3

  سامانهني استان به ايها  از دستگاهياديعدم اتصال تعداد ز. 4

 ها   از پاسخ به درخواستمؤسساتها و  اهاف دستگك استندرصورت يقو ييضمانت اجرانبود . 5

  :ردير صورت گيه اقدامات زكشنهاد شده است يپ ن موانع،ي رفع ايبرا
 ني رابطي برايهي توج ـيالس آموزشك ي برگزار.1

 ي سراسريها هك مختص شهروندان از شبي آموزشيها پخش برنامه. 2

 يا  چند رسانهايتوب ك مصورت به رسانه تي استفاده از ظرف.3

  آموزان  دانشيساز  آگاهي مدارس براتي استفاده از ظرف.4

   زنجانياستاندار. 6
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس6/6/1396خ ي زنجان در تارياستاندار

   :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ
 زنجان با   يالملل استاندار   ني و امور ب   ي دفتر روابط عموم   مدير كل ت موضوع،   ي اهم  توجه به   در مرحله اول با    .1

 قـانون   ي نحـوه اجـرا    يريـ گي و پ  ييگـو   پاسـخ م دفتـر    يمسئول مستق « عنوان  به الزم   يها  يدر نظر گرفتن توانمند   
  .، منصوب شد» آزاد به اطالعاتيدسترس

 الزم معمـول و     يرسان   اطالع 7/6/96خ  ي به اطالعات از تار     آزاد ي سامانه انتشار و دسترس    يانداز   به موازات راه   .2
  .رديگ يش قرار مي مرتب سامانه مربوطه مورد پاطور به

 بوده پاسـخ داده شـده       يارات استاندار يه در حوزه اخت   كن سامانه   ينون به دو مورد درخواست واصله از ا       ك تا .3
  .است
بـه صـندوق    ) ي اسـتاندار  ي ارسـال از سـو     رغـم   يعل(ه تقاضا   يافت جواب ي بر عدم در   يت مبن ياك مورد ش  كي .4

 مجـدداً بـه     ي درخواست و  11656 سند شماره    يه ط كافت شد   ي، در 11072 به شماره سند     ي متقاض يكيترونكال
  .ده استيل سامانه ارسال گرديميا
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  . زنجان داده نشده استي استانداريرش درخواست از سوي بر عدم پذي مبنيگونه جواب چي ه.5
ن يـ  ا يربط نسبت به اجرا    ي وزارتخانه ذ  يكيترونكق سامانه ال  يز از طر  ي در سطح استان ن    ي دولت ياه   دستگاه .6

  .ندينما يقانون اقدام م
 از  يريشگيـ  پ ژهيو  به آزاد به اطالعات     ي بهتر قانون انتشار و دسترس     ي اجرا ي زنجان برا  ي استاندار يشنهادهايپ

  :ر استي به شرح زي فرديها قهياعمال سل
ها در موضـوع       وزارتخانه كيك به تف  ي دولت يها  ه دستگاه يلك قانون،   يش نحوه اجرا  ي و پا  يبند   جمع ورمنظ  به. 1
ن و  ي قـوان  ي در خصوص نحوه اجـرا     ي استان يها   جامع و دستگاه   صورت  به ي بخش يها  نامه  نيين، بخشنامه و آ   يقوان

  . قرار دهند»عات آزاد به اطاليسامانه جامع انتشار و دسترس« مربوطه را در يها دستورالعمل
ن شـده بـوده و ضـمن        يـي ها بـه عهـده مـسئول تع          قانون در استان   يت رصد و نظارت بر نحوه اجرا      يمسئول. 2
  .شوند يف مي تعريل مسئول استاني در ذها آن، ي استاني دولتيها  مسئول توسط دستگاهعنوان به ي احديمعرف

   سمنانياستاندار. 7
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس15/4/1396خ ي سمنان در تارياستاندار

   :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ
 امـور مـرتبط بـا       يريگي سمنان و پ   ي مخاطبان سامانه استاندار   ي مطرح شده از سو    سؤال به دو    ييگو  پاسخ .1

  . روز از زمان اعالم3مدت  ظرف ربط يذ يها  دستگاهي از سوسؤالن يا
، فرمانـداران،   يران و مسئوالن حـوزه سـتاد      ي مسئوالن ارشد استان اعم از مد      ي تماس تمام  يها   درج شماره  .2

  . سمنانيت استانداري ساي استان بر روييل اجراكران يبخشداران و مد
 در  ي اسـتان  يهـا   تيـ از قابل  اعـم    يژه اسـتان  يـ انـات و  ك پورتال جامع استان سمنان با ام      يانداز   و راه  ي طراح .3
 از  يمنـد   بهره ي و چگونگ  يراث فرهنگ ي و م  يعي و منابع طب   يگذار  هي، صنعت، سرما  يشاورزك،  ي اقتصاد يها  حوزه
  .انات مرتبطكالت و اميتسه

، يران اسـتان  ي مـد  ي تمـام  ي اسـتان در پورتـال جـامع اسـتان و معرفـ            يي اجرا يها  ژه دستگاه يدرج بخش و  . 4
  .ها تي و شرح مسئولي استانيها هراه با شماره تماس، نوع خدمات، درگاه يا  و منطقهيشهرستان

 يكـ يترونك انواع خـدمات ال    ي استان همراه با معرف    يي اجرا يها   دستگاه يكيترونكژه خدمات ال  يدرج بخش و  . 5
اسـتان  ق درگاه پورتال جـامع  يم از طري ارتباط مستقيان برقرار ك استان و ام   يي اجرا يها  ارائه شده توسط دستگاه   

  . استانيي اجرايها  مردم از خدمات دستگاهي آنيمند بهره مورد نظر و يها با دستگاه
 استان  يز درمان كان و مرا  ك و بهداشت و درمان و ارائه اطالعات مربوط به پزش          يكژه علوم پزش  يدرج بخش و  . 6

  .ي عمومي ارتباطيها انالكهمراه با شماره تماس و 
  .ق پورتال استان سمنانين دفاتر از طريم مردم با ايان ارتباط مستقكت و امشخوان دوليدرج بخش دفاتر پ. 7
از افـراد در    يـ  از اطالعـات و مـوارد مـورد ن         يان اسـتفاده عمـوم    كـ  اطالعات و مشاغل استان و ام      كدرج بان . 8
  . مختلف جامعهيها بخش
 ارتبـاط   يان برقـرار  كـ م در اسـتان و ا     يگـذار   هي سـرما  يهـا    فرصت ي و معرف  يگذار  هيژه سرما يدرج بخش و  . 9
  .گذار هير و سرمايپذ هيز سرماكم با مرايمستق
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 در خـصوص  از مـردم    يـ  اطالعـات مـورد ن     ي و بارگذار  يراث فرهنگ ي و م  ي آموزش ژه ورزشي، يدرج بخش و  . 10
 اسـتان همـراه بـا شـماره تمـاس و درگـاه            ين دانـشگاه  ي و همچنـ   يلي تحـص  يز آموزشـ  ك مرا ،ي ورزش يها  ئتيه
  . مخاطباني برايان تور مجازك استان و امي و باستانيز گردشگرك مراي و معرفكيترونكال

 كيـ ترونكق درگـاه ال   يـ ل اسـتان سـمنان از طر      كـ هـا و ادارات       ي فرمانـدار  ياركـ  انتشار اخبار و اطالعات      .11
  . و رصد خدمات دولت توسط مردميي آشنامنظور به ي مجازين فضاي و همچنياستاندار
  .م مردم با مسئوالن ارشد استاني ارتباط مستقيرا بيكامي اختصاص سامانه پ.12
  . سمنانيت استانداري در سايژه مالقات با استاندار و مسئوالن ستادي اختصاص فرم و.13
م بـه   ي مـستق  ييگـو   پاسـخ  و   111 در سـامانه     يل سـتاد  كـ ران  ي حضور استاندار و فرمانداران استان و مـد        .14

 بـه   ييگـو   پاسـخ ان  كـ ن سـامانه و ام    يـ  هفته در ا   يل در ط  كر  يمد 2 جهت حضور حداقل     يزير  مخاطبان و برنامه  
  .ت مردمسؤاال

 ستان و بلوچستاني سياستاندار. 8

  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس7/8/1396خ ي در تارين استانداريا
ت سـامانه انتـشار و      يـ ز فعال  آغـا  يه از ابتـدا   كـ رده اسـت    كرد خود اعالم    ك در مقام گزارش عمل    ين استاندار يا

ن دوره  يج دهمـ  ي نتـا  ي درخواسـت مربـوط بـه انتـشار آگهـ          كينون  ك تا ين استاندار ي آزاد به اطالعات ا    يدسترس
  .ز داده شده استيه پاسخ آن نك ثبت شده ي اسالميانتخابات مجلس شورا

  ني قزوياستاندار. 9
  . آزاد به اطالعات متصل شده استيسترس به سامانه انتشار و د11/6/1396خ ين در تاري قزوياستاندار

  :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ
ن و ي ممنوع بـوده و اطالعـات شـامل قـوان    يتي و امنيه ارائه آمار و اطالعات به لحاظ قانون   ك ي جز در موارد   .1

 ياتبات در اسـتاندار   ك امور و م   يريگي پ ي چگونگ ار و ك گردش   فرآيند، فلوچارت،   يف سازمان يم بر وظا  كمقررات حا 
ربـط و منـابع      ي ذ يهـا   تي تابعـه اسـتان، در سـا       يها  ي و شهردار  ي، بخشدار ي تابعه از جمله فرماندار    يو واحدها 

 ي مراجعه و درخواست حـضور     درصورت شده است و     يم و بارگذار  ي عموم شهروندان ترس   يابي دست ي، برا ينترنتيا
 ين بـرا  يهمچنـ . گـردد   ي ارائه م  ها  آناز به   يز، در چارچوب مقررات اطالعات مورد ن      يعات ن افت اطال ي در يافراد برا 

 ي خود، سامانه سـامد و سـامانه ارتبـاط مردمـ           يها  م مردم به مسئوالن و طرح خواسته      ي مستق يارتباط و دسترس  
 يهـا   ها و تماس    واسته آمار و تعداد درخ    كباشد    ي مستمر و منظم برقرار م     صورت  به،  ي استاندار 111 يايتلفن گو 

  .باشد ي موجود ميبردار ده و جهت بهرهيور ثبت گردكامل در سامانه مذك، با مشخصات يتلفن
هـا، شـوراها و       يف شـهردار  ين و مقـررات مربـوط بـه وظـا         ي و قـوان   يي و روسـتا   ي شـهر  يها   اطالعات حوزه  .2
 ژهيو  بهشور در دسترس عموم قرار دارد       ك يها  ياريها و ده    يت سازمان شهردار  يامل در سا  ك طور  بهز  يها ن   ياريده

ن يده و مناقـصات، قـوان     يـ  مزا ي مختلـف اعـم از بودجـه، اسـتخدام، برگـزار           يهـا   ها در بخـش     يدر حوزه شهردار  
ن جهت  ي قزو يت استاندار يق سا ي موارد از طر   يها و در برخ     يت شهردار يق سا يها از طر    عمللها و دستورا    بخشنامه

 و مقابلـه بـا فـساد و    يت نظام اداري شفافي ارتقامنظور بهن يهمچن.  شده استيرمشاهده و استفاده عموم بارگذا 
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توانـد   يز مـ يـ ن موضـوع ن يه اكده است ي گرديانداز  راه يستم جامع شهرساز  ي، س كيترونكشبرد اهداف دولت ال   يپ
ن كـ مـان مم  ن ز يتر وتاهك شفاف و در     صورت  به يكيترونك و ال  يرحضوري غ صورت  بهاز شهروندان را    يخدمات مورد ن  

  .دي ارائه نماها آنبه 
نـان  كاركران و   ي به مـد   يبخش ي و آگاه  يرسان   اطالع ي، در راستا  ي استاندار يجي و ترو  ي آموزش يها   از برنامه  .3

ارگـاه و دوره  كن ي چنـد ي شهروندان و ارباب رجـوع، برگـزار  ي نسبت به حقوق قانون   ي تابعه استاندار  يدر واحدها 
 يم اربـاب رجـوع، از سـو   يركـ  و تي در نظـام ادار ي و حقوق شـهروند    يهروند با موضوع منشور حقوق ش     يآموزش

  .باشد ي ميت آموزش و پژوهش استانداريريمد
 بر عدم ارائـه اطالعـات از        ي مبن يتياك، گزارش و ش   يچ ارگان و فرد   ي ه ينون از سو  كباشد تا   ير م كان ذ ي شا .4

  .ده استي، اعالم وصول نگردي تابعه استانداريواحدها
هـا و     وزارتخانـه : گـردد   يشنهاد مـ  يـ  آزاد بـه اطالعـات، پ      ينه قانون انتشار و دسترس    ي به ي اجرا صوصدر خ  .5

ها، اطالعات قابل انتشار       در استان  يي اجرا يها   دستگاه ي اصل ي متول عنوان  بهسان،  كيز و   ك متمر صورت  بهها    سازمان
ربـط را در قالـب    ي و ضوابط دستگاه ذني عموم به اطالعات و قواني و نحوه دسترسي به همراه چگونگياركحوزه  

ت مربوطه ارسال   ي و ارائه به مردم در سا      ي جهت بارگذار  ي استان يز و ستادها  ك به مرا  ي آموزش يها  ليافزار و فا    نرم
  .ندينما

   قمياستاندار. 10
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس15/4/1396خ ي قم در تارياستاندار

   :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ
 4 جمعاً   23/11/96خ  ي آزاد به اطالعات، تا تار     ي انتشار و دسترس   يبراساس استعالم صورت گرفته از سامانه مل      

  به نـام اسـتان     ييگو  پاسخ درصد   100 و   ييگو  پاسخ مورد   1ت،  ياك مورد ش  2،  ييگو  پاسخ مورد   4مورد درخواست،   
 در جـدول  يات مثبـوت ياكها و ش  از درخواستكي هريليج تحليه آمار و نتا   كور ثبت شده است     كقم در سامانه مذ   

 .باشد ي قابل مشاهده ميوستيپ

، خـدمات   يز اقـامت  كـ ، مرا ي، ورزشـ  ي، درمـان  ي علم يها  طي، مح يز ادار ك، مرا يآدرس و شماره تماس استاندار    
هـا در      دستگاه يرسان   اطالع يها  گاهي به پا  ي دسترس كنين ل يان همچن  است يگذار  هيژه سرما ي و يها   و فرصت  يرفاه

 يآور  ز بخش جمـع   ي و ن  ياتبات ادار كت م ي وضع يريستم رهگ يشخوان و س  ي، دفاتر پ  ي و استان  ي مل يوندهايقالب پ 
ق يـ ن اطالعات در دسـترس عمـوم قـرار داده شـده از طر             يتر  مهمن و فهرست    يعناو...  ها و نظرات شهروندان     دهيا
 .دهند يل ميك را تشي استانداريرسان گاه اطالعيپا

 يرسـان    آزاد به اطالعـات و اطـالع       ي با سرفصل قانون انتشار و دسترس      ي حقوق شهروند  ي دوره آموزش  يبرگزار
 و انتـشار پوسـتر بـا        يز طراحـ  يـ  قـانون و ن    يريـ گي مسئول پ  ياس اخبار، انجام نشست خبر    كد و انع  يدر قالب تول  

  .باشد ي صورت گرفته مي و آموزشيجي از جمله اقدامات تروي مجازيفضاور در ك قانون مذيمحتوا
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   همدانياستاندار. 11
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس6/6/1396خ ي همدان در تارياستاندار

   :ر استيرد خود به شرح زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ
ل كـ  ريت مـد  يه مـسؤل  كـ  آزاد به اطالعات، مشاور خود را        يجاد دفتر انتشار و دسترس    يضمن ا استاندار همدان   

  .رده استكن دفتر منصوب يس اي رئعنوان به 29/4/1395خ يز بر عهده دارد در تاري را ني استانداريروابط عموم
رش يمـورد پـذ   واسـت  درخ5ه كـ  واصـل  يكيترونك الصورت  به درخواست   6نون  ك سامانه تا  يانداز   راه ياز ابتدا 

 مـورد آن  كيـ  داده شده اسـت و تنهـا   يق سامانه به وي از طري متقاضيماً اطالعات درخواست  يواقع شده و مستق   
  .ديق سامانه داللت گرديماً از طريه مستقك همدان بوده يمربوط به شهردار

 ي مجلس شـورا   94ت سال    انتخابا ييج نها ي نتا :اند  هر مربوط بود  يبه موضعات ز  ها    ، درخواست ياز لحاظ موضوع  
ـ 92 يها  همدان در سالي استانداريا نهيز اعتبارات هز ي استان، ر  ي انتخابات يها   در حوزه  ياسالم ، مـصوبه  95 ي ال

، شـماره  1391 شهر همدان در سـال  يها مصوب شورا ي قانون شهردار100 ماده   11 موضوع بند    يارزش معامالت 
  .ي پرسنل استانداريتافيها و درخواست متوسط حقوق در تلفن دستگاه

ان، قبـل از ارسـال بـه        ي متقاض ي، اطالعات درخواست  يا حراست ي و   يالت حقوق ك از بروز مش   يريشگي پ منظور  به
 ارسـال و بالمـانع      ي اسـتاندار  يت و امور حقـوق    يري، مد يل بازرس كل حراست و اداره     ك به اداره    يا   نامه ي، ط ها  آن

در .  قـرار گرفتـه اسـت   يار متقاضـ يـ  در اختتأييـد  درصـورت  شده و ن دو مرجع استعالم يبودن ارائه اطالعات از ا    
  .ها بالمانع اعالم شد ه درخواستيلكمجموع، پاسخ به 

 يها  نامه  نيين و مقررات و آ    يه قوان يلك آزاد به اطالعات،     ي قانون انتشار و دسترس    10 ماده   ين، در اجرا  يهمچن
ات و  ياك مربـوط بـه شـ      كني و ل  ي استخدام يها  هيا، اطالع ه  دهيها و مزا    ، فراخوان مناقصه  يمربوط به خدمات عموم   

  . قرار گرفته استيت استانداري ساي متداول بر رويها پرسش
 يا  اتبـه ك م ي طـ  ي آزاد به اطالعـات اسـتاندار      ي، دفتر انتشار و دسترس    يساز  و فرهنگ  يجياز نظر اقدامات ترو   

امـل قـانون    ك استان ضمن ارسال متن      يي اجرا يها   دستگاه يسال و رؤ  كران  يخطاب به فرمانداران، شهرداران، مد    
  .رده استك تأكيدها  نامه نييق مقررات مندرج در قانون و آي دقي آن، بر اجرايي اجرايها نامه نييور و آكمذ

ت يري، مـد  ي بازرسـ  مدير كل ل حراست،   كر  ي حوزه استاندار، مد   مدير كل ل از   ك متش يا  تهيمكجاد  ين، ا يهمچن
 و  يتـ ي دفتـر امن   مدير كـل   اطالعات،   ي و توسعه فناور   ي، نوساز يزير   دفتر برنامه  ير كل مد،  يرد و امور حقوق   كعمل

ـ  ي و شوراها، با مـسئول     ي دفتر امور شهر   مدير كل  و   ي و مال  ي امور ادار  مدير كل ،  يانتظام س دفتـر انتـشار و      يت رئ
 و  ي بحـث، بررسـ    الت موجـود مـورد    ك شدن و موانع و مش     يي اجرا يارهاكل و راه  يك آزاد به اطالعات تش    يدسترس

  .م قرار گرفتياتخاذ تصم
هـا و     ي، بخـشدار  ينـان اسـتاندار   كاركارشناسان و   كران،  ي مد ي برا يا  ژهي و ي آموزش يها  در استان همدان دوره   

 ي و توسـعه فنـاور     ي، نوسـاز  يزيـ ر   توسـط دفتـر برنامـه      »يآموزش حقوق شـهروند   « تابعه تحت عنوان     يواحدها
 بـه   .بوده اسـت  ها    ن دوره ي از موضوعات مطرح در ا     يكي آزاد به اطالعات     يرساطالعات برگزار شده و انتشار و دست      

 اجمـال بـه موضـوع    صـورت  بـه ز يـ  ني فرهنگ عمومي و شورايزير  برنامهي، شوراي ادار يعالوه در جلسات شورا   
  .اشاره شده است
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انال كت و   ي از سا  يماع اجت يها  هك و شب  يرسان   اطالع يها  گاهيها، پا   يات، خبرگزار يما، نشر يمصاحبه با صدا و س    
  . آزاد به اطالعات بوده استي قانون انتشار و دسترسي اجراي برايجير ترويگر تدابيز از دي ني استانداريتلگرام

 ي انـسان يرويـ  سـاختار و ن   ينيب  شيها را عدم پ     الت موجود در استان   كن مش يتر  مهم از   يكي همدان،   ياستاندار
 يزكـ  مر يهـا   هـا و سـازمان      د توسـط وزارتخانـه    يه با ك دانسته است    يي اجرا يها  از در دستگاه  يمتخصص و مورد ن   

عتـاً  ي خواهـد داشـت و طب      يشيان روند افزا  ي مناسب، تعداد متقاض   يرسان   اطالع درصورترا  يز. ب و ابالغ شود   يتصو
  . را مضاعف خواهد نمودي انسانيروياز به ني شده در قانون، نينيب شي پيها در بازه زمان پاسخ درخواست

رد كت عمل يري، مد يرمجموعه دفاتر بازرس  يه ز ك) ستم سامد يس (111ت سامانه   يه از ظرف  كنهاد شده است    شيپ
 يرا هـم دارا   يـ  آزاد بـه اطالعـات اسـتفاده شـود ز          ين دفاتر انتشار و دسترس    يگزي جا عنوان  به است   يو امور حقوق  

  . دارديا هرساخت است و هم ساختار ساديز
 ي توسـط دفتـر فنـاور      يي اجرا يها   و دستگاه  يفزار شناسنامه خدمات استاندار   ا  ه نرم كنين، با توجه به ا    يهمچن

شنهاد يـ ز قـرار گرفتـه پ     ي اطالعات ن  ي وزارت ارتباطات و فناور    ه شده و مورد تأييد    ي همدان ته  ياطالعات استاندار 
  .ردي آزاد به اطالعات قرار گيافزار در سامانه انتشار و دسترس ن نرميگردد ا يم

  زدي ياستاندار. 12
  . آزاد به اطالعات متصل شده استي به سامانه انتشار و دسترس28/5/1396خ يزد در تاري ياستاندار

  :ر استيرد خود به شرح جدول زك در مقام گزارش عملين استانداري ايها  پاسخ
  

  1396شنهادها در سال ي و پيزد، موانع عملي يجدول گزارش عملكرد استاندار
  پاسخ  عنوان  فيرد

1  
ا رد شـده    يـ رفته  ي پذ يها   درخواست يلي تحل آمار

  ...  وي، پستي، حضوريكيترونك الكيكبه تف(
  تيق ساي از طريكيترونك الصورت بهدرخواست و 

2  

 رد  ي بـرا  يل و مستندات قـانون    ي دال يليآمار تحل 
مـصوبات،  ( به اطالعات    ي دسترس يها  درخواست

نـان،  كاركران و   يقراردادها، مجوزها، اطالعات مد   
  ...)  خدمت وي، گواهيوقش حقيف

   نبودهيمورد

3  

 انـواع اطالعـات درخواسـت شـده و          يليآمار تحل 
مـصوبات، قراردادهـا،     (كيـ ك بـه تف   ها  آنت  يماه

ش ينــان، فــكاركران و يمجوزهــا، اطالعــات مــد
  ...)  خدمت وي، گواهيحقوق

ابـات  ه اسـتان در دور اول انتخ      يـ  انتخاب يها  ج حوزه ينتا
شتر برحسب  يساله و ب   ده آمار شاغالن    94مجلس سال   

  95 سال يت طبق سرشماري عمده فعاليها گروه
  ران استاني مديها ست تلفنيل

ات يـ  بـا جزئ   ي علـم و فنـاور     ك منعقده پار  يقراردادها
  ارفرماكان و يخ شروع و پايعنوان و تار

4  
  10 بند يي اجرايت اطالعاتيفهرست و ماه

 پاسـخ داده  ي علـم و فنـاور     كق پـار  يـ  مورد از طر   كي
  نشده

5  
 يهـا   هـا بـه رد درخواسـت         اعتراض يليآمار تحل 
   به اطالعاتيدسترس

   نبودهيمورد
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  پاسخ  عنوان  فيرد

6  
 و  ي درخواسـت دسترسـ    يهـا   وهي ش يليآمار تحل 

  رفته شدهي پذينحوه دسترس
 fola.iran.gov.irت يق ساياز طر

   نداشتهيا نهيهز   به اطالعات اخذ شدهي دسترسيها نهيهز  7

8  
ــفعال ــا تي  دســتگاه در يجــي و تروي آموزشــيه
   قانونياجرا

   نبودهيمورد

9  
نه قانون  ي به ي اجرا ي برا ياالت قانون كمواقع و اش  

   آزاد به اطالعاتيانتشار و دسترس

م يه مـستق  كـ  ييهـا      از دسـتگاه   ي برخ ييگو  پاسخعدم  
 علـم و    ك نبـوده از جملـه پـار       يرمجموعه اسـتاندار  يز

 درخواســـت بـــا كيـــه از پاســـخ دادن كـــ يفنـــاور
  .رده استكاد امتناع ي زيها يريگيپ

   قانوني اجراي براياالت عملكموانع و اش  10
 از  يلـ ي خ يمانع بزرگ همان شفاف نشدن موضوع بـرا       

  شانيها  رمجموعهي و زيي اجرايها دستگاه

11  
ا ي مربوط   يها از واحد حقوق      استعالم يليآمار تحل 

   آزاديون انتشار و دسترسيسيمكاز 
   نبودهيمورد

  نهي بهي اجرايه براشنهاد دستگايپ  12

 مربوطه را به    يها   بخشنامه يبه نظر چنانچه طبق ابالغ    
 يهـا   ن دسـتگاه  يهـا همچنـ      استان يها   دستگاه يتمام

 ي را ملزم به اجراها  آنها ابالغ و      يرمجموعه استاندار يز
  .ش خواهد رفتيار بهتر پكم روند ييقانون نما

 آزاد بـه    ي قـانون انتـشار و دسترسـ       ي در راستا  ين استاندار ي ا يل از سو  يضمناً عالوه بر موارد فوق اقدامات ذ      
  .اطالعات انجام شده است

 و  يت اجتمـاع  يـ  امن يون ارتقـا  يسيـ مك آزاد به اطالعـات در جلـسه         ي طرح موضوع قانون انتشار و دسترس      .1
  )10/11/1395 مورخ 4944شماره ( استان ياخالق
 مـورخ   60184شـماره   (شتر  يـ  ب يشيـ اند   هـم  نظـور م  بـه  استان   يرسان   اطالع ي طرح موضوع در جلسه شورا     .2

10/11/1395(  
  .ربط استان ي ادارات ذي آزاد به اطالعات براي ارسال متن قانون انتشار و دسترس.3

  ر مؤسساتيسا) پ

   اصفهانيشهردار. 1
ت سامانه انتـشار   ي به عضو  25/10/1396خ  ي اصفهان در تار   ي تنها شهردار  1396ها، در سال     يان شهردار يدر م 
  :ر استيرد آن به شرح زكه گزارش عملك اند ه آزاد به اطالعات درآمديو دسترس

س مـورخ   /6539/96ت بـه شـماره      يم مـسئول  كصدور ح  ت و ي و شفاف  ي حقوق شهروند  تأمينرد  كياتخاذ رو . 1
 ين مهم در مجموعه شهردار    يشبرد ا ي جهت پ  »ت و مبارزه با فساد    يمشاور شهردار در امور شفاف    « با عنوان    3/8/96

 آزاد  ي قـانون انتـشار و دسترسـ       ي جهـت اجـرا    10/8/96س مـورخ    /6681/96/28و صدور دستور شماره      اصفهان
 . اصفهانياطالعات در شهردار

 ي شـهر اصـفهان جهـت الـزام شـهردار          ي اسـالم  ي شـورا  24/8/96 مـورخ    254/96/28ابالغ مصوبه شماره    . 2
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 قـانون انتـشار و      ي در اجـرا   ياتيـ گـزارش و برنامـه عمل      ارائـه    ي تابعه در راستا   يها  تكها و شر    اصفهان و سازمان  
 . آزاد به اطالعاتيدسترس

 صـورت   بـه  اصـفهان    ي در شـهردار   6/9/96خ  ي آزاد به اطالعات در تـار      يون انتشار و دسترس   يسيمكل  يكتش. 3
 .نون برگزار نموده استك را تايانه جلسات منظمي ماهصورت بهه كف ي و با شرح وظايرسم

 آزاد بـه اطالعـات بـه آن         يون انتـشار و دسترسـ     يسيمك اصفهان جهت ارتباط با      يه شهردار ندي نما يمعرف. 4
 . اصفهاني با شهردارfoiaت ي و ارتباط ساي، جهت برقراري رسمصورت بهوزارت محترم 

 5ه ك شـب يونيـ زي اصـفهان در برنامـه تلو  يت در شـهردار يح اقدامات مرتبط بـا شـفاف    ي و تشر  سازي    فرهنگ. 5
 يون در خبرگـزار   يسيـ مك مـصوبات    ين گزارش خبر  ي و همچن  3/11/96خ  يدر تار ) نجا اصفهان يامه ا برن(اصفهان  

 .س شده استكمنا منعيا

 . اصفهانيرد در شهردارك، منابع و عمليت قرارداديس دستورالعمل شفافينو شين پيتدو. 6

ل بودجـه سـاالنه،     يـ ت از قب   آزاد بـه اطالعـا     ير شده در قانون انتشار و دسترسـ       كاز ذ يثر اطالعات مورد ن   كا. 7
 مرتبط با شـهر و      يال اطالعات كها و مراحل انجام خدمات، انواع و اش         رد ساالنه، اهداف، ساختار، روش    كگزارش عمل 

 و در قـسمت  Isfahan.ir اصفهان به آدرس ي شهرداريكيترونكها و ضوابط مرتبط در درگاه ال   نامه  نيي، آ يشهردار
 از سـال    يرمجموعه سالنامه آمار  يز در همان قسمت در ز     يتر ن   قي و اطالعات دق   باشد  ي موجود م  »يدرباره شهردار «

 .باشد ي در دسترس م1395 تا 1387

 يهـا   سـامانه Isfahan.ir اصـفهان بـه آدرس   ي شـهردار يكيترونك درگاه ال»يكيترونكخدمات ال«در قسمت   . 8
 ي ضوابط، سامانه خـدمات شهرسـاز      ي، سامانه مشورت  يلي طرح تفص  يها   و نقشه  8 يسامانه سرا :  همچون يمختلف

 يدهـ  ، سـامانه نوبـت    ي شهرسـاز  يهـا   هـا و مـصوبات، فـرم        ، بخـشنامه  ي شهرسـاز  يها   و روال  كشهروندان، مدار 
، يات مردمـ  ياك شـ  يريـ گي شـهروندان، ثبـت و پ      يشنهادهاي شهر، ثبت پ   ي به شورا  ين، گزارش شهروند  يمهندس

مـت  ي محاسـبات و درآمـد، ق  يم، سـامانه مـشورت  كط اتوبوس، دفترچه عوارض ارزش افزوده بر ترا ي بل يسامانه بها 
 شهر، آمارنامه شـهر اصـفهان، در        ي اسالم يده، سامانه مصوبات شورا   يوثر، فراخوان مناقصه و مزا    ك يروزانه بازارها 

 . وجود داردين و موضوعات مرتبط با شهرداريت قوانيل امور و شفافي تسهيراستا

 ي اجرا ياتي اصفهان، برنامه عمل   ي آزاد به اطالعات شهردار    يون انتشار و دسترس   يسيمكبا توجه به مصوبات     . 9
 :گردد يل ارائه مي به شرح ذيموضوع در شهردار

  . مختلفيها  حوزهيارك اصفهان با همي شهرداريكيترونك اطالعات موجود درگاه الروزرساني به. 1
ق درگـاه   يـ از طر ) ي مـورد  يها  درخواست( به اطالعات    ي دسترس ي الزم برا  ياه  رساختيها و ز  فرآينده  ي ته .2

 ي اصـفهان جهـت دسترسـ      ي در پورتـال شـهردار     foia.iran.gov.irت  ي ارتبـاط بـا سـا      كنيجاد ل ي و ا  يكيترونكال
  .ورك با سامانه مذيق پورتال شهرداريشهروندان از طر

  .تيردن امور و خدمات مرتبط با شفافكزه يانكم. 3
  .املك طور به آزاد به اطالعات ي قانون انتشار و دسترس10 اطالعات مندرج در ماده روزرساني هب. 4
  . اصفهانينان شهرداكاركران و يژه مديت وي شفافينار آموزشي سميبرگزار. 5
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  نندگانكدينندگان و تولك ت مصرفيسازمان حما. 2
 آزاد بـه  ي به سامانه انتـشار و دسترسـ  20/4/1396خ ينندگان در تاركدينندگان و تول  ك ت مصرف يسازمان حما 

 آزاد بـه اطالعـات بـه        يت قانون انتشار و دسترس    ين سازمان در رعا   يرد ا كگزارش عمل  .اطالعات متصل شده است   
  :ر استيشرح ز

   قانوني اجراياقدمات صورت گرفته در راستا: بخش اول
ا توسـعه   يـ جـاد و    ي با ا  كيترونك دولت ال  يها  برنامه يق اجرا ي از طر  يارك يها  تي فعال يساز   روان ي در راستا  .1

ه از اهداف مهم قـانون  كان  يردن خدمات قابل ارائه به متقاض     ك يكيترونك ال فرآيندع در   ي مربوطه و تسر   يها  سامانه
افـت  ي در ي بـرا  يار، مراجعه حضور  ك انجام   يهافرآيندد ضمن اصالح    يباشد، تالش گرد    ي م ي ابالغ يها  نامه  نييو آ 

، يات مردمـ ياكافت شيافت خدمت همانند خدمات مربوط به در   ي در ي برا ها  آنل  يمك و ت  ياغذك يها  اطالعات فرم 
 يهـا   انجمـن يسـاز  فعـال  ينندگان و صدور پروانه براك ت حقوق مصرفينامه رعايافت گواهي مرتبط با در  يها  فرم
  .نندگان حذف گرددك ت از حقوق مصرفيحما

 ارائـه   ي مربوطه، بسته راهنمـا    يهافرآيندها و     ئه خدمات در سامانه   ان از نحوه ارا   ي متقاض يي راهنما منظور  به .2
 ي تلفنـ  يريـ گي و پ  ييان راهنما كه ام كضمن آن . باشد  ي م ي متقاض يه و در هر سامانه قابل مشاهده برا       يخدمات ته 
  .ز فراهم شده استي مختلف نيها نان حوزهكاركها توسط  درخواست

هـا و    بـه سـازمان ارائـه شـده اسـت، گـزارش          ي و حقـوق   يقـ يحقنفعان   ي ذ يه از سو  ك يي براساس تقاضاها  .3
باشـد و ضـمن گـسترش امـر           يه و انتشار مـ    ي در حال ته   مرور  بهه  كد  ي گرد ياز طراح ي مورد ن  ي اطالعات يها  گاهيپا

  .دينما يز محقق مي شده در قانون را نينيب شي، اهداف پيرسان اطالع
 از يا  دورهيرسـان  ه، انتشار و اطـالع يه تهكعموم مردم است    يگر تقاضاها ي به آمار و اطالعات از د      ي دسترس .4

ف يـ  مهم و مستمر تعر    يها  تياال و خدمات جزء فعال    كنندگان  ك عيننده و توز  كديننده، تول ك فآمار و اطالعات مصر   
ن يتـر  مهـم از . ننـد ك ي اقـدام مـ    ها  آنن سازمان نسبت به انتشار      يق پورتال ا  يربط از طر   يباشد و عوامل ذ     يشده م 
 يهـا   توان به گزارش    يگردد م   يه و منتشر م   ي صورت گرفته ته   يازسنجيه به اساس ن   ك يا   مستمر دوره  يها  گزارش

 ي بـه تخلفـات واحـدها      يدگي و رس  ي، خدمات، بازرس  يا  هي و سرما  ي مصرف ياالهاك در حوزه    يارشناسك و   يليتحل
  . استيان قابل دسترسنفع ي عموم ذي براcppo.mimt.gov.ir يق نشانيه از طركرد ك اشاره يصنف

ن و يل قـوان يـ ن مـاده، از قب ير شده در اك آن، موارد ذ  يينامه اجرا   نيي آ »7« قانون و ماده     »10« براساس ماده    .5
، آدرس و ي، سـاختار سـازمان  يردك عمليها  ارائه خدمات، گزارشيهافرآيندها،  ها، دستورالعمل   مقررات، بخشنامه 

 مـستمر   صـورت   بـه  و   يسـاز   ادهين سازمان پ  يها در پورتال ا     ها و مناقصه    دهيف، مزا يران، شرح وظا  يشماره تلفن مد  
  .رديها در دسترس عموم قرار گ ن حوزهيت اين وضعي شده تا آخرروزرساني به

 و توسعه   يانداز   مختلف سازمان راه   يها   به اطالعات بخش   يت دسترس يزك مر عنوان  بهد سازمان   ي پورتال جد  .6
الزم به  . ش است يد آن رو به افزا    يد داشته و روند بازد    يون بازد يلي م 5/1نون حدود   كتان پورتال   يا. رده است كدا  يپ
  .باشد يم 1136 آن ينگ داخليك و رن42959ن پورتال ي اينگ جهانيكر است رنكذ

ه كـ باشـد     ي مهـم سـازمان مـ      يهـا   اال و خدمات از حـوزه     كات  ياكافت ش يژه در ي و 124 ي سامانه ستاد خبر   .7
 يها   سازمان ي خبر ي آن در ستادها   يي اجرا يها  تيل گرفته و فعال   كن سازمان ش  ي آن در ا   يتاد س يها  يزير برنامه
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 و ارتباط ساده عموم مردم بـا شـماره    ين سامانه به جهت دسترس    يا. شود  يصنعت، معدن و تجارت استان انجام م      
 يشنهادات مردمـ  يو پ اال و خدمات، از رهنمودها      ك از تخلفات    يات مردم ياكافت ش ي ضمن در  124 يتلفن سه رقم  

  .دينما ي ميبردار ز بهرهين
افـت  ي اپراتـور مـشغول در     376شور فعـال بـوده و تعـداد         ك شهرستان   350 خط در    444در حال حاضر تعداد     

 در  ي خبـر  ي ستادها 124 تلفن   ياركفت  يش. باشند  ي به مردم م   يرسان   و خدمت  ييگو  پاسخ و   ي مردم يها  گزارش
 از تخلفات   يا حقوق ي يقي اعم از حق   يات مردم ياكگزارشات و ش  . باشد  ي م يراكفت  يشور در دو ش   ك يها  شهرستان

ق پورتال به   يخصوص از طر    و به  يتبك،  ي، تلفن ي حضور صورت  به براساس نوع تماس     يرصنفي و غ  ي صنف يواحدها
 بـه   زياال و خدمات ن   كمت  ي ق يرسان  گاه اطالع ير است در پا   كان ذ يشا. شود  ي اخذ م  cppo.mimt.gov.ir124 ينشان
  .ده استي عموم به ثبت رسيبردار  بهرهي محصول برا149/11ت به همراه ك شر407ز اطالعات ي نir.124 ينشان

  ت شهروندانسؤاال به ييگو پاسخ يها روش: بخش دوم
ن سازمان تالش نموده ضمن انتشار اسناد در سامانه         ي آزاد به اطالعات ا    ي دسترس ي سامانه مل  يانداز  پس از راه  

 تـأمين  را   هـا   آناز  يـ  مردم باشد و اطالعات مـورد ن       ي اعالم شده از سو    يازهاي ن يگو  پاسخز  يق ن ين طر يور از ا  كمذ
  :ر استين رابطه اقدامات انجام شده به شرح زيد در اينما

  .ان در مدت زمان مقرر عضو شده استيت متقاضسؤاال به ييگو پاسخ ي سازمان در سامانه برا.1
ز داشـته اسـت     يـ ت ن ياكه جنبـه شـ    ك مردم   يت طرح شده از سو    سؤاالنون به   ك تا  سامانه يانداز   از زمان راه   .2

پاسـخ الزم داده  ) نيط اتوبـوس در اربعـ  يش نرخ بلينندگان و افزاك ت از حقوق مصرفي حمايانتخابات انجمن مل (
  .شد

 يت دفتـر فنـاور  يـ ه بـا محور كـ ن صـورت اسـت      يـ  مردم بـه ا    يت ارسال شده از سو    سؤاال پاسخ به     فرآيند .3
از ضمن تعامل بـا     ي ن درصورت و   يور بررس ك دفتر مذ  مدير كل  ارسال شده راساً توسط      سؤالن سازمان،   ياطالعات ا 

  .شود ي اعالم ميه الزم اخذ و به متقاضي مرتبط با موضوع، جوابيها ر حوزهيسا
سـتفاده شـده     موجود سازمان ا   يها  تين سازمان نداشته و از ظرف     ي ا ي برا يا  نهينون هز كت تا سؤاال پاسخ به    .4
  .است
نـده وزارت متبـوع   ي با نمايا هك مستمر و شب صورت  بهباشد    يز م ي ن يه عضو سامانه مل   كن سازمان   ينده ا ي نما .5

 ياركـ از در جلـسات  ي ندرصورت الزم انجام و يجي ترويها تيها و فعال   ها در ارتباط بوده و آموزش       گر سازمان يو د 
  .دينما يت مكمربوط شر

  االتكموانع و اشها،  چالش: بخش سوم
ست يـ با  ياز مـ  ي مورد ن  يها  تيست و در آغاز فعال    ها     داده ي فناور يياي وابسته به پو   يا  ن قانون مقوله  ي ا ي اجرا .1
بـست    قـانون در بـن     ير اجـرا  ي خاص نمود تـا از قـرار دادن مـس          ي توجه ي موجود فناور  يها  تيانات و ظرف  كبه ام 

شور و ظهــور كــ يــي اجرايهــا  دســتگاهيات و ارتبــاط اطالعــي فنــاوريهــا رســاختيتوســعه ز.  شــوديخــوددار
ه كـ  آزاد به اطالعات دارد      ي قانون انتشار و دسترس    ي در اجرا  ي نقش مهم  ي مجاز ين در فضاها  ي نو يها  ينولوژكت

  .ردي و تطابق با تحوالت روز مدنظر قرار گيساز  قانون همگاميالزم است با اصالح و بازنگر
باشـند و     ي دستگاه در سامانه فعـال مـ       314ون فقط تعداد    يسيمك توسط    دستگاه احصاء شده   778ان  ي از م  .2
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نـه  ي آن نهاد  ي اجرا ي برا ي الزم برخوردار شده و فرهنگ سازمان      يك است قانون در محتوا و در عمل از چاب         يضرور
د  نداشـته باشـ    ي خوب يه جامع و مانع باشد اما مجر      ك هم   هرقدره خوب باشد و     كقدر هم   در واقع قانون هر   . گردد

. ردكـ  را همـوار نخواهـد       يريالت نخواهد گشود و مس    ك از مش  ي آن وجود نداشته باشد، گره     ي به اجرا  يا اعتقاد ي
 قـانون در    ي اجـرا  منظـور   بـه  ك مـشتر  يا  هيجاد رو ين مشابه و ا   ي مشخص با عناو   ين واحد سازمان  ييه تع كضمن آن 
  . استي ضروري امري مجريها دستگاه

  شنهادهايپ: بخش چهارم
ات و  يـ ست از تجرب  يـ با  يرد مـ  كـ ل  ي تبـد  ياربردكـ  يت موجود در قانون را بتوان به محصول       يه ظرف كن آ ي برا .1

 داده  يهـا    پلتفـرم  يانـداز    به استفاده و راه    ياديها توجه ز    امروزه دولت . ن حوزه استفاده نمود   ي در ا  يرد جهان كيرو
هـا،   الن دادهك مانند يا دهيل است، ظهور پدامك رو به تيا ندهيها با سرعت فزا      داده يه فناور كن دوران   يدر ا . دارند

ـ  يها   هوشمند در مجموع فرصت    يها  لي و گسترش استفاده از موبا     يجمع سپار  ت يجـاد شـفاف   ي ا ي را بـرا   ي فراوان
  . نموديبردار  روز بهرهيها ينولوژكن راستا از تيه الزم است در اكاطالعات فراهم آورده است 

 در  يا  قهي و سـل   يا  رهيـ  آزاد به اطالعات انجام اقـدامات جز       يار و دسترس   قانون انتش  ي اجرا يها   از آفت  يكي .2
ه كـ  يزكـ  پلتفـرم مر   كيـ  يانـداز   شود با راه    يشنهاد م يب پ ين آس ي از ا  يريشگي پ يبرا.  مختلف است  يها  سازمان
ا يـ زم  ها را ملـ      مربوط سازمان  ين استانداردها يي باشد و همزمان با تب     ي از اطالعات ضرور   ييرنده حجم باال  يدربرگ
 و ي اصـل يها تر در پلتفرم يادي از اطالعات بنياتيلكب ين ترتيبه ا. ز نمودي ني اختصاص يها  گاهجاد در يق به ا  يتشو

هـا     سـازمان  ي اختصاص يها   در پلتفرم  ي فن يت استانداردها يتر با رعا    يتر و جزئ    ي از اطالعات اختصاص   ييحجم باال 
  .منتشر خواهد شد

د داخـل انجـام     يـ  تول يهـا افزار  نـرم ها توسط      در سازمان  ي ادار يهافرآيند از   يه بخش بزرگ  كني با توجه به ا    .3
ها وجـود  افزار نرمن يز در اي آزاد نيها ها و فرمت ، استخراج داده  سازي    پارچهكيانات  ك موارد ام  ياريشود و در بس     يم

 ياد بـه اطالعـات اقـدامات       آز ي قـانون دسترسـ    يازهاي تطابق با ن   منظور  بهن قدم   يشود در اول    يشنهاد م يندارد لذا پ  
ور ك مـذ  يت استانداردها يور به رعا  ك مذ يهاافزار  نرمنندگان  كديردن تول كف استانداردها و ملزم     ي تعر يمشخص برا 
  .رديصورت پذ

ت گـسترده  كان آمـاده مـشار  كماكمحور   اطالعات يتيمك سازمان حا  كي عنوان  بهن سازمان   ير است ا  كان ذ يشا
ون را  يسيـ مك ي آتـ  يهـا    برنامـه  ين شده بـوده و اجـرا      يي اهداف تع  يي تحقق نها  ن قانون تا  ي شدن ا  ياتي عمل يبرا
 عنـوان  بهن سازمان   ي اطالعات ا  يل دفتر فناور  كر  يه مد ك ييآنجارد و از  ك دنبال خواهد    دار  اولويت و   ي جد صورت  به

شتر يـ  ب ياركز آماده هم  يشان ن يده است، ا  يور منصوب گرد  ك موضوع قانون مذ   يها   به درخواست  گو  پاسخمسئول و   
  .باشد يون ميسيمك ي موضوعات مطرح شده از سويتر برا و گسترده





  
  
  
  
  

  :بخش دوم
  1397رد مؤسسات در سال كگزارش عمل

  
 در سـال    ي مؤسـسات عمـوم    ي آزاد به اطالعـات از سـو       يت قانون انتشار و دسترس    يت رعا ي گزارش وضع  يبرا
 و پاسـخ بـه درخواسـت        يافـت، بررسـ   يزام بـه در   ث التـ  يـ  از ح  هـا   آنرد  كعمل 1396همانند گزارش سال    ،  1397

 شهروندان از مؤسسات    يها     آزاد به اطالعات، چند و چون درخواست       يق سامانه انتشار و دسترس    يشهروندان از طر  
 يت عمـوم  ي اطالعـات و شـفاف     ياركـ  و سـرانجام، انتـشار ابت      هـا   آن و پاسخ بـه      ها     درخواست ي، نحوه بررس  يعموم

  .شود ي و گزارش ميمؤسسات، بررس
 قانون انتشار و    يت گزارش و پوشش ابعاد مختلف اجرا      ي دقت و جامع   ي ارتقا ي برا 1397ن، در سال    يبا وجود ا  

ت ي وضـع  يهـا      در تعـداد جـداول و گـزارش        ييهـا     ، تفـاوت  يرد مؤسسات عموم  ك آزاد به اطالعات و عمل     يدسترس
  .رد وجود داردكعمل

تـوان رونـد     ي مـ  1396 رد در سـال   كـ ت عمل ي بـا وضـع    1397رد در سال    كت عمل يسه وضع ي است با مقا   يهيبد
ن منظـور، جـداول و      يبـه همـ   . ردكـ  آزاد بـه اطالعـات را مـشاهده          ي قانون انتـشار و دسترسـ      يتحوالت در اجرا  

  .ن بخش از گزارش وجود دارنديز در اي نيا سهي مقاينمودارها

  العاتزاد به اطآ يت مؤسسات فعال در سامانه انتشار و دسترسي وضع:گفتار اول
 آزاد بـه اطالعـات      ي سامانه انتـشار و دسترسـ      قي ارائه اطالعات از طر    يه برا ك يتعداد مؤسسات  1397در سال   
 و يجـ ي ترويها  تيجه فعاليش در نتين افزاي از ايبخش. ش داشته استينده افزاي فزاصورت بهردند  ك ياعالم آمادگ 

  . شهروندانش مطالبات يز معلول افزاي نيخشون بوده است و بيسيمكرخانه ي دبيها ي بخشي و آگاهيآموزش
حـه  يال« و   »يت تعـارض منـافع در خـدمات عمـوم         يرينحـوه مـد   «حـه مهـم     يب دو ال  ي تصو يريگين، پ يهمچن

 آزاد بـه    يت قـانون انتـشار و دسترسـ       يـ  رعا ي بـرا  ي به مؤسـسات عمـوم     ي بخش ي در آگاه  يادير ز ي تأث »تيشفاف
ه در دولت در مورد     ك يادي ز يها    جه بحث يدر نت . عات داشته است   به اطال  ي فرهنگ دسترس  يز ارتقا ياطالعات و ن  

حـه  يه ال كـ ت صورت گرفت سـرانجام، مقـرر شـد          يحه شفاف ي آزاد به اطالعات و ال     ينسبت قانون انتشار و دسترس    
موضوع ماده   (يت عموم يا شفاف ي يارك ابت يرسان ر نداشته باشد مگر از لحاظ اطالع      وك به قانون مذ   يت تعرض يشفاف
 ي، قانون انتـشار و دسترسـ      ي اسالم يت در مجلس شورا   يب قانون شفاف  ين، با فرض تصو   يبنابرا). وركانون مذ  ق 10

شور كـ  تنها قـانون مرجـع       » آزاد به اطالعات   يقانون دسترس « و اصالح عنوان به      10آزاد به اطالعات با حذف ماده       
  . بود خواهديوجود در مؤسسات عموم شهروندان به اطالعات مينه دسترسيدر زم
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ون انتـشار و    يسيـ مكه  كـ  ي ادار يهـا   يريـ گي و پ  يجـ ي و ترو  يهي تـوج  يها     همه تالش  رغم  علين و   يبا وجود ا  
 آزاد به اطالعات صورت داده      ي به سامانه انتشار و دسترس     ي اتصال مؤسسات عموم   ي آزاد به اطالعات برا    يدسترس

 يق سـامانه انتـشار خـوددار      يـ طالعـات از طر   ت قانون و ارائه ا    ياز مؤسسات همچنان از رعا     ياست، متأسفانه برخ  
  .اند هردك
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 در جـدول  هركدامخ اتصال  ي به همراه تار   اند  هفعال شد  سامانه   در 1397ه در سال    ك يفهرست مؤسسات عموم  
  :ر نشان داده شده استيز

  
  4جدول شماره 

  1397فعال شده در سامانه در سال  فهرست مؤسسات
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   شهروندانيها   درخواستتي وضع:ومگفتار د
 آزاد به اطالعـات، تعـداد       يش تعداد مؤسسات فعال در سامانه انتشار و دسترس        يفزابا توجه به ا    1397در سال   
ن ي قانون ا  ي در اجرا  يز اصل كن سال، تمر  ين در ا  يهمچن. افته است يش  يز افزا ي ن ها  آن شهروندان از    يها    درخواست
  .رديور صورت گكق سامانه مذيز و از طرك متمرصورت به شهروندان يسته اطالعات درخواكبوده است 

 به استناد قانون انتـشار و  ي از مؤسسات عموميه برخيبار عل ني نخستي از شهروندان براي، برخ 1397در سال   
ز بـه   يـ ون ن يسيـ مكرخانـه   ي از دب  يحتـ . ردندك ييت در مراجع قضا   ياك آزاد به اطالعات اقدام به طرح ش       يدسترس

  .ت شدياك در برابر شهروندان شي از مؤسسات عمومي هواداريعااد
ون از  يسيـ مكرخانـه   ي دب يهـا   يريـ گيافتـه و پ   يز تحـول    يـ  ن يفـ يك شـهروندان از     يها    ن سال، درخواست  يدر ا 

ن معنا  يتر شده است بد    يفيكز  يها ن  يريگي و پ  ها    ن درخواست ي مؤسسات در برابر ا    يها    نشك و وا  يمؤسسات عموم 
ن امـر،   يـ ر قرار گرفته است و ا     ي آزاد به اطالعات مورد استناد و تفس       يمواد و مفاد قانون انتشار و دسترس      ه مرتباً   ك

  . آن رقم زده استين قانون و نحوه اجراي ايي را در شناسايتحول مثبت
 يا گونه شود به  ي مشاهده م  يادي ز يرادهاي هنوز ا  ها    درخواستت  يفيكاز نظر   ،  1396ن، همانند سال    يبا وجود ا  

  . ور خارج هستندكا جزئاً از شمول قانون مذيالً ك شهروندان، يها  درخواست از يبخش قابل توجهه ك
صـورت   اطالعـات  به آزاد يدسترس و انتشار سامانه قيه از طر  ك 1397 شهروندان در سال     يها    آمار درخواست 

ر يـ  ز صـورت   بهرا   ها  آنتوان    مي ي موضوع يبند     دسته كيه در   ك درخواست بوده است   6244 مجموعاً   گرفته است 
 1397 شـهروندان در سـال       يهـا     ت درخواسـت  يـ فيكش تنوع و    ي، با توجه با افزا    يبند    ن دسته يا. ردك يبند    دسته

 : متفاوت استيمك، 1396نسبت به سال 

، ي داخلـ  يهـا   ، مـصوبات، بخـشنامه    يا قـانون خـاص، مقـررات عمـوم        يـ  يبـسته قـانون   (مصوبات و ضوابط    . 1
 )ها اساسنامه

 يآمار و اطالعات آمار. 2

 ران ارشدي مديها ييا دارايا ياطالعات حقوق و مزا. 3

 ي و استخدامياطالعات ادار. 4

 يمات كشوري و تقسياطالعات شهر. 5

 ... ها و  تلفن و فكس ادارات كل، انجمنيها ه شمار. 6

 ...) ها و فهرستها و  ستيها، ل جلسات، كارنامه شامل صورت (يها و مكاتبات ادار نامه. 7

 اطالعات مجوزها. 8

 ياطالعات بانك. 9

 ...) ن قرارداد ويها، طرف ها، مناقصه دهيمزا( ،)يالملل ني و بيداخل(ردادها و قراها  نامه تفاهماطالعات . 10

 ) مؤسسه نهيدرآمد و هز (يا اطالعات بودجه. 11

 ...)  سالمت و مربوط بهيها استانداردها و برنامه(اطالعات حوزه سالمت . 12

 ...) ان وي، مؤدياتي ماليها يا بدهيت يمعاف (ياتياطالعات مال. 13

 ...)  ويامكي پ ، سامانهيرسان  اطالعيها گاهيها، پا غات، ارتباط با رسانهيتبل (ينظام ارتباط. 14

 ها اطالعات انتخابات. 15
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 محيطي پروژه هاي زيست ها و خسارت گزارش ارزيابي. 16

 يشخصاطالعات . 17

 ...)  وييگو پاسخ درخواست، شكات از نحوه يريگيپ(ون يسي كميا رخانهيامور دب. 18

  درخواست از سازمان مربوطيريگيپ. 19

 ريسا. 20

  يتكرار. 21
 براساسرا   صورت گرفته    يها    ر آمار درخواست  ي باال، جدول ز   يبند     با توجه به دسته    ها     درخواست يوانااز نظر فر  

  :دهد  مي نشان ها آنموضوع 
  

  5جدول شماره 
  1397 شهروندان در سال يها   درخواستي موضوعيبند  دسته

  تعداد  موضوع فيرد
  823  )ها ، اساسنامهي داخليها ، مصوبات، بخشنامهيا قانون خاص، مقررات عمومي يبسته قانون(مصوبات و ضوابط   1
  583  يآمار و اطالعات آمار  2
  32  ران ارشدي مديها ييا دارايا ياطالعات حقوق و مزا  3
  291  ي و استخدامياطالعات ادار  4
  117  يمات كشوري و تقسياطالعات شهر  5
  19  ... ها و  تلفن و فكس ادارات كل، انجمنيها ه شمار  6
  648  ...) ها و ها و فهرست ستيها، ل جلسات، كارنامه شامل صورت (يها و مكاتبات ادار نامه  7
  146  اطالعات مجوزها  8
  51  يالعات بانكاط  9
  317  ...) ن قرارداد، متن قرارداد ويها، طرف ها، مناقصه دهيمزا (،)يالملل ني و بيداخل(ها و قراردادها  نامه اطالعات تفاهم  10
  290  ) مؤسسه نهيدرآمد و هز (يا اطالعات بودجه  11
  8  ...)  مربوط به سالمت ويها استانداردها و برنامه(اطالعات حوزه سالمت   12
  36  ...) ان وي، مؤدياتي ماليها يا بدهيت يمعاف (ياتياطالعات مال  13
  98  ...)  ويامكي پ ، سامانهيرسان  اطالعيها گاهيها، پا غات، ارتباط با رسانهيتبل (ينظام ارتباط  14
  18  ها اطالعات انتخابات  15
  48  )محيطي پروژه يستهاي ز ها و خسارت گزارش ارزيابي (يياي و جغرافيمحيط زيستاطالعات   16
  54  ياطالعات شخص  17
  150  ...)  وييگو پاسخ درخواست، شكات از نحوه يريگيپ(ون يسي كميا رخانهيامور دب  18
  229   درخواست از سازمان مربوطيريگيپ  19
  1381  ريسا  20
  1080  يتكرار  21

  64191  مجموع

                                                 
 بوده، گاهي در يك درخواست چند موضوع مطالبه شـده اسـت بـه همـين                 6244هاي ثبت شده در سامانه        تعداد كل درخواست  . 1

  .ش از تعداد كل استعلت آمار اطالعات درخواستي بي
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 بـه شـرح     1397 و   1396 يها شهروندان در سال   ي موضوع يها     درخواست يوانافر،  يا سهيمقااز نظر   ن  يهمچن
  :ر بوده استيجدول ز

  
  6جدول شماره 

  13971 و 1396 در سال ها  ن درخواستي عناويسه فراوانيجدول مقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مؤسساتيها  ت پاسخي وضع:گفتار سوم
ق سامانه انتـشار    يطر از   1397 شهروندان در سال     يها     به درخواست  ي مؤسسات عموم  ييگو  پاسخاز نظر نحوه    

 صـورت   بـه (رفته شـده    ي پذ يها    رد مؤسسات را از نظر تعداد درخواست      كتوان عمل   يم آزاد به اطالعات،     يو دسترس 
 مـورد اسـتناد     ي قانون ي و استثناها  ها    ل رد درخواست  يدال،  )ا جزئاً يالً  ك( رد شده    يها    ، درخواست )ا مشروط يامل  ك

  .ردك يابي، گزارش و ارزيمؤسسات عموم
هـا از   تياكجه تعداد شيها و در نت   داده شده به درخواست    يها    ا نبودن پاسخ  يننده بودن   ك زان قانع ين، م يهمچن

ت يـ  در ارائه اطالعات، نحوه رعاها آنرد كت شهروندان از عملياكنش مؤسسات به ش   ك داده شده، نحوه وا    يها    پاسخ
 ي هر مؤسسه به اطالعات درخواست     ييگو  پاسخ يلكت  ي، وضع ي ارائه اطالعات درخواست   ي روزه برا  10 يمهلت زمان 

  .دهد  ميرا نشان 

                                                 
بـه   97 سـال  در يطـ يمح  ستيـ ز اطالعـات  و يشخـص  اطالعاتآمار درخواست    رينظموضوعي   نيعناو از يبرخ نكهيا به توجه با. 1

 .اي صورت نگرفته است سهيمقاها  در مورد آن اند، شده اضافههاي موضوعي   تفكيك
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ز در بخـش    يـ  مـرتبط ن   يابيـ ارز. د بـاال اسـت    ار از مو  هريك و اطالعات مربوط به      ها     داده ير حاو ي ز يها    جدول
  :ن گزارش ارائه شده استيچهارم ا
  رفته شدهي پذيها  درخواست) الف

  
  7جدول شماره 

  1397در سال ) اعم از مشروط و غير مشروط(شده  هرفتي پذيها آمار درخواست
  تعداد  شده  رفتهي پذيها درخواست  فيرد

  3565  مشروطغير رش يپذ  1
  180  رش مشروطيپذ  2
  475  1يدر حال بررس  3

  4220  مجموع

  
  8جدول شماره 

  1397رش در سال يها و شروط پذ رش مشروط درخواستيآمار پذ
  تعداد  شرط ارائه اطالعات  فيرد

  12  يتيارائه اسناد هو  1
  39  ييحكم مراجع قضا/ مجوز/ نامه يمعرف  2
  120  يمكاتبه رسم/ يتماس تلفن/ يمراجعه حضور  3
  6  ترشيحات بيدرخواست توض  4
  3  نهيپرداخت هز  5

  180  مجموع

   رد شدهيها  درخواست) ب
قـانون انتـشار و   . انـد  هدركـ  شـهروندان اقـدام     يهـا     ل مختلف نسبت به رد درخواست     ي به دال  يمؤسسات عموم 

، هـا    رد درخواسـت ين قـانون را بـرا  ي ا17 تا 13ور در مواد ك مذي آزاد به اطالعات صرفاً وجود استثناها     يدسترس
 موجـود در  يرادهـا ي اي برخـ دليـل  بهن، يبا وجود ا. رفته استيگر را نپذيل ديموجه دانسته و رد درخواست به دال 

 بـه   يم درخواسـت دسترسـ    يه شـهروندان در تنظـ     كـ  يز اشـتباهات  يطالعات و ن   آزاد به ا   يسامانه انتشار و دسترس   
االت، كن اشـ  ي رفع ا  يبرا.  ندارند ها    ن درخواست ي جز رد ا   يا دهند مؤسسات مورد مراجعه چاره      مياطالعات صورت   

 در دسـتور  ن مهـم را ي آزاد، ايون انتشار و دسترسيسيمكه كور اصالح شوند    ك قانون مذ  يي اجرا يها    نامه نييد آ يبا
 را نـشان    1397ان در سـال      شـهروند  يهـا     ل رد درخواست  يدالو   آمار صفحه بعد ول  اجد. ار خود قرار داده است    ك

  :دهد  مي
  
  

  
                                                 

  .اند ويي، همچنان بدون پاسخ ماندهگ رغم گذشت مهلت پاسخ ، علي1397ها در سال  برخي درخواست. 1
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  9جدول شماره 
  1397در سال ) ا جزئاًيالً ك( رد شده يها  آمار درخواست

  تعداد  نوع رد  فيرد
  1770  يرد كل  1
  54  يرد جزئ  2

  1824  مجموع

  
  10جدول شماره 

  1397 شهروندان در سال يها  ل رد درخواستيآمار دال
  تعداد  ل رد درخواستيدل  فيرد

  278  نبودن موضوع درخواست »اطالعات«/ درخواست نامرتبط با كاركرد سامانه  1
  955  رمجموعهي زيها ا سازمانيگر ي ديها ارجاع به سازمان/ بودن سازمان  نامرتبط  2
  255   قانونياستثناها  3
  118  بودن درخواست  يا كليبودن   ممبه  4
  67  بودن درخواست  يتكرار  5
  112  ا ابالغ موضوع مورد درخواستيب يعدم تصو/ موجود نبودن اطالعات  6
  39  1ريسا  7

  1824  مجموع

   مؤسساتي مورد استناد از سوي قانونياستثناها) پ
 درخواسـت اطالعـات     هـا   آنهروندان از   ه شـ  كـ  ي، مؤسسات  آزاد به اطالعات   يقانون انتشار و دسترس   به موجب   

 برخـودار   يرييت تخ يز از صالح  ي موارد ن  ينند و در برخ   ك موارد موظف هستند درخواست را رد        ي در برخ  اند  هردك
ا رد يـ رش يا اطالعـات درخواسـت شـده، نـسبت بـه پـذ         يـ  يط متقاضـ  ي اوضاع و احوال و شرا     يهستند تا با بررس   
 اسـت امـا     ي شـده الزامـ    يبنـد      بـه اسـناد طبقـه      ي دسترسـ  يها    درخواست مثال، رد    يبرا. نندكدرخواست اقدام   

ـ يشود   مي مربوط ها آن به ها  ه دادهك ي فقط از اشخاصي به اطالعات شخص   يدرخواست دسترس  ل يـ كا ويـ  يا از ول
  . داده باشنديتوب به دسترسكح و ميت صري رضاها آنه ك يصورتا دريرفته است ي، پذها آن

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
خـالي بـودن    «گرفتند از جملـه       ها قرار نمي    بندي  اند در دسته    ها را رد كرده     واسطه آن، درخواست    ها به   برخي از داليلي كه سازمان    . 1

حظـه نبـوده    دليل مشكالت فني، توضيحات متقاضي در سامانه ثبت نشده و براي سازمان قابل مال               كه عمدتاً به  » ها  پوشه درخواست 
  .است است و به همين دليل درخواست رد شده 
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 ياسـتنادها   آزاد به اطالعـات، آمـار      يور در قانون انتشار و دسترس     ك مذ ي استثناها يضمن معرف ر  يدر جدول ز  
نـشان   انـد   هور مورد استناد قـرار داد     كه خارج از موارد مذ    ك يگري د ين استثناها و استثناها   ي به ا  يسسات عموم مؤ
  :شود  مياده د

  
  11جدول شماره 

  1397 سال  مورد استناد مؤسسات دري قانونيآمار استثناها
  تعداد  ي قانونياستثناها  فيرد

  109  ياسرار دولت  1
  70  يم خصوصيحر  2
  2  سالمت  3
  15  ياطالعات تجار  4
  6  ش عموميت و آسايامن  5
  0  ب مجرمانيا تعقيبازداشت / ا كشف جرمي يريگشيپ  6
  0  ها ا وصول آنيا عوارض قانون يات ي ماليزيمم  7
  0  راعمال نظارت بر مهاجرت به كشو  8
  11  1 سازمانياسناد داخل  9
  42  2يبدون استناد به ماده قانون/ حيبدون توض  10

  255  مجموع

  مؤسسات ييگو پاسخ يلكت يوضع) ت
ردن كـ  فـراهم    ي و بـرا   1397 در سـال      شهروندان يها     به درخواست  ي مؤسسات عموم  ييگو  پاسخاز نظر نحوه    

 را از نظر زمان     ها  آنت  يوضعتوان    مي،  1396 در سال    ها  آن ردك با عمل  1397 در سال    ها  آنرد  كسه عمل ينه مقا يزم
ن تعداد درخواسـت    يشتريه ب ك ي اطالعات، مؤسسات  يها     پاسخ به درخواست   ي برا ياتصال به سامانه و اعالم آمادگ     

ر  و د  هـا      داده شده به درخواسـت     يها    ا نبودن پاسخ  يننده بودن   ك زان قانع ي صورت گرفته است، م    ها  آناطالعات از   
 در هـا  آنرد كـ ت شـهروندان از عمل ياكنش مؤسسات به شك داده شده، نحوه وايها   از پاسخ  ها    تياكجه تعداد ش  ينت

 يلـ كت  يوضـع ه نشان دهنـده     ك ي ارائه اطالعات درخواست   ي روزه برا  10 يت مهلت زمان  يارائه اطالعات، نحوه رعا   
  :ردك گزارش دصفحه بع است به شرح ي مؤسسه به اطالعات درخواستكي ييگو پاسخ
  
  
  
  

                                                 
ها بتوانند اسناد داخلي خـود را بـراي عمـوم غيرقابـل                است كه سازمان    بيني نشده   رغم اينكه در قانون چنين استثنايي پيش        علي. 1

  .اند كردهها به داخلي بودن سند استناد كرده و از ارائه اطالعات، خودداري  انتشار بدانند، برخي سازمان
هاي شهروندان با اين ادعا كه اطالعات مورد درخواست از استثناهاي قانون اسـت از ارائـه    ها در پاسخ به درخواست      برخي سازمان . 2

اند بدون اينكه توضيحي ارائه دهند كه اطالعات مورد درخواست در كدام دسته از استثناهاي قـانوني قـرار                     اطالعات خودداري كرده  
  .گيرند مي
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  12جدول شماره 
  1397 در سالمؤسسات ييگو پاسخ يلكت يوضع
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  ي خوداظهاريها  ت گزارشي وضع:گفتار چهارم
 آزاد بـه اطالعـات      ي مـشمول قـانون انتـشار و دسترسـ         يـي  اجرا يهـا   دستگاه از   يا اتبهك م يط 1396در سال   

عـدم  . ننـد كس  كون مـنع  يسيـ مكاتبـه را بـه      كور در م  ك مـذ  يرد خـود در محورهـا     كـ خواسته شد تا گزارش عمل    
 را بـا    1396ال  ن گـزارش سـاالنه سـ      ي تدو فرآيندگر،  ي د ي برخ ييگو  پاسخر در   ي و تأخ  ها  دستگاه ي برخ ييگو  پاسخ

ه كـ ر شـده بـود      كـ  ذ ياتك واصل شده، مطالب و ن     يها     از گزارش  يه در برخ  كنيضمن ا . ردكر مواجه   ي و تأخ  يندك
  ).آمدن گزارش در بخش گذشته يمشروح ا( آزاد به اطالعات نداشتند ي قانون انتشار و دسترسي با اجرايارتباط

ن سـال   يـ ، در ا  1397ور در سـال     كرد مؤسـسات مـذ    كـ ت عمل ير خاص در وضـع    ييبا توجه به عدم تحول و تغ      
ش شـد و    يپـا ) انتشار بدون درخواست  ( اسناد و اطالعات     ياركرد مؤسسات مشمول قانون از منظر انتشار ابت       كعمل
 آزاد بـه اطالعـات در دسـترس         ين مؤسسات در سامانه انتشار و دسترسـ       يه توسط ا  ك ين اساس، آمار اسناد   يبر ا 

  :گردد  مي اعالم صفحه بعد به شرح اند هعموم قرار گرفت
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  13جدول شماره 
  1397شده در سال   اسناد منتشرآمار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  

  : دومفصل
 آزاد به يون انتشار و دسترسيسيمكرد كگزارش عمل

  اطالعات





  
  
  
  
  

  گزارش عملكرد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
  

 يون انتشار و دسترسـ    يسيكم« به نام    يونيسي آزاد به اطالعات، كم    ي قانون انتشار و دسترس    18به موجب ماده    
ـ ه بـه دسـتور      ك شده است    ينيب  شيپب مشخص   يك با تر  »آزاد به اطالعات   ن يـ ا. شـود   يمـ ل  يك تـش  جمهـور   سيرئ

ور كمذ قانون   ينظارت بر حسن اجرا   . ل شده است  يك تش 1393سال   س محترم جمهور در   يور رئ ون با دست  يسيمك
 يسـسات خـصوص  ؤ و م  ي عمـوم  مؤسسات به اطالعات موجود در      ي همگان ي اطالعات و دسترس   يت از آزاد  يحماو  
 هـدف    تحقق يد برا يور با كون مذ يسيمك. ون است يسيمكن  يفه ا ين وظ يتر  مهم دهند  ي ارائه م  يه خدمات عموم  ك

ح ي بـه اطالعـات تـصر   ي همگـان يه بـر دسترسـ  كـ  ينير قواني آزاد به اطالعات و سا    ي قانون انتشار و دسترس    ياصل
  . داشته باشديتيرد حماكي شهروندان به اطالعات رويند و همواره نسبت به دسترسك تالش اند هردك

 يا  گونـه     بـه  آن   يب اعـضا  يكتره حضور دارند و     يه و مجر  ي مقننه، قضائ  ي از قوا  يون، اشخاص يسيمكب  يكدر تر 
  :ن اعضا عبارتند ازيا.  به آن داده استي تخصصحال نيدرع و يا هن قويت بيه ماهكاست 

  )نويسيمك سيرئ (ير فرهنگ و ارشاد اسالميوز )الف
  ربط يا معاون ذي اطالعات ير ارتباطات و فناوريوز) ب
  ربط يا معاون ذير اطالعات يوز) ج
  ربط يا معاون ذي مسلح يروهاي نيبانير دفاع و پشتيوز) د
  ربط يا معاون ذيشور ك يزير ت و برنامهيري سازمان مدسيرئ )ه
  يوان عدالت اداري دسيرئ )و
  ي اسالمي مجلس شورايون فرهنگيسيمك سيرئ )ر
  شورك اطالعات ي فناوري عالير شورايدب) ز

 آزاد به اطالعات پس از      ي و دسترس  ون انتشار يسيمك مصوبات   ور،ك قانون مذ  18 ماده   2تبصره  طبق  ن،  يهمچن
  .االجرا خواهد بود جمهور الزم سيرئد ييأت

ا يـ هـر فعـل     ،  22 مـاده    »ب«و طبق بند    ) 19ماده   (باشند  يون م يسيمك با   ياركربط ملزم به هم     ي ذ مؤسسات
 سـسات مؤ يرسـان   فه اطـالع  يا وظ ي آزاد به اطالعات     يون انتشار و دسترس   يسيمكفه  يه مانع انجام وظ   ك ي فعل كتر

  . جرم است و مجازات داردن قانون شودي برخالف مقررات ايعموم
 آزاد بـه  ي قـانون انتـشار و دسترسـ   18ه در مـاده  كـ  يا گونـه     بـه ون  يسيـ مكن  ي ا يها    تين بخش، صالح  يدر ا 

  .شود  يم يابي، گزارش و ارزها آن يت اعمال و اجراي و وضعي شده است معرفينيب شيپاطالعات 
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   ارائه اطالعاتيو رفع اختالف در چگونگ  قانونيبر حسن اجرانظارت  :گفتار اول
 قـانون انتـشار و      يت و اجـرا   يـ ه رعا كـ ن است   ي آزاد به اطالعات ا    يون انتشار و دسترس   يسيمكف  ي از وظا  يكي

 قـانون   يت اجـرا  يق وضـع  يـ  دق ييشور را مورد نظارت قرار دهند و ضـمن شناسـا          ك آزاد به اطالعات در      يدسترس
  . شنهاد دهنديربط پ ي را به مراجع ذي اصالحيارهاكالت، راهك آزاد به اطالعات، موانع و مشيانتشار و دسترس

ق سـامانه انتـشار و      يـ عمـدتاً از طر   بـه اطالعـات     شـهروندان    يدسترسـ  گفته شد در حال حاضر،       طوركه  همان
 يهـا  تدر پاسـخ بـه درخواسـ    يمؤسـسات عمـوم  ممكـن اسـت    حال  .رديگ  مي آزاد به اطالعات صورت      يدسترس
 ،دهيـ چي بـه اطالعـات را چنـان پ        يا دسترسـ  يـ  و تعلل عمل كنند      ي كند ا با ي، پاسخ ندهند     به اطالعات  يدسترس
بـه  . توانند اطالعات مورد نظر خود را به دست آورندن شهروندان در عمل   موجب شود  كه   نندك ي و طوالن  آور  عذاب

 آزاد بـه اطالعـات      يون انتـشار و دسترسـ     يسيـ مك ارائه اطالعات به عهـده       يرفع اختالف در چگونگ    ل،ين دل يهم
   .گذاشته شده است

 ي اطالعـات و دسترسـ     يت از آزاد  يـ  حما منظور  به«د  يگو  يم آزاد به اطالعات     يانتشار و دسترس    قانون 18 ماده
 رفـع    ...دهنـد   ي ارائه م  يه خدمات عموم  ك ي خصوص مؤسسات و   ي عموم مؤسسات به اطالعات موجود در      يهمگان

 يون انتشار و دسترس   يسيمك ، ...هيجاد وحدت رو  يق ا ين قانون از طر   ي ارائه اطالعات موضوع ا    يونگاختالف در چگ  
  .شود يل ميك تش. ..آزاد به اطالعات

فـه  ي داللت دارد بر وظ    »هيجاد وحدت رو  يق ا ين قانون از طر   ي ارائه اطالعات موضوع ا    يرفع اختالف در چگونگ   «
 بـا   ي بـه اختالفـات مؤسـسات عمـوم        يدگي رسـ  يعني.  به اطالعات  ي به اختالفات مربوط به حق دسترس      يدگيرس
 و يان مـورد ي دربارة نحوه ارائـه اطالعـات بـه متقاضـ    يدهنده خدمات عموم   ارائه يا با مؤسسات خصوص   يگر  يدكي

 بـه   ينه حق دسترسـ   يور در زم  ك از مؤسسات مذ   هريك به اختالفات شهروندان با      يدگين، رس يعموم مردم، همچن  
ه بـا   كـ  دانـست    ياراتيـ د برخـوردار از اخت    يون را با  يسيمكن منظور،   يبد. ور است كون مذ يسيمكه  اطالعات به عهد  

ح قـانون بـه     يبا توجه به تصر   . حاتي و اخذ توض   كر مطالبه اسناد و مدار    ي دارد نظ  يفه مالزمه منطق  ين وظ يانجام ا 
ن اخـتالف محتـرم     ي طرف ياز سو د  يون با يسيمكند، نظر   ك  يمصله دادن به اختالف     يه داللت بر ف   ك »رفع اختالف «

ا يـ  يوان عـدالت ادار يـ ون در ديسيمك از نظر يخواهدنظريان تجدكدر مورد ام. شمرده شود و قاطع شناخته شود    
ن، طبـق اصـل قابـل    يـ بـا وجـود ا   . ت اسـت  ك آزاد بـه اطالعـات سـا       ي، قـانون انتـشار و دسترسـ       يم عمـوم  كمحا
وان يـ ون در د  يسيـ مكمات  يه تـصم  كتوان گفت     يم،  ييضا در مراجع ق   يمات ادار يه تصم يلكر بودن   يدنظرپذيتجد

  .دنظر استي قابل تجديعدالت ادار
 يدگي رسـ  ها  آنون به   يسيمكه  ك ييها     اطالعات دارند پرونده   يون آزاد يسيمكه  ك مختلف جهان    يشورهاكدر  

  .شود  يم منتشر ي علنصورت بهمات اتخاذ شده يرده و تصمك
 ارائـه اطالعـات را      ي رفع اختالف در چگونگ    حاًي، صر  آزاد به اطالعات   يرس قانون انتشار و دست    18ماده   هرچند
 رفـع اخـتالف در      ي برا ياركون و ساز  يي آ اما آزاد به اطالعات گذاشته است       يون انتشار و دسترس   يسيمكبه عهده   

   . استردهكن ينيب شيپقانون 
 يهـا     ره و روش  ك گفتگـو و مـذا     رده است تا بـا    كون تالش   يسيمكرخانه  يدب ،1397 و   1396 يها    در طول سال  

 به اطالعـات و در      ي دسترس يها    ش درخواست يافزابا  ن،  يبا وجود ا  . ندك كمك به حل اختالفات مطرح      ييرقضايغ
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ا اخـتالف در  يـ اعتـراض   ايـ ت  ياك تحت عنـوان شـ     ي مختلف يها و ثبت ادعاها    تياكو ش ها    ش اعتراض يافزا جه،ينت
 ي از سـو   هـا   آنف  يـ لكن ت يـي  تع ي مـصرانه شـهروندان بـرا      يت و تقاضـا    آزاد به اطالعـا    يسامانه انتشار و دسترس   

انجـام  ند و   كقه اقدام   ي سل براساسن خصوص   يتواند در ا    يمه ن كن استدالل   ي ا يون بر مبنا  يسيمكن  يون، ا يسيمك
م گرفـت تـا     ين اختالفـات دارد تـصم     يـ  بـه ا   يدگين روش رسـ   يي تع با يو عقل  يقانون  مالزمه ،فه رفع اختالف  يوظ
 بـدون   رايـ ز. نـد كب  ين و تـصو   ي تـدو  » ارائه اطالعات  ينامه حل اختالف در چگونگ     وهيش« تحت عنوان    يا  هامن وهيش

ف شـهروندان و    يـ لكز ت يـ ن ون در رفـع اخـتالف و      يسيـ مكنحوه اقـدام    مشخص و مصوب،    نامه   وهيشا  ين  ييوجود آ 
  .شخص نخواهد بودم ها آنسسات طرف اختالف ؤم

ب يتـصو  بـه 15/2/1397خ يتـار در   ارائـه اطالعـات      يه رفع اختالف در چگـونگ     نام وهيبا عنوان ش  نامه   وهين ش يا
 قانون انتـشار    18 ماده   2 تبصره   طبق 9/3/1398خ  يدر تار س محترم جمهور    يرئد  ييده و پس از تأ    ي رس ونيسيمك

 دتأييـ  آزاد بـه اطالعـات پـس از      يون انتشار و دسترس   يسيمكمصوبات  «: ديگو  يمه  ك آزاد به اطالعات     يو دسترس 
  . اجرا به مؤسسات مشمول قانون ابالغ شده استي برا»االجرا خواهد بود جمهور الزم سيرئ

ون انتـشار و    يسيـ مكرخانـه   ي دب يه از سـو   ك 1397 و   1396 يها     شهروندان در سال   يها     اعتراض يكيكآمار تف 
  :ر استي شده است به شرح زيريگي آزاد به اطالعات، پيدسترس

  
  14جدول شماره 

  1396رد مؤسسات در سال ك به عملاعتراض يموضوعآمار 
 تعداد  عنوان  فيرد

  24  ن و مقرراتي قوان،مصوبات و ضوابط  1

  17 يآمار و اطالعات آمار  2

  3 نانكاركران و ي مدياياطالعات حقوق و مزا  3

  4 ياطالعات استخدام  4

  5 يشوركمات ي و تقسياطالعات شهر  5

  9  تلفن و نمابريها  شماره  6

  1  ياتبات اداركها و م نامه  7

  0  اطالعات مجوزها  8

  3  يكاطالعات بان  9

  1  ها  نامه تفاهم  10

  2  يا هاطالعات بودج  11

  16  اطالعات قراردادها  12

  1  اطالعات حوزه سالمت  13

  14  ياتياطالعات مال  14
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 تعداد  عنوان  فيرد

  6  ينظام ارتباط  15

  2  ها  اطالعات انتخابات  16

  7  ريسا  17

  
  15جدول شماره 

  1396در سال رد مؤسسات كعملبه   ل اعتراضيدالآمار 
 تعداد  ل اعتراضيدلفيرد

  10  عدم پاسخ   1

  12 اساس يپاسخ ب  2

  35 پاسخ ناقص  3

  14 رد درخواست  4

  13 ارجاع درخواست  5

  11 ر در پاسخيختأ  6

  95  مجموع

  
  16جدول شماره 

  1397 اعتراض به عملكرد مؤسسات در سال يآمار موضوع
  تعداد  وع اعتراضموض  فيرد

  73  ناقص/ يپاسخ ناكاف  1
  109  پاسخ نامرتبط  2
  11  در سامانه) در پاسخ(نبودن سازمان مرجوع   فعال  3
  117  ييگو پاسخعدم   4
  22  ...) وست ويل پيعدم ارسال فا( سامانه يمشكالت فن  5
  105  نبودن  كننده قانع  6
  66  يشدن مهلت قانون  يسپر  7

8  
  ا ارائـه  يـ  ياعتـراض بـه لـزوم مراجعـه حـضور         /  پاسخ يكيونعدم ارسال الكتر  

  نامه يمعرف
22  

  11  نامه يارائه معرف/ ي متقاضيتر از سوشيارائه اطالعات ب  9
  121  ريسا  10

  657  مجموع
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  17جدول شماره 
  1397ها در سال  پاسخ به اعتراضآمار 

  تعداد  پاسخ به اعتراض  فيرد
  149  يالعات، ارجاع به پرتال، مراجعه حضورارائه اط: رفته شدهياعتراض پذ  1
  171  رد اعتراض  2
  9  يدگيدر حال رس  3

  329  مجموع

  
  18جدول شماره 

  1397ل رد اعتراض در سال يآمار دال
  تعداد  رد اعتراض  فيرد

  24  ناوارد بودن اعتراض  1
  58  خروج موضوع اعتراض از شمول قانون انتشار  2
  25  بودن درخواست  ا مبهمي يكل/ از به ثبت مجدد درخواستين  3
  47  گو پاسخ سازمان تيصالح عدم/ ارجاع به سازمان صالح  4
  10  بودن اطالعات يشخص  5
  7  موجود نبودن اطالعات  6

  171  مجموع

 و  1396 شـهروندان در سـال       يها     و اعتراض  ها     به درخواست  ي مؤسسات عموم  ييگو  پاسخت  يوضع،  طوركلي  به
  :س شده استكر منعي زيا سهي در جدول مقا1397
  

  19جدول شماره 
  1397 و 1396 يها  مؤسسات در سالييگو پاسخسه يمقاجدول 
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   و آموزشجي، تروسازي   فرهنگ:گفتار دوم
مؤسـسات  .  و آمـوزش اسـت     سازي     آزاد به اطالعات، فرهنگ    يون انتشار و دسترس   يسيمكف  يگر از وظا  ي د يكي
مـوارد، طفـره      از ياريدر بـس   .انـد    خو گرفته  يي با فرهنگ اسرارگرا   يان متماد ي سال يط،  ها  آنارمندان  ك و   يعموم

  . استين فرهنگي آزاد به اطالعات، معلول وجود چني قانون انتشار و دسترسيرفتن از اجرا
ت و يشـفاف فرهنـگ   ي ارتقاي براياقدامات كند  يمجاب يا به اطالعات    يحق دسترس ت از   يحما ل،ين دل يبه هم 

 يي قـانون بـه تنهـا      كيوجود  ه  كن است   ي ا سازي    ر فرهنگ يفرض تداب  شيدر واقع، پ  . رديصورت گ   اطالعات انتشار
 آزاد بـه    يب و اعمال قانون انتـشار و دسترسـ        يه تصو كح آن قانون باشد بل    ي صح ي اعمال و اجرا   يتواند به معن    يمن

ن منظـور الزم اسـت      يبـد . رديـ گد در طـول زمـان صـورت         يه با ك است   يرات فرهنگ يي تغ ياطالعات مستلزم برخ  
 ي، وجـود برخـ    صـورت   نيرايـ درغ.  مـرتبط بـا موضـوع، اصـالح و همگـرا شـود             يها ر همه طرف  كت و طرز ف   يذهن

  .ردك قانون را مختل خواهند ي دارند اجراي فرهنگيها  شهيه رك ييها  ينكارشكها و  مقاومت
 دشـمنان  يابي از دست  يومت، نگران كرگزاران ح اكه مقامات و مسؤالن و      ي عل ي از افشاگر  ي ناش يها    يوجود نگران 

 دانستن ارائه اطالعات بـه مـردم جـز در           ير ضرور يا غ يده  يفا يشور، ب ك توسعه   يها    به اطالعات و اخالل در برنامه     
، نامحرم دانـستن    ها  آنران  يو مد مؤسسات  ه آن   ياز اطالعات عل  ها     از استفاده رسانه   ي و خاص، نگران   يموارد ضرور 

ر يد با تـداب يه باك اطالعات هستند ي در برابر قانون آزاد ي، از جمله موانع فرهنگ    يومتكه اطالعات ح  مردم نسبت ب  
  .ط، اصالح شوندي از افراط و تفري عاريفرهنگ

 از لـوازم    ي و آمـوزش مؤسـسات عمـوم       ي بـه اطالعـات در دو سـطح آمـوزش همگـان            يآموزش حق دسترسـ   
ن اسـت   كـ  مم يمؤسـسات عمـوم   .  آزاد به اطالعات اسـت     يدسترسمد قانون انتشار و     ارآك يو اجرا  سازي    فرهنگ

 عمـل بـه تعهـدات       ي آزاد به اطالعات، دانش و مهارت الزم بـرا         ي قانون انتشار و دسترس    يل به اجرا  ي تما رغم  يعل
ه بخـش   كـ  ــ   كارشكنانه يرسان  ك خدمت يدهد كه     ينشان م ز  ين مختلف   يجربه كشورها ت. خود را نداشته باشند   

ـ رديگ  يمت  نشئي ناآگاه از آن ازياديز الزم  ژهيـ و بـه ، رو نيـ ازا .ف كنـد يشرفته را تـضع يار پين بسيتواند قوان يم  
 اطالعـات   ارائـه  كـه مكلـف بـه        يمؤسساتكاركنان  مقامات و    به اطالعات   ي آموزش آزاد  ي برا ييها    برنامه هكاست  

 اطالعـات،    ارائـه  يهـا     نييآ، اطالعـات  يآزاد يو مبـان  ت  يد اهم ي با ي آموزش يها    ن برنامه يا در .م شود يهستند تنظ 
بدون هرگونه درخواست    ديكه با  ياطالعات ،ها  آن كارآمد به    ي دسترس يچگونگ  اطالعات، يگاني و با   حفظ يچگونگ

  .رنديالعات مورد توجه خاص قرار گ به اطي دسترسياستثناها شوند ومنتشر  يرونيب
 هـا   آن مردم به اطالعات     يدسترسل  يتسه ي برا يلق شوند تا قواعد داخ    يد تشو ي با يمؤسسات عموم  ن،يهمچن

 مـأمور  عنـوان  بـه  را  يه فـرد آگـاه    كـ ن منظور، چه بسا ضـرورت داشـته باشـد           ي بد .ن كنند يت تدو يجاد شفاف يو ا 
 بـه اطالعـات قـرار    ي دسترسيها ن عامل مرتبط با درخواست  يتر  ي اصل عنوان  به منصوب نموده و او را       يرسان  اطالع
 بـه   ها  آن مثال، نظارت كنند تا مؤسسة متبوع        يبرا.  انجام دهند  يجيتوانند اقدامات ترو    يز م يان ن مأمورن  يا. دهند
 ي داخلـ  يهـا   وهيد، شـ  يـ اش گذاشته است عمـل نما        آزاد به اطالعات برعهده    ي كه قانون انتشار و دسترس     يفيتكال

  .ات را متذكر شوندموقع اطالع ئه بهانتشار اطالعات را به كارمندان مؤسسات آموزش داده و نحوة ارا
 آگـاه   آزاد بـه اطالعـات،   ي مطلـوب قـانون انتـشار و دسترسـ         ي اجـرا  ي، برا يعالوه بر آموزش مؤسسات عموم    

و و يـ راد.  اسـت يت ضـرور يج فرهنـگ شـفاف  يو ترو به اطالعات   ي مختلف حق دسترس   يها    جنبهساختن مردم از    
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 يد بـرا يـ  باي مجـاز ي مختلـف فـضا  يهـا   تيـ  قابلژهيو به ي همگان يرسان  اطالعل  ير وسا يو سا ها    روزنامه ،ونيزيتلو
  .رندي اطالعات مورد توجه قرار گي آزاديآموزش عموم

. ز الزم اسـت   يـ  ن ي مـدن  يها    لكنگاران و تش    روزنامه ي برا ي اختصاص يها    ، آموزش ي عموم يها    افزون بر آموزش  
توانـد عمـوم      يم از اطالعات    ها  آن يارشناسك يرهايل و تفس  ينان است و تحل   يت ا ي به اطالعات ابزار فعال    يدسترس

  .ت برخوردار سازدي شفافييايز از مزايمردم را ن
 را از يرسـان   الزم در عرصه اطـالع يي اجرايها ن برنامهيتدو آزاد به اطالعات، ي قانون انتشار و دسترس   18ماده  

رده است تا از    كن تالش   ويسيمكن اساس،   يبر ا .  آزاد به اطالعات دانسته است     يسون انتشار و دسترس   يمكف  يوظا
. نـد كور اقـدام    ك از قـانون مـذ     ي عمـوم  يها    يش آگاه ي نسبت به افزا   ي مجاز ي فضا يها    تيو قابل ها    ق روزنامه يطر

 ي اجـرا  يز بـرا  يـ رگـذار ن  ين رسـانه تأث   يق ا يما بتواند از طر   ي صدا و س   يارك هم درصورتن، در نظر دارد تا      يهمچن
  .ندكطالعات، اقدام  آزاد به اينه قانون انتشار و دسترسيبه

  1396ون در سال يسيمك يجيرد تروكگزارش عمل) الف
 و  سـازي     فـه فرهنـگ   ي وظ ير را در اجـرا    يـ آزاد، اقـدامات ز    يدسترس و انتشار ونيسيمكات باال،   كبا توجه به ن   

  :آموزش انجام داده است
  96 و 95 سال در اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار ونيسيمك جلسه 10 يبرگزار. 1
ه كـ نظران برجسته حـوزه ارتباطـات        ل از صاحب  كون متش يسيمكرخانه  ي دب ي از سو  يته راهبر يمكل  يكتش. 2

نـه قـانون را ارائـه       ي به ي الزم جهـت اجـرا     يند و راهبردهـا   ك  يمرخانه آن عمل    يون و دب  يسيمكر  كمثابه اتاق ف   به
 .ندك  يم

رخانـه  يتوسـط دب   رسانه اصحاب يبرا سامانه تيفعال يچگونگ حيتشر منظور  به گزارش انتشار و سازي    آماده. 3
  ونيسيمك

  آزاد به اطالعاتي قانون انتشار و دسترسي مربوط به اجرايآمارها ديتول و هيته. 4

  اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار سامانه ياربرك و ييگو پاسخ جهت يسازمان اربرانك هيتوج و آموزش. 5
 بـه  آزاد يدسترسـ  و انتـشار  قـانون  ياجـرا  سازي ساده جهت) يوگرافنفيا (يريتصو يمحتوا انتشار و هيته. 6

  يعموم اربرانك و يسازمان اربرانك يبرا اطالعات
 در هكـ  يافـراد  و يعمـوم  اركـ اف بـه ) سـامانه  در افتهي صيتخص تلفن شماره( ميمستق يده پاسخ و ارتباط. 7

  .گردد  يم ثبت شان درخواست سامانه
 متـصل  هنـوز  هكـ  ييها  دستگاه از دسته آن (مردم عموم و اربرانك شده ثبت ياه    دوستانه اعتراض  يريگيپ. 8

  اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار قانون حيصح ياجرا يراستا در) ستندين
ــگيپ. 9 ــه يري ــر نظــارت و روزان ــفيك ب ــو پاســخ تي ــازمان ييگ ــا س ــصل يه ــ جهــت در مت ــا سبك  تيرض

  نندگانك درخواست
 بـه  آزاد يدسترسـ  و انتـشار  سـامانه  بـه  متـصل  يهـا   دسـتگاه  ييگـو   پاسخ تيوضع گزارش انتشار و هيته. 10

  اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار ونيسيمك ردكعمل سازي  شفاف يراستا در اطالعات
 فعـال  جهـت  اطالعـات  بـه  آزاد يدسترس و انتشار قانون مشمول يها  دستگاه و ها سازمان با اتبهكم انجام. 11
 شده مصوب يياجرا نامه نييآ و قانون حيصح ياجرا و وركمذ سامانه در شدن
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 موانـع  و يسـاختار  التكمش رفع و سازي ادهيپ و اجرا جهت نظران صاحب و ارشناسانك با جلسه يبرگزار. 12
  اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار قانون ياجرا موجود
 و ارائـه  و سـامانه  در شـده  بـت ث يها تياكش يبررس و رخانهيدب يحقوق مشاور حضور با جلسات يبرگزار. 13

 گو پاسخ دستگاه و نندهك درخواست به مناسب يها پاسخ نيتدو

 بـه سـامانه و شـهروندان و         ي حقـوق  يهـا     ون جهـت ارائـه مـشورت      يسيـ مك ي برا ي بخش حقوق  يانداز  راه. 14
  آزاد به اطالعاتيمؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترس

 يرسان اطالعها و حوزه   بخش ارتباط با رسانهيانداز راه. 15

  آزاد به اطالعاتيتابچه قانون انتشار و دسترسكن و انتشار يتدو. 16

  1397ون در سال يسيمك يجيرد تروكگزارش عمل) ب
 ي مـرتبط بـا انتـشار و دسترسـ         ي موضوع يها    نامه  شيوه به   يدگيع در رس  ي تسر يبراون  يسيمك 1397در سال   

ن يـ س اينـو  شي، پـ  ي و موضـوع   ي تخصـص  يهـا     ارگروهكـ ل  يك داد تا با تـش     تيمأموررخانه  يآزاد به اطالعات، به دب    
 يته راهبرد يمك ي از جلسات از اعضا    ين، در برخ  يعالوه بر ا  . ون سازد يسيمك و آماده طرح در      ي را بررس  نامه  شيوه

ن يـ  در ا  1397ون در سال    يسيمك يها    تيل فعال يتفص. ون دعوت شد  يسيمك حضور در جلسات     يز برا يرخانه ن يدب
  : استصفحه بعدنه به شرح جدول يمز
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  20جدول شماره 
  1397ون در سال يسي كميجيگزارش عملكرد ترو
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   آزاد به اطالعاتيت قانون انتشار و دسترسيه گزارش نحوه رعايته :گفتار سوم
ا دولـت   يـ به مجلس     ساالنه طور  بهخود را   ارش  گز اطالعات موظف است     يون آزاد يسيمك از كشورها    يدر بعض 

 اطالعـات   ي مختلـف قـانون آزاد     يها     بخش ي راجع به نحوه اجرا    يانواع اطالعات آمار  ها    ن گزارش يدر ا . ندكارائه  
 رفـع   يارهـا كموانع موجـود و راه    . شود  يم مختلف آورده    يها  دستگاه كيكبه تف ها    و پاسخ ها    ر آمار درخواست  ينظ
  .رديگ  يم منتشر شده و در دسترس عموم قرار ي علنصورت بهها  ن گزارشيا. شود  يمهاد شنيز پي نها آن

 يد هر سـاله گزارشـ     يون با يسيمك«ه  كرده است   كز مقرر   ي آزاد به اطالعات ن    ي قانون انتشار و دسترس    20ماده  
 و  ياسـالم  ي بـه مجلـس شـورا       خـود  يهـا   تيـ ن قـانون و فعال    يـ سسات مـشمول ا   ؤن قانون در م   يت ا يدرباره رعا 

ن گزارش در   ين شده است و نخست    يه و تدو  يفه مهم ته  ين وظ ي گزارش حاضر در انجام ا     .»ندكم  يجمهور تقد   سيرئ
 .باشد  يمنوع خود 

   آزاد به اطالعاتي سامانه انتشار و دسترسيانداز راه :گفتار چهارم
ران يـ ئـت وز يه  مـصوب اطالعـات  آزاد به ي قانون انتشار و دسترس8 ماده   يي اجرا نامه  نييآ 15 به موجب ماده  

 متناسـب بـا حجـم       يكـ يترونكسـامانه ال  شـده بـود     لـف   ك اطالعات م  يوزارت ارتباطات و فناور   22/6/1394 مورخ
ون يسيمك تأييد و پس از     ي، طراح نامه  نييآن  ياالجرا شدن ا   خ الزم يسال از تار   كيرا ظرف   ها    و پاسخ ها    درخواست

 اعمـال قـانون     ي اصـل  ي، مجـرا  ي رسم صورت  بهن سامانه پس از سه سال       يا. دي اجرا نما  يشي آزما صورت  بهور،  كمذ
  .ود آزاد به اطالعات خواهد بيانتشار و دسترس

ر ارتباطـات   ي با حضور وز   96ر ماه   ي ت 17خ  ي آزاد به اطالعات در تار     ين الزام، سامانه انتشار و دسترس     ي ا براساس
 جهانگرد  و نصراهللا  )يري ام يتر صالح كد (يشاد اسالم ر فرهنگ و ار   ي، وز )يتر محمود واعظ  كد( اطالعات يفناور و
 ي بـرا  )اطالعـات  بـه  آزاد يدسترسـ  و انتـشار  ونيسيمك ريدب( يانتظام نيحس ،)اطالعات يفناور سازمان سيرئ(

 يطراحـ  .شـد  يانداز  راه foia.iran.gov.ir به اطالعات به آدرس      ي دسترس يها  به درخواست  ييگو  پاسخع در يتسر
 اطالعات انجام داده است     ي و به سفارش وزارت ارتباطات و فناور       )مگفا (اطالعات يفناور سترشگ زكسامانه را مر  

  .دهد  يمن سامانه را صورت ي اي فنيبانيز پشتيو در حال حاضر ن
 نـام   ثبـت  يا  همرحلـ  سـه  بخـش  وارد »نـام  ثبـت « نهيگز  سامانه و انتخاب   يمراجعه به صفحه اصل    با شهروندان

 دوم بخـش . اسـت  تولـد  خيتـار  و يملـ  دكـ  ،يخـانوادگ  نـام  و نام شامل »يشخص اطالعات« اول بخش. شوند  يم
 حـساب  بـه  مربـوط  اطالعـات  سـوم  بخـش . اسـت  انامهيرا آدرس و آدرس همراه، شماره شامل »تماس اطالعات«
 ثبـت  از پـس . اسـت  آن راركـ ت و عبـور  رمـز  ،)شـهروندان  يملـ  دكـ  همان (ياربرك نام از اعم شهروندان ياربرك
 آن از اسـتفاده  بـا  ديـ با بعـد  بخـش  در هكـ  شود  يم ارسال شهروند همراه شماره به يساز  فعال دك كي العات،اط

  .دينما فعال را شيخو ياربرك حساب
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  .دهد  يم شينما را شهروندان ياربرك حساب يساز فعال تا نام ثبت مراحل ريز يها  لكش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ياطالعات شخص (نامثبتبخش اول صفحه
    د كامـل و    ي شهروندان با  ينام و نام خانوادگ

ن نـام بـا كـد       ي باشد، چرا كه ا    يبا حروف فارس  
 . مطابقت داده خواهد شديمل

  در سـامانه    ي نـام كـاربر    عنـوان   بـه  يكد مل 
 آزاد به اطالعات خواهد بود و      يانتشار و دسترس  

 .ق وارد شوديد دقيبا

 از پنل   ي انتخاب صورت  به يخ تولد شمس  يتار 
 .مربوطه خواهد بود

  )اطالعات تماس (نامثبتبخش دوم 
   ثبت شـده    يها  د از دامنه  ي با رايانامهآدرس 
ق باشـد،   يـ د دق ين با يهمچن. خل كشور باشد  دا

ونـد  ي كلمـه عبـور، پ     ي فراموش درصورتچرا كه   
  . به همان آدرس ارسال خواهد شديبازنشان
         09********شماره همـراه بـا فرمـت 

 يد بـا كـد ملـ      يـ  با ن شماره حتماً  يخواهد بود، ا  
 يهـا   امكيد پ ي با مالك آن مطابقت كند و حتماً     

صـورت بـا     يناريـ غ در . آن فعـال باشـد     يغاتيتبل
  .د شدي مواجه خواهنام ثبت يخطا
    يـق باشـد    د دق يز با ي ن ياستان و شهر انتخاب

ا عـدم   يـ  يرات منـاطق كـشور    يصورت مغـا  در(
ن شـهر را    يتـر  يـك وجود شـهر مـورد نظـر نزد       

 ).دييانتخاب نما
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  ياربرك حساب يساز فعال
 دكـ  ورود بـا . شود  يم داده شينما اربرك به) ياربرك هشناس (يمل شماره ،ياربرك حساب يساز  فعال صفحه در
 درخواسـت  يريـ گيپ و ثبت اناتكام از استفاده و سامانه به ورود انكام شهروندان ،يانتخاب عبور رمز و يساز فعال

  .داشت خواهند را
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ياطالعات كاربر (نام ثبتبخش سوم 
   هنگـام ورود بـه     ي سـامانه    اطالعات كـاربر

 همـان   ينام كاربر  .خواهد بود از  يسامانه مورد ن  
  . شماستيكد مل
  رمـز   يت حساب كـاربر   يش امن يجهت افزا ،

 از حتمــاً. دييــعبــور را ســاده انتخــاب ننما  
 بـزرگ و كوچـك و عـدد اسـتفاده           يكاراكترها

 .ديينما

 ي تــيصــورت ناخوانــا بــودن كــد امن   در
captcha د تـا   ييـ  را انتخاب نما   »رييتغ«نه  يگز

 .دير نمايير تغيتصو

 كـــد »تأييـــد«نـــه ينتخـــاب گزپـــس از ا 
 به شماره همراه شما ارسال خواهـد        سازي  فعال

 ي حساب كـاربر   سازي  فعالشد و سامانه صفحه     
 .ش خواهد داديرا نما

 ارتبـاط   يقطعـ (ل  يـ دلكه به هـر       يصورتدر 
، بـستن   سـازي   فعـال افت كد   ينترنت، عدم در  يا

 در مرورگـر و     ي حساب كاربر  سازي  فعالصفحه  
ــان ...)  ــالامك ــازي فع ــاربر س ــساب ك  را ي ح

 اقــدام »نــام ثبــت«د، دوبــاره از قــسمت ينداشــت
 شـما   ين صورت اطالعـات كـاربر     يدر ا . ديينما

بار  در ياعم از كلمه عبور همان اطالعات انتخاب      
 . خواهد بودنام ثبتاول 
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  :كردخواهد  مشاهده ريز لكش را به »نام ثبت انيپا« اميپ اربرك رديبگ صورت حيصح صورت به يساز فعال گرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اربرانك درخواست ثبت
 »درخواسـت  ثبت«/ »ها    درخواست« يمنو از درخواست ثبت يبرا تواند  يم ياربرك حساب به ورود از پس اربرك
  .دينما اقدام
  
  
  
  
  
  

 صـفحه،  نيـ ا در اربركـ . شود يم داده شينما اربرك به ريز لكش به درخواست ثبت صفحه ب،انتخا نيا از پس
 شـرح  فـرم،  نيـ ا از اسـتفاده  بـا  اربركـ . ديـ نما يمـ  »ارسـال  و ثبـت « را آن و ردهكـ  ليمكت را درخواست اطالعات

. نـد ك  يمـ  بانتخـا  را پاسـخ  افتيدر نحوه و درخواست يگو  پاسخ سازمان درخواست، عنوان و موضوع درخواست،
  .است شينما قابل »شده ارسال يها  درخواست«/ »ها  درخواست« يمنو در شده ارسال درخواست
 »موقـت  رهيـ ذخ« نـه يگز از توانـد   يمـ  ند،ك ارسال را آن بعداً و ليمكت را درخواست بخواهد اربرك كه  يدرصورت

 يهـا     درخواسـت «/ »هـا   درخواسـت « يومن از ديبا شده ثبت درخواست يريگيپ يبرا صورت نيا در. دينما استفاده
 .دينما اقدام »موقت
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 شود  يمل يمكننده تك توسط درخواست يل متنكعنوان درخواست به ش. 

 مربوط انتخاب شودفهرستد از يموضوع درخواست با . 

  شود  يم انتخاب »انتخاب«نه يز از فهرست مربوط با انتخاب گزي نگو پاسخسازمان. 

 دي را انتخاب نما»قراردادها« و بخش »افت پاسخينوع در«د ي بار حتماًاربك. 

 دي را انتخاب نما»ثبت و ارسال«نه ي گز باالنوارتواند از   يماربر كت يدر نها. 

درخواسـت  . شـود  يش داده مياربر نماكخ درخواست به ي و تار  يريد رهگ كنه ثبت و ارسال،     يپس از انتخاب گز   
ارپوشـه  كد را در    يـ مـسئول سـازمان مربـوط درخواسـت جد        . شود  يخاب شده انتقال داده م    ارتابل سازمان انت  كبه  
  .دينما  يم آن اقدام ييگو پاسخ و در مهلت مقرر نسبت به ندك  يمش مشاهده يخو

  
  
  
  
  
  
  
 

  :افت پاسخينحوه در
ه بخـش پوشـ  . قابـل مـشاهده اسـت    »پوشـه درخواسـت  « ي سازمان مربوطه، جواب در منو ييپس از جوابگو  

 :دان هشدم يبه دو گونه تقسها  ن پاسخيا. شود  يمه به شهروند ارسال ك است ييها  درخواست شامل تمام پاسخ
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 ها   سازماني شهروندان از سويها  پاسخ به درخواست: پاسخ به درخواست. 

   آزاد بـه  يون انتـشار و دسترسـ    يسيـ مك ي شهروندان از سـو    يات ارسال ياكپاسخ به ش  : اتياكپاسخ به ش 
 .عاتاطال

نه جـستجو، مـوارد همـان بخـش بـه شـهروند             يجستجو و انتخاب گز     نوار ن دو گونه از   ي از ا  هركدامبا انتخاب   
، يريگي فرستنده، شماره پ   براساس يافتي در يها  پاسخ يان جستجو كن انتخاب ام  يعالوه بر ا  . شود  يمش داده   ينما

نـه  يو انتخـاب گز   هـا     ن بخـش  يـ  از ا  ركـدام هل  يـ مكپـس از ت   . ا اسـت  يافت مه يخ در يموضوع درخواست و بازه تار    
 .شوند  يمش داده ي سازگار باشند نمايليمكه با شروط تكارپوشه ك موارد موجود در »جستجو«

 يلـ يمكلـد ت  يچ ف يبدون هـ  ) پاسخ به درخواست  (ه  يارپوشه به حالت اول   ك برگرداندن   منظور  به »يبازنشان«نه  يگز
 كنـه پـا   ين گز يهمچنـ  .دهـد   يمـ ش  ي نما يلتريچ ف يها را بدون ه    ان از سازم  يافتي در يها ه تمام پاسخ  كباشد    يم
  .گردد  يم استفاده ي قبلي بخش جستو از جستجويلدهايردن فك ك پامنظور بهردن ك

  
  
  
  
  
  

 يات درخواست و پاسخ ارسال    يان مشاهده جزئ  ك آن ام  ي رو كيلك دوبارارپوشه با   كف در   يپس از انتخاب هر رد    
 كـه  يدرصـورت  .ات را دارنديت باز و بسته شدن و مشاهده جزئيقابلها  ن بخشي از ا امهركده  كوجود خواهد داشت    

ـ مكت از سـازمان مربوطـه بـه         ياكش« تواند نسبت به    يم نباشد،   ي راض يافتياربر از پاسخ در   ك ون انتـشار و    يسي
  .دياقدام نما » آزاد به اطالعاتيدسترس
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  آزاد به اطالعاتي انتشار و دسترسونيسيمك به گو پاسخت از سازمان ياكش

ت ياكت و شرح شـ    ياكان ثبت عنوان ش   ك، ام يافتياز بخش پاسخ در    »تياكثبت ش « نهياربر پس از انتخاب گز    ك
 آن را خواهـد     »ثبـت و ارسـال    «ان  كـ ل فرم مربوطـه ام    يمكاربر پس از ت   ك. وست شده را دارد   ي پ كن مدار يو همچن 
. قابـل مـشاهده خواهـد بـود     » ارسال شـده يها  تياكش«/ »اتياكش«ت پس از ارسال در بخش ياكن شيا. داشت

پوشـه  «ان مـشاهده جـواب در بخـش         كـ  آزاد بـه اطالعـات ام      يون انتشار و دسترسـ    يسيمك يي جوابگو درصورت
 را در »اتياكپاسخ به شـ «نه يد گزين منظور شهروند باي ايبرا. ات، وجود خواهد داشتياكپاسخ به ش »درخواست

  .دي را انتخاب نما»جستجو«نه يرده و گزكب  جستجو انتخانوار
 »ره موقت يذخ«نه  يتواند از گز    يمد،  ي آن را ارسال نما    د و بعداً  يل نما يمكت را ت  ياكاربر بخواهد ش  ك كه  يدرصورت
ـ «/ »اتياكش« يد از منو  يت ثبت شده با   ياك ش يريگي پ ين صورت برا  يدر ا  .دياستفاده نما   » موقـت  يهـا     تياكش

  .دياقدام نما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل سوم
  ارهاكو راهها  ها، چالش فرصت، ها  ل گزارشيتحل





  
  
  
  
  

  ها و راهكارها ها، چالش ها، فرصت تحليل گزارش
  

هاي اول و دوم اين گزارش از عملكرد مؤسسات مـشمول قـانون انتـشار و دسترسـي                    با توجه به آنچه در فصل     
از . توان نحوه رعايت قانون در كشور را تحليل و ارزيابي كـرد            يآزاد به اطالعات و كميسيون مرتبط منعكس شد م        

هـاي    جمله اينكه مشخص كرد شهروندان عمدتاً دنبال چه نوع اطالعاتي هستند و مـستندات قـانوني درخواسـت                 
دهند و موانع موجود در برابر اجراي         هاي شهروندان چگونه پاسخ مي      مؤسسات عمومي به درخواست   . ها چيست   آن

هـاي    هاي ارائه شده در اين گزارش، تحليـل         تواند از داده    بديهي است هر شخصي مي    . ها چيست   ز سوي آن  قانون ا 
 .مختلفي ارائه دهد و زواياي مختلف قانون مذكور و الزامات اجرايي آن را بهتر مشخص كند

ـ            با توجه به نكته باال، در اين فصل، نخست درخواست          ا قـوانين و    هاي موضوعي شـهروندان از منظـر انطبـاق ب
هاي موجود در زمينه اجراي بهينـه         ها و چالش    هاي موجود، بررسي و ارزيابي شده و سپس، فرصت          مقررات و رويه  

هـا بـه واقعيـت و رفـع موانـع و        در پايـان نيـز راهكارهـايي بـراي تبـديل فرصـت            . اين قانون تبيين گرديده است    
  .هاي موجود ارائه شده است چالش

  ردك عمليها  ل گزارشي تحل:اول گفتار
تـوان   ي مـ  ي دو منبـع اطالعـات     براساس اطالعات را    به آزاد يدسترس و انتشار قانون مشمول مؤسساترد  كعمل

 و منبـع دوم     انـد   ه ارائه شـد   ياظهار خود صورت  بهه  ك است   ييها    اول گزارش منبع   :قرار داد  يابيو ارز  يمورد بررس 
 . مشمول قانون وجود داردمؤسساترد ك به اطالعات از عمل آزاديه در سامانه انتشار و دسترسك است ييها  داده

ن دوم قانون   ك عمدتاً بر ر   اند  هردك ارائه   ياظهارخود صورت  به 1396 در سال    يمؤسسات عموم  ييها    در گزارش 
ـ  يهـا     و سـامانه  ها    كو بان ها    گاهيق پا ي از طر  يرسان  اطالعاند و    ردهكز  ك آزاد به اطالعات تمر    يانتشار و دسترس   ه  ارائ
ن يـ ه اكـ  يتحـول  .اند هگزارش داد اند  شدهي طراحكيترونكه عمدتاً در چارچوب الزامات دولت ال      كخدمات خود را    

 اسـناد در    ي برخـ  ي عالوه بر انتـشار عمـوم      ي عموم مؤسسات هكن است   ي داشته ا  1397 در سال    يده نوع گزارش 
  .اند هردكز منتشر ي آزاد به اطالعات نيترسق سامانه انتشار و دسي را از طرها آن خود، رساني اطالع يها گاهيپا

 آن بـه  وركمـذ  مؤسـسات  يهـا     سـخ پا و   ي عمـوم  مؤسـسات  شـهروندان از     يهـا      درخواسـت  يي محتـوا  يبررس
 مورد توجه شـهروندان قـرار دارد و اقـشار مختلـف             يعموم  مختلف امور  يها    ه حوزه ك دهد يم نشانها    درخواست

مختلـف   يهـا  نـه ي به اطالعـات در زم     ي دسترس ي تقاضا يشگران و افراد عاد   نگاران گرفته تا پژوه    مهروزنا مردم از 
ها بر سه حـوزه       ز درخواست كتمره  ك قابل توجه است  ،  حال  اين  با. اند  ه نمود يفرهنگو   ي اجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس
 اسـاس، ن يـ  ابـر . ياتبـات ادار ك و اسناد و مي آمار و اطالعات آمار ،ي اقتصاد يها     حوزه :ه عبارتند از  كشتر است   يب
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ن دغدغـه شـهروندان در      يتر  مهم يمكت آمارها و اطالعات     ي از جمله شفاف   يت اقتصاد يه شفاف كد بتوان گفت    يشا
 ، مقامـات و مـسئوالن     ي حقـوق  يهـا     شي به فـ   ي دسترس ين تقاضا ي همچن .اند  هن گزارش بود  يم ا ي تنظ يدوره زمان 
 اطالعـات   انيـ  م ن اقـالم مـورد توجـه در       يتـر   مهم از   ي دولت ير انواع قراردادها  يده و سا  ي مناقصه و مزا   يقراردادها
  . بوده استياقتصاد
 مؤسـسات   يهـا     ، پاسـخ  هـا   آن ي شهروندان و وجاهـت قـانون      يها    توان انواع گوناگون درخواست     مي،  طوركلي  به
ار  انتـش  ين و مقـررات بـرا     ير قـوان  ي آزاد به اطالعـات و سـا       ي قانون انتشار و دسترس    يها    تيظرف،  ها  آن به   يعموم
 تحقـق   ي موجود برا  يها    ياستك، موانع و    انواع گوناگون اطالعات   شهروندان به    ي فرد ي دسترس و اطالعات   يعموم
  :ردك يل و بررسير تحلي به شرح زينونك ياالجرا الزم ن و مقرراتي قوانبراساسرا  ها آن

، ي داخلـ  يهـا   ، مـصوبات، بخـشنامه    يا قـانون خـاص، مقـررات عمـوم        يـ  يبـسته قـانون   (مصوبات و ضوابط    . 1
  )ها اساسنامه

 يآمار و اطالعات آمار. 2

 ارشدران ي مديها ييا دارايا ياطالعات حقوق و مزا. 3

 ي و استخدامياطالعات ادار. 4

 يمات كشوري و تقسياطالعات شهر. 5

 ... ها و  تلفن و فكس ادارات كل، انجمنيها ه شمار. 6

 ...)ها و ها و فهرست ستيها، ل ارنامهجلسات، ك شامل صورت (يها و مكاتبات ادار نامه. 7

 اطالعات مجوزها. 8

 ياطالعات بانك. 9

 )يالملل ني و بيداخل( ها نامه تفاهمو  اطالعات قراردادها. 10

 ) مؤسسه نهيدرآمد و هز (يا اطالعات بودجه. 11

 ...)  مربوط به سالمت ويها استانداردها و برنامه(اطالعات حوزه سالمت . 12

 ...) ان وي، مؤدياتي ماليها يا بدهيت يمعاف (ياتي مالاطالعات. 13

 ...)  ويامكي پ ، سامانهيرسان  اطالعيها گاهيها، پا غات، ارتباط با رسانهيتبل (ينظام ارتباط. 14

 ها اطالعات انتخابات. 15

 يحيطـ م  زيست، خسارات   يمحيط  زيستقات  ي تحق م،ياقل ها،  يآلودگ (يياي و جغراف  يمحيط  زيستاطالعات  . 16
 ...) ها و پروژه

 ياطالعات شخص. 17

 ريسا. 18

  مصوبات و ضوابط )الف
ردن كـ شورها مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت فـراهم             ك اطالعات   ين آزاد يه در قوان  ك يموضوعات مهم  از يكي

ن و  يقـوان  ربطـان  يذ و نفعـان  يذ لفـان، كم مخاطبـان،  ژهيو  به مردم عموم ضيع و بدون تبع   ي سر يان دسترس كام
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 جـاد ي موجـب ا   يمصوبات عموم  به   ضي بدون تبع  يان دسترس كنبود ام  .است ها  آن  به يعموممات  يات و تصم  مقرر
 اشـتغال و آمـوزش   يهـا     به فرصت  يابي در دست  ي از جمله نابرابر   ي اجتماع يها ينابرابر و   ي اطالعات يها    رانتانواع  

  .شود  يم
 ي مختلف جهـان، روزنامـه رسـم       يشورهاكاست و در     نسبتاً دور مورد توجه بوده       يها    ن از گذشته  يانتشار قوان 

 و  ي اسـالم  يمـصوبات مجلـس شـورا      :ديگو  يم 14/8/1370 ياصالح يقانون مدن  1ماده  . ن مهم است  يدار ا  عهده
د ظرف مدت پـنج روز      ي با جمهور  سيرئ .شود  يم ابالغ   جمهور  سيرئ به   ي مراحل قانون  ي پس از ط   يپرس جه همه ينت

 72 موظف است ظرف مدت      يد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسم          ي ابالغ نما  انيآن را امضا و به مجر     
ن ماده بـه    يمدت مذكور در ا    ا ابالغ در  ي از امضا    جمهور  سيرئ استنكاف   درصورت .ديساعت پس از ابالغ منتشر نما     

چاپ و منتشر    ساعت مصوبه را     72 موظف است ظرف مدت      ي روزنامه رسم  ،ي اسالم يس مجلس شورا  يدستور رئ 
  .دينما

ن يه هماننـد قـوان    كـ ب شود   يشور تصو ك در مراجع مقررات گذار      يگرين است مصوبات د   كن، مم يعالوه بر قوان  
رده اسـت   كـ ح ن ين مصوبات تـصر   ي بر لزوم انتشار ا    ي قانون مدن  هرچند. نندكجاد  يف ا يلك عموم مردم حق و ت     يبرا
 عمـوم   ي، مستلزم آگاه  ين مصوبات ي چن يكه اجرا  چرا. ردك نظر ن مصوبات صرف  يتوان از انتشار ا     يم است ن  يهيبد

 آزاد به اطالعـات بـه لـزوم انتـشار و            يل، قانون انتشار و دسترس    ين دل يبه هم . شان است  فيمردم به حقوق و تكال    
ن اطالعـات را    يـ  ا يبند  رده و طبقه  كح  ي مردم تصر  يف برا يلكض به اطالعات متضمن حق و ت      ي بدون تبع  يدسترس
ا نـه،   يـ باشـند      را داشته  ين اطالعات ي به چن  ي دسترس ي اشخاص تقاضا  اينكه فارغ از    يبه عبارت . استرده  كممنوع  

  .ن دست اطالعات را منتشر كننديمؤسسات موظفند رأساً ا
ن و  كـ ن قانون را در حداقل زمان مم      يلفند اطالعات موضوع ا   ك م ي عموم مؤسسات« :ديگو  يمن قانون   ي ا 5ماده  
ـ تبصر .مردم قرار دهندض در دسترس يبدون تبع د يـ  مـردم اسـت با  يف بـرا يـ لكه متضمن حق و تك ي اطالعاته 

  .» مردم برسدي به آگاهي همگانيها  و رسانهيق انتشار و اعالن عمومي موجود از طريعالوه بر موارد قانون
 يدبنـ   اسـت قابـل طبقـه   يف عمـوم يـ لكا تي حق ده موجك يميصوبه و تصمم«ه كند ك  يمز اضافه ي ن 11ماده  

  .» خواهد بودي الزامها آنباشد و انتشار  ي نمي اسرار دولتعنوان به
 نـه تنهـا     هـا   دسـتگاه  از   يه متأسفانه برخـ   كدهد    يم آزاد به اطالعات نشان      ي سامانه انتشار و دسترس    يها    داده

با . روند  يمز طفره   ين و مقررات مورد استناد خود به شهروندان ن        يه از ارائه قوان   ك بل اند  هردكمقررات خود را منتشر ن    
ز منتـشر   يـ  ن ين و مصوبات در روزنامـه رسـم       ي از قوان  ي منتشر شوند برخ   يد در روزنامه رسم   ين با يه قوان يلكه  كآن

 مناسـب بـه شـهروندان و عرضـه          ييگو  پاسخاز  ) يتكشر (يت تجار ي داشتن ماه  دليل  بهن روزنامه   ينشده است و ا   
 ي دسترسـ  يدر مـوارد  نـد و    ك  يمـ  ياربرپـسند، خـوددار   ك يها    لبن و مقررات و اطالعات موجود خود در قا        يقوان

ن و مقـررات و     يع قـوان  ي انتـشار سـر    ي برا يري، اتخاذ تداب  رو  نيازا. است    كرده يشهروند را منوط به مراجعه حضور     
 آزاد بـه اطالعـات      يون انتشار و دسترسـ    يسيمكه  ك بوده است    يري، از تداب  ها  آننه به   ي آسان و بدون هز    يدسترس

ن يـ ن و مقـررات ا    يو سـامانه قـوان     ياسـت جمهـور   ي ر ي معاونت حقـوق   ي و همراه  ياركرده است تا با هم    كش  تال
  .ل شهروندان صورت دهدك رفع مشيمعاونت، برا
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 يآمار و اطالعات آمار) ب

ت امـور مختلـف     يري و مـد   يزيـ ر  برنامـه  ي، برا ها    تياس واقع ك هستند با انع   ييها    ، داده يآمارها و اطالعات آمار   
در . شود  يم يابي و دولت ارز   يي اجرا يها    رد دستگاه كعمل ، اقدامات و  ها     آمار، برنامه  كمكبه  . نندك  يم كمكعه  جام
 شناخت مسائل و موضـوعات      ي برا يا  هه ابزار و واسط   كستند بل ي ن يي خود محصول نها   يها به خود    ن داده يجه، ا ينت
د يـ  بارو نيـ ازا جامعـه هـستند   يمـسائل عمـوم  ر ي و سـا يمحيطـ  زيـست  و ي فرهنگ،ي اجتماع،ي اقتصاد ،ياسيس
 ،ي مؤسـسات عمـوم  ،ي بخـش خـصوص  ،ننـدگان از جملـه پژوهـشگران   ك ه عموم اسـتفاده كد شوند ي توليا گونه    به

 .نندك استفاده ها آن بتوانند با سرعت و سهولت الزم از يالملل ني بيها  و سازمانيز علمكها و مرا دانشگاه

ا متعـارض،   ي ي اشتباه ي ارائه آمارها  يارك ي از مواز  يريشگيد آمار و پ   ي در تول  ي و هماهنگ  يجاد سازگار ي ا يبرا
ت ي مـسئول  يـي  اجرا يهـا   دستگاهو  ران  يز آمار ا  كمرز  يران ن يدر ا  . جهان وجود دارد   يشورهاك در   ي مختلف يالگوها

  . را برعهده دارندي رسميه و انتشار آمارهايته
 يارشناسـ كت، صـراحت و     يـ ه از جامع  كشور  ك ير مورد نظام آمار    د ينبود قانون خاص  به  با توجه   شور ما،   كدر  

 قـرار   ييشوند در تعـارض بـا آمارهـا         يمه  ي ته يي اجرا يها     دستگاه يه از سو  ك يي آمارها يگاهد  الزم برخوردار باش  
 يهـا   دسـتگاه ها و      وزارتخانه يه از سو  كز  ي ن ييدر مورد آمارها  . شود ي آمار اعالم م   يز مل ك مر يه از سو  كرند  يگ  يم

د آمـار را بـا      يـ تول،  يا سـازمان  يـ  ي فـرد  يدهايها و صالحد    صياعمال تشخ ) ي ثبت يآمارها(شوند   يه م ي ته يياجرا
 يلكاست  ي دارند و نبود س    تأكيدران  ي ا يه بر اصالح نظام آمار    كهاست   ارشناسان، سال ك. رده است كتشتت مواجه   

ـ   ،  د آمار يل در تو  يارك  و چندباره  يارك يمواز،  ي آمار يها    ، حفره يآمار ف، ينبـود تعـار  ، هنگـام آمـار  ه عدم انتـشار ب
شور كـ  ينـون ك ي موجود در نظام آمار    يها    بي نادرست را از آس    يمارهاآسان و انتشار    كي يها يبند  م و طبقه  يمفاه

ر و قـانون برنامـه       توسعه كشويها ئمي برنامهم دا حكان ا قانو( شوركـ  يا  ه در قـانون توسـع     ن،يـ با وجود ا  . دانند  يم
  .رديها صورت گ بي در وضع موجود و رفع آسي تالش شده است تا اصالحات،)توسعهششم 
ران يـ ز آمـار ا كـ چنـد، مر  هر.  هـستند  يز آمار كجاد نظام شبه متمر   يشور درصدد ا  كساله    پنج يها    ن برنامه يقوان
جـازه داده    ا يـي  اجرا يهـا   دستگاهاما به   ست ر اعالم شده ا   سمي كشو ر يهارمار آ نتشام و ا  عال، ا سمي تهيهرمرجع 

 آمـار  ي عـال ي مصوب شوراي ضوابط و استانداردهابراساس مربوط به حوزه خود را ي تخصص يشده است تا آمارها   
  .نندكه و منتشر يته

 را در زمـرة     »ي و رسـم   يآمـار و ارقـام ملـ      « آزاد به اطالعات،     ي قانون انتشار و دسترس    1ه ماده   كنيبا توجه به ا   
 ي عمـوم صـورت  بـه د يـ ور باكر موارد استثنا شده در فصل چهارم قانون مذه جز د ك دانسته است    ياطالعات عموم 

 مـردم از مؤسـسات      ي از سـو   ياديـ  ز يرد تقاضاها يا حسب درخواست در دسترس شهروندان قرار گ       يمنتشر شده   
  .  استيا اطالعات آماري ارائه انواع آمار و ارقام ها آنه موضوع كرد يگ  يمور صورت كمشمول قانون مذ

ه مؤسـسات  كـ دهـد    يمـ  آزاد به اطالعات نشان ي شهروندان در سامانه انتشار و دسترس      يها    خواست در يبررس
 صـورت   بـه  را   هـا   آن ينند، برخ ك  يمرقابل دسترس اعالم    ي را محرمانه و غ    ي از اطالعات آمار   يمشمول قانون، برخ  

 يرسـان   اطالعگاه  ي مورد نظر در پا     از تقاضاها، آمار   ياريدر مورد بس  دهند و     يمان قرار   يمشروط در دسترس متقاض   
ه در درخواست آمـده     ك ياتي جزئ يا حاو يست  يروز ن  ه وجود دارد به   كز  ي ن يدر موارد . ران وجود ندارد  يز آمار ا  كمر

ت ياك ارائـه آمـار شـ      يران بـرا  يـ ز آمـار ا   كـ  مر ي مطالبه شده از سو    يها    نهياد بودن هز  يز از ز  ي ن يگاه. ستياست ن 
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 ي بـرا ياركز سـاز يـ  و ني در همه مؤسسات عموم  يه اطالعات آمار  ي ته ي برا يارك ساز ينيب شيپ،  رو  نيازا .شود  يم
ون انتـشار و    يسيـ مك اسـت و     يران ضـرور  يـ ز آمار ا  ك مر ياربرپسند به اطالعات آمار   ك و   ي عموم يل دسترس يتسه

  .ار داردكور را در دستور ك تحقق هر دو هدف مذ آزاد به اطالعاتيدسترس

 راني مدياياطالعات حقوق و مزا) پ

 يايـ  عموم مردم به حقوق و مزا      يه حق دسترس  ك قانون برنامه ششم توسعه      29م مقرر در ماده     كبا توجه به ح   
ش يه فـ  كـ  به اطالعـات آن اسـت        ي دسترس ي از تقاضا  يرده است موضوع تعداد قابل توجه     ك ييران را شناسا  يمد

ـ  ي نهادها ي برخ ي، رؤسا جمهور  سيرئا، معاونان   ر از وز  يران از جمله برخ   ي مد يحقوق و  ير نظـر رهبـر    يـ  ز ي انقالب
  .معاونان وزرا اعالم شود

  :ديگو  يم 29ماده 
 و  كند امقد ا ياامز و   قحقو ثبت سامانه يازندا  راه به نسبت برنامه نقانو ياجر اول ا  لسا طي ست ا مكلف لتدو«

ــتگاه كليه انمدير ،سا رؤت،مقاما به ختهاداپر كليه تجميع نمكاا ــاي دس ــياجر اه  يرجمهو سهگانه ياقو ملشا ي
 به بسته وانتفاعي اتمؤسسا ،لتيدوهـاي   شركت ،ها نشگاه و دا تمؤسسا و   هانمازسا ،تخانهها از وزار  عم ا انير ا سالميا

ــك،لتدو ــا  بان ــركت ،لتي دويرعتبا اتمؤسسا و ه ــاي  ش در ( لتيدوغير عمومي يهادنها و تمؤسسا ،لتي دوبيمهه
 يهادنها و    هادبنيا ،عمومي تمؤسسا،  )مينمايند دهستفا ا ركشو كل جهدوب از    هادنها و    هادبنيا آن    كه ياردمو
 ليفقيهو نظر ير ز كه مؤسساتي و    هادبنيا ،ساسي ا نقانو ننگهبا يراشو ،سالمي ا يراشو مجلس ،سالمي ا بنقالا

ــتگاه دهمچنين و ميشونداداره  ــا س ــا ن آبر نقانو لشمو كه حدهايي و واه از  عم است امنا تصريح يا كر ذممستلز ه
 شركت ،يورزكشا دجها وزارت   نظير نمايند تبعيت معا راتمقر و   نيناقو از   يا و    شته را دا   دخو صخا نينكه قانوا

ــنايع  يزنوسا شگستر نمازسا ان،يرا شيميوپتر صنايع ملي شركت ان،يرا زگا ملي شركت ان،يرا نفت ملي  ان،يراص
ــازيو توسعه نمازسا ان،يرا سالميا يرجمهو نياكشتير و دربنا نمازسا ان،يرا سالميا يرجمهو بانك  دنمعا  نوســ
ــتشر و انير اسالمي ايرجمهو يسيما و اصد نمازسا ان،ير امعدني صنايعو  يمركز ــاي كـ ــا ن آتابعه هـ  دستا ،هـ

ــياجرا ــاهارقر و ي ــاي گ ــا نآ به بسته واحقوقي صشخا و اندگيزسا ه  ناخالص انميز كه ينحو به ،نمايد همافررا  ه
. دشو همافر مـــــردم معمو و تيرنظا يهادنها يابر سترسيد نمكاا و دشو مشخص قفو ادفرا از هريك به ختيداپر

 حكم ين ا ياجرا. هستند مستثني حكم ين ا لشمو از   انير ا تمي ا يژنر ا نمازسا و   مسلح يهاونير ت،طالعاوزارت ا 
 مصوبه با تنها مسلح يهاونير پشتيباني و عفا وزارت دت،طالعا وزارت ابه متعلق يدقتصا اهـــاي  بنگـــاهصخصودر
 ،هزينهها ،هادهلعاا  قفو ق،حقو مكلفند دهما ين المشمو هــــاي دســــتگاه. دبو هداخو زمجا ملي منيت اعالي يراشو

 و ينقد ،غيرمستمر و مستمر اعــم از ماهانه ختيداپر ناخالص يياامز و غيرماهانه يختهاداپر ،نهراكا ،كمكهزينهها
 راتعتباا جمله از محل هر از  را دهما ين ا عموضو انمدير ،سا رؤ ت،مقاما به ياامز سايرو    آن يالي ر دلمعا( يغيرنقد

ــارات  ،ختصاصيا يمدهادرآ ،عمومي تمحاسبا نقانو لشمو از رجخا ــكراتعتباا ،متفرقهاعتبـ ــاي   كمـ  ،فاهيرهـ
 با مستقيم يهاتماليا نقانو) 217( عمومي و منـابع عمـومي و همچنـين اعتبـارات موضـوع مـاده                 جهدبو راتعتباا
تـا  ) 160(مواد   ،قانون ماليات بر ارزش افزوده    ) 39(ماده   »1«تبصره   3/12/1366 بعدي مصوب  تلحاقا و ا  تصالحاا
هـا در سـازمان       و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت          22/8/1390 بمصوقانون امور گمركي    ) 162(
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، )مشابه اردمو و   مدها درآ ساير و   حقوقي و   حقيقي صشخا ا به كمك هـاي   رديـف به طمربو راتعتبااسـازي،     خصوصي
 ناخالص هرگونه انميز كه ينحو به ،كنند ختداپر ق،فو سامانه در   ثبت از   پس و   منعكس حقوقي فيش در   اًمنحصر

  .»باشد مشخص هستگا دهر طالعاتي اسامانه در بالفاصله رمذكو ادفر از اهريك به ماهانه ختيداپر
ان است پاسـخ بـه   يشور در جرك ي و استخدامي سازمان امور ادار ي سو ور از كم مذ ك ح يه اجرا كنيبا توجه به ا   

 يهـا   ل در درخواسـت   يـ ن دل يبـه همـ   . م شـده اسـت    كن ح ي ا يز عمالً منوط به اجرا    ي شهروندان ن  يها    درخواست
 ارائه نشده و ارائه     ي اطالعات يران ارشد، جز در موارد معدود     ي مد يها  ييا و دارا  ي به اطالعات حقوق و مزا     يدسترس

ن يچنـ  البته الزم به ذكر است كه اغلـب       . است   ران شده ي سامانه حقوق و دستمزد مد     يانداز  طالعات منوط به راه   ا
  به اطالعـات رد شـده      ي شده و درخواست دسترس    ي تلق ي افراد، شخص  يم شخص يبا استناد به حر    ييها  درخواست

 97 مثـال در سـال   عنـوان  بـه . است   شدهران ارشد ارائه  ي مد يايز اطالعات حقوق و مزا    ي ن يدر موارد معدود  . است  
، يالن و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالم        يبال استان گ  ي وال ئتيه يايوزارت ورزش و جوانان، اطالعات حقوق و مزا       

  .اند داده  قراريار متقاضي را در اختيا انهي رايها ي بازياد مليمعاونان بن ران ويها به مد پرداخت

  ي استخدام وي اطالعات ادار)ت
 آزاد بـه    ي و مشمول قـانون انتـشار و دسترسـ         ي در زمرة اطالعات عموم    يسات عموم  مؤس يطالعات استخدام ا

درخواسـت  . شـود   يمـ ن نوع اطالعات مربـوط    ي شهروندان به ا   يها     از درخواست  يتعداد قابل توجه  . اطالعات است 
 يايـ م بـر حقـوق و مزا      كت حـا  مقـررا ،  يراداريـ  و غ  ينـان ادار  كاركن، مقررات و ضوابط نـاظر بـر اسـتخدام           يقوان

 يهـا   هيت سـهم يـ ، نحـوه رعا ي اسـتخدام  يارمندان و پرسنل دولـت در قالـب انـواع قراردادهـا           ك، آمار   ياستخدام
 يهـا    آزمـون يثارگران، معلوالن و زنان و اطالعات راجع به ضوابط ناظر بـر برگـزار  ي ايها   خانوادهي برا ياستخدام
 آزاد بـه    ي شهروندان در سـامانه انتـشار و دسترسـ         يه از سو  ك اند  ه بود ي مهم يها    ، از جمله درخواست   ياستخدام

  . اند هاطالعات ثبت شد
ا انتـشار  يـ  غالباً از ارائه يه مؤسسات عمومك آن است يا انتشار اطالعات استخدام  يته مهم در خصوص ارائه      كن

ت يـ ه، رعا كـ  يحـال در. ننـد ك  يمـ ا محرمانه بودن اطالعات استناد      ي ينند و به خصوص   ك  يم ين اطالعات خوددار  يا
ارمندان مؤسسات  ك استخدام و    فرآيندرفته نشده در    ي افراد استخدام شده و پذ     ي شخص يها     و داده  يم خصوص يحر

 يم اسـتخدا ي و عمـوم يلـ كتواند مانع از انتشار اطالعات   يمنـ   گرفته شوديد جدي خود بايه در جاك ـ  يعموم
ت جنبـه   ين وضـع  يـ  ا نند اما ك استناد   ي اطالعات استخدام  ي برخ يبند  ند به طبقه  توان  يم نهادها   يالبته برخ . باشد  

  . دارديياستثنا
 هكــدهــد   يمــ آزاد بــه اطالعــات نــشان ي شــهروندان در ســامانه انتــشار و دسترســيهــا   درخواســتيبررســ
نـه  ي زم كيـ  متنـوع بـوده و متمركـز در          ي و استخدام  ي به اطالعات ادار   ي دسترس ي شهروندان برا  يها  درخواست

هـا،    ت سـازمان  ين و مـشاوران، صـالح     ي معاون ي اشخاص، اسام  يها  ها و سمت     از پست  ي آگاه يطوركل  بهاما  . ستين
 يريكـارگ   بـه   وهي و ش  ي استخدام يها   آزمون يها  ج و كارنامه  ي، نتا ي سازمان يها   موضوعات، چارت  ي برخ يروند ادار 

 يريكـارگ  ب قـانون منـع بـه      يتوجـه بـه تـصو      بـا ن  يچنـ هم. انـد   ضوعات مورد درخواست بوده   اشخاص از عمده مو   
 معطـوف بـه     ي و اسـتخدام   ي مـرتبط بـا اطالعـات ادار       يهـا    از درخواسـت   يادي، تعداد ز  97بازنشستگان در سال    

  .است   مشغول به كار هستند، بودهي دولتيها فهرست اشخاص بازنشسته كه در سازمان



127   ٭ ها و راهكارها ها، چالش ها، فرصت تحليل گزارش

 

 يشوركمات ي و تقسي اطالعات شهر)ث

 وابـسته بـه     يهـا و نهادهـا      ازمانسـ «ه  يلك آزاد به اطالعات،     ي قانون انتشار و دسترس    1ه   ماد »د«به موجب بند    
ران آمـده   يـ  ا ي اسـالم  ين جمهـور  ي در مجموعه قوان   آنكه يان و اجزا  كلمه شامل تمام ار   ك عام   يومت به معنا  كح

ح يز در توضـ   يـ ن) 1/3/1393مـصوب   (ور  ك قانون مـذ   يي اجرا نامه  نييآ »ح«ن قانون هستند و بند      ي مشمول ا  »است
ومت ك وابسته به ح   يها و نهادها    سازمانه  كرده است   كح  يتصرها و مؤسسات مشمول قانون،       ق مهم سازمان  يمصاد

 ي، نهادهـا  يشوركـ ت خـدمات    يري قـانون مـد    5 موضـوع مـاده      يي اجرا يها  دستگاه« :عبارتند از  عام آن    يبه معنا 
 و هـا  آن وابـسته بـه   يهـا، نهادهـا   هـا، سـازمان     تك شر ه و مقننه و مؤسسات،    ي قضائ ي مسلح، قوا  يروهاي، ن يانقالب

ن ي قانون و همچن   10ل ماده   يت تبصره ذ  يشوند با رعا    ي اداره م  ير نظر مقام معظم رهبر    يه ز ك يادها و مؤسسات  يبن
  .»استومت كا حي درصد سهام آن متعلق به دولت 50ش از يا بيه تمام كاست  يا نهاديت كهر مؤسسه، شر
ها و   ي، شهردار 1373 مصوب   يردولتي غ ي قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم      1 بند   طبقه  كنيبا توجه به ا   

 مؤسـسه هـا باشـد      يه آنان متعلق به شهردار    ي درصد سهام و سرما    50ش از   يز مادام كه ب   ي تابعه آنان ن   يها شركت
وب  مـص يشوركـ ت خـدمات  يري قـانون مـد    117 و   5اد  ومـ  طبـق    نيهمچن .شوند يم  محسوب يردولتي غ يعموم

 محـسوب شـده و مـشمول        يردولتي غ ي از نوع نهاد عموم    يي وابسته، دستگاه اجرا   مؤسساتها و    ي شهردار ،1386
 يهـا بـاق    يعـات بـه شـهردار      آزاد بـه اطال    ي در شمول قانون انتشار و دسترسـ       يديهستند ترد ن قانون   يمقررات ا 

  .ماند  يمن
 بـر   ين و مـصوبات مختلفـ     يران قـوان  يـ  ا يم حقـوق   آزاد به اطالعـات، در نظـا       ي انتشار و دسترس   عالوه بر قانون  

هـا مـصوب      يقـانون شـهردار    : عبارتنـد از   هـا   آنه اهم   ك دارند   تأكيدها   ي اطالعات شهردار  يضرورت انتشار عموم  
انتـشار و    ،سـازي     منـشور شـفاف    و   1383 مـصوب    ي اسـالم  ي، قانون شـوراها   ي با اصالحات و الحاقات بعد     1334
  .1391ها مصوب   استاني عالي مصوب شوراشورك يها  يها و شهردار آزاد به اطالعات شورايدسترس
نقـشه   هكـ دهـد    يمـ  آزاد بـه اطالعـات نـشان        ي شهروندان در سامانه انتشار و دسترسـ       يها     درخواست يبررس

 از  هـا   آن ي مـال  يهـا     هـا و صـورت     يبودجـه شـهردار    ،ي عمران يها     و جامع شهرها، اطالعات طرح     ي هاد يها    طرح
 يهـا     هـا در مـورد درخواسـت       ي شهردار   ن، پاسخ يهمچن. ها برخوردارند   ر درخواست ي نسبت به سا   يشتري ب يفراوان

 يتـر  ت مطلوب ير مؤسسات مشمول قانون، وضع    يسه با سا  ي اطالعات، در مقا   يارك شهروندان و انتشار ابت    يدسترس
هـا نبـوده و سـازمان         ي تنهـا مـرتبط بـا شـهردار        يمات كـشور  ي و تقـس   ي به اطالعات شـهر    يالبته دسترس . دارد
 ي كـاربر يهـا   و نقـشه ي شـهر يها  شهروندان به نقشه ي دسترس يز در راستا  يها ن   ي كشور و استاندار   يبردار  نقشه

  .اند نه ثبت كردهين زمي را در اييها ت داشته و شهروندان درخواستيصالح...  ن ويزم

 رانيس ادارات و مدك تلفن و فيها  شماره) ج

ه كـ  يد جـز در مـوارد     يـ  با ي از مؤسـسات عمـوم     كيهر« آزاد به اطالعات،     يشار و دسترس   قانون انت  10ماده  طبق  
طـور سـاالنه اطالعـات        م بـه  كـ   دسـت  ي و حقوق شهروند   ي نفع عموم  يباشد، در راستا    ي م يبند   طبقه ياطالعات دارا 

ه كـ تاب راهنما ك كيان در كاالم ي و حت  يا  انهيانات را كخود را با استفاده از ام     ) النيب(رد و ترازنامه    ك شامل عمل  يعموم
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  :ل دهدينه تحوي درخواست شهروند با اخذ هزدرصورتر باشد منتشر سازد و يتواند شامل موارد ز ياز جمله م
  .مؤسسها اقدامات آن يمات يت شهروندان از تصمياك شيارهاكسازو) ج ...) الف
تواننـد   ي ميردولتي غيها لك و تشيوق و حقيقي اشخاص حقها آنه ليوس  بهه  ك ييها  نييا آ يارها  ك تمام سازو  )و

  .» واقع شوندمؤثر يگريا به نحو ديت داشته كارات آن واحد مشاري اختيدر اجرا
 يران وجود دارد برخ   ي مردم با مد   ينه انتشار طرق ارتباط   يه در زم  ك يگريز مصوبات د  ين ماده و ن   يبا توجه به ا   

ران يمـد س  كـ ف تلفـن و     يهـا     شمارهآزاد به اطالعات به      ي شهروندان در سامانه انتشار و دسترس      يها از درخواست 
 ارسـال   :ها غالباً عبارتند از     ن درخواست ي ا يهات ارائه شده برا   يتوج. رده است كدا  ياختصاص پ ها    رخانهيدبادارات و   

  .تياكها و اعالم اعتراض و انتقاد و ش اتبات و درخواستك ميريگينامه، پ

 ياتبات اداركها و م  نامه)چ

 دانسته  ي اطالعات عموم   را در زمرة   »ياتبات ادار كاسناد و م  « آزاد به اطالعات،     يانون انتشار و دسترس    ق 1ماده  
ا حـسب   يـ  منتـشر شـده      ي عمـوم  صـورت   بهد  يور با كه جز در موارد استثنا شده در فصل چهارم قانون مذ          كاست  
  .رديست در دسترس شهروندان قرار گدرخوا

، سـند و    يلك از نظـر شـ     : قـرار داد   يتوان مورد بررس    يم ي و ماهو  يلكظ ش  را از دو لحا    ياتبات ادار كاسناد و م  
 قـرار   هـا   آنار  يـ در اخت ا  يـ  ه شـده  يته يمؤسسات عموم در  ه  ك اطالعات است    يها    حامله  يكلشامل   ياتبه ادار كم

ردادهـا،  قرا،  يالت سـازمان  يك تـش  ينمودارهـا ف،  ي، شرح وظـا   ها    جلسه ، صورت ها    ، نامه ها    پروندهگرفته است همانند    
. هـا   نكيلم، زي، فها  شيكروفي، مهالم، نواريكروفي، مها    ها، نقشه  ، دفترها، قبوض، گزارش   ها    ، فرم ها    هي، اخطار ها    هيابالغ

 يتـاً ادار  يز ماه ي ن ها  آنت  اتباكهستند و اسناد و م    ) يارگزار عموم ك( اداره   مثابه  به يه مؤسسات عموم  يلكدر واقع،   
  .هستند

ه بـه نحـوه اداره امـور        كـ  است   ياتباتك شامل اسناد و م    ياتبات ادار كه اسناد و م   كتوان گفت     يمن،  يعالوه بر ا  
 مؤسـسات   ي و مـال   ي ادار يها    بات عمدتاً به بخش   اتكن اسناد و م   ين معنا، ا  يدر ا . مختلف مؤسسات مربوط هستند   

ز مـشمول   ي ن يمات عموم  ارائه دهنده خد   ياتبات مؤسسات خصوص  كجه، اسناد و م   يدر نت . شوند  يم مربوط   يعموم
ن يـ  در اياتبـات ك دارنـد و اسـناد و م   ي ادار يهافرآينـد  ارائه خدمات خود     يز برا ين مؤسسات ن  يرا ا يشود؛ ز   يمآن  

ف و  ياتبـات مربـوط بـه نحـوه انجـام وظـا           كن معنـا، اسـناد و م      يـ در واقع، در ا   . شوند  يما مبادله   يد  يها تول فرآيند
  . مد نظر هستنديريگ مي و تصمسازي  مي تصمآيندفرا مبادله شده در يد ي تولاراتياخت

، يتوان از اسناد مال     يم مثال،   يبرا.  هستند يبند  اتبات به لحاظ محتوا قابل دسته     كز اسناد و م   ي ن ياز نظر ماهو  
  . سخن گفتيبان و اسناد داخلي پشت، اسنادي، اسناد مقدماتياسناد پرسنل

 كيـ كه اوالً تف  كدهد    يم آزاد به اطالعات نشان      يار و دسترس   شهروندان در سامانه انتش    يها     درخواست يبررس
 بـه اسـناد و     ينفع و دسترس   ي و مرتبط با اشخاص ذ     ياتبات شخص ك، اسناد، م  ها     به نامه  ي در مورد دسترس   يروشن

ا شـهروندان   يـ ه آ كـ امالً مشهود اسـت     كن ابهام   ين، ا يهمچن.  هستند وجود ندارد   يه واجد جنبه عموم   ك يباتتاكم
 آزاد بـه اطالعـات، از   ي خود با مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسـ ياتبات شخص ك م يريگي پ يوانند برا ت  يم
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. ننـد ك مربـوط اقـدام   ي اداريد از مجـار  يـ ه با كنيا ا ينند  ك آزاد به اطالعات اقدام      يق سامانه انتشار و دسترس    يطر
 ير ابهامات مـرتبط بـا دسترسـ   ي ابهام و ساني به رفع اي خاصنامه شيوهن يم گرفته است تا با تدو  يون تصم يسيمك

 حـق شـهروندان در   ي بـه مكاتبـات ادار  يكه در قانون دسترسنيرغم ا اً علييثان. د بپردازيبات اداراتكبه اسناد و م 
 ي برخـ يهـا، گـردش كارهـا و حتـ      نامـه ي موارد، مؤسـسات مـورد مراجعـه، برخـ    ياست اما گاه  نظر گرفته شده  

 عنـوان  به. اند ار شهروندان قرار نداده   ي هستند، در اخت   يسازمان  ن اسناد، اسناد درون   ينكه ا ياها را به استناد       بخشنامه
ف كاركنـان را بـه اسـتناد        ي مرتبط با وظـا    ي به بخشنامه داخل   ي شركت نفت، درخواست دسترس    97مثال در سال    

ضاح وزرا را   يـ ت است  مجلس جه  ي داخل فرآيند،  ي اسالم ين مجلس شورا  يچنهم. است  بودن سند، رد كرده       يداخل
  .است   قرار ندادهيار شهروند متقاضين استناد در اختيز به اين

 اطالعات مجوزها) ح

نامـه،    چـون موافقـت  ين مختلفيمجوزها با عناو. ، صدور مجوز استيف مؤسسات عمومين وظا يتر  مهم از   يكي
ت اشـخاص   يـ  سـو، بـه فعال     كيـ ند و از    شـو   يمر آن صادر    ينامه، پروانه و نظا   ي، گواه يه، موافقت اصول  يتأييدجواز،  

 يدهنـد و از سـو    يم ي وجهه قانوني و فرهنگي، اجتماعي گوناگون اقتصاديها   در حوزه  ي و حقوق  يقيمختلف حق 
  .نندك  يمت دارندگان مجوز فراهم ينترل دولت بر فعالك نظارت و ي برايگر، محمليد

ن مجوزها  يا. داند  يم گوناگون اخذ مجوزها را الزم       يها    نهي اهداف خود در زم    يريگيشبرد و پ  ي پ منظور  بهدولت  
گر متفاوت است و    يدكي با   كي ناظر بر هر   يها    تي، حساس رو  نيازاشوند و     يم ينيب  شيپن و اهداف گوناگون     يبا عناو 

  .ز متفاوت استيدام نكربط درباره هر ي و مراجع ذكز مداري صدور مجوز و نفرآيند رو نيازا
دهـد    يمـ  نـشان    ي دولت يل صدور مجوزها  ين و مقررات مربوط به تسه     ير تحوالت قوان  يس ين، بررس يبا وجود ا  

ن يز بوده است و ا    ك متمر ينه اقتصاد ي در زم  ي دولت ي صدور مجوزها  فرآيندل  ي بر تسه  ين متون قانون  يه اهتمام ا  ك
ت ي، شـفاف  ها    نهيزمر  يدر سا . شور دنبال شده است   ك ي نظام اقتصاد  يار و ارتقا  كسب و   كط  يامر با هدف بهبود مح    

  .الزم وجود ندارد
 يهـا و مقـررات ادار      نامـه   نيـي آ.  از مجـوز وجـود نـدارد       يفـ يشورها، تعر ك از   ياريران، برخالف بس  ين ا يدر قوان 

 روشـن  يف قـانون يا تعري نبود قانون خاص  دليل  به. ران هستند ي در ا  ي دولت يها     مجوز ين منبع نظام حقوق   يتر  مهم
 مواجـه   ي متعدد يت الزم برخوردار نبوده و با مشكالت حقوق       يران از شفاف  يور مجوز در ا   ، نظام صد  ياز مجوز قانون  

ه در صدور مجـوز، ضـرورت   ي صدور مجوز، عدم وجود وحدت رو     فرآيند بودن   يتوان به طوالن    يماست كه از جمله     
 از  بـرداري     هـره  نظـارت بـر ب     ي مناسب بـرا   يها    سميك كار، فقدان ضوابط و مكان     ي انجام   ين مجوز برا  يكسب چند 

الت كمـش .  نبود قواعد منسجم و شفاف در خصوص مجوزها اشـاره نمـود            تي و در نها   ها  آنمجوزها و اصالح و لغو      
 ضـوابط صـدور و      يست؛ گـاه  يـ  دولـت روشـن ن     يهدف از صدور مجوز از سو         يه گاه كن است   ي از ا  يور ناش كمذ
، هركـدام  يك مجـوز و ضـمانت اجـرا       ي يفرع و   يست؛ اركان و عناصر اصل    يد و نظارت بر مجوزها مشخص ن      يتمد

 هـا   آن حاكم بـر صـدور       يها    تيها و محدود    بيست؛ آس يل وجود اقسام گوناگون مجوز روشن ن      يست؛ دال يروشن ن 
  . دچار ابهام استي دولتي مجوزهايريكارگ  از صدور و بهي ناشيفري و كي، انتظاميت مدنيمسئول ست و يمعلوم ن
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 آزاد بـه    يق سـامانه انتـشار و دسترسـ       يـ  از درخواسـت شـهروندان از طر       يوجهه بخش قابل تـ    كنيبا توجه به ا   
 آزاد بـه اطالعـات      يون انتشار و دسترسـ    يسيمكشود    يم مربوط   ي دولت يط و آثار صدور مجوزها    ياطالعات به شرا  

شخوان يـ پ« از جملـه     ي دولتـ  ي اطالعـات مجوزهـا    ي حاو يها گاهيت پا يرده است تا ضمن استفاده از ظرف      كتالش  
 و  يـي زدا   مقـررات  ئـت يه يرسـان   اطالعگاه  يپا« و   »اركسب و   كش  ي پا يز مل كسامانه مر «،  »شوركوزها و خدمات    مج
ع و آسـان بـه اطالعـات        ي سر يان جهت دسترس  ي متقاض يي نسبت به راهنما   »اركسب و   ك يل صدور مجوزها  يتسه

ن يه بـا تـدو    كـ آن بـوده اسـت      بـاره    نيـ ون درا يسيمكگر  ين، اقدام د  يهمچن. ندك اقدام   ي دولت يراجع به مجوزها  
ننده كه مؤسـسات صـادر    كـ  را   ييهـا      آزاد به اطالعات مجوزها، حداقل     ي خاص در مورد انتشار و دسترس      نامه  شيوه

  .ندكن ييم و تبيان قرار دهند ترسيا در دسترس متقاضيرده ك عموم منتشر يد براي باي قانونيمجوزها

 ي و اعتباريها و مؤسسات مال ك اطالعات بان)خ

 شـهروندان بـه   ياجـازه دسترسـ    وي و اعتبـار يها و مؤسسات مال ك از بانهريك و يكنتشار اطالعات نظام بان ا
.  بـه اطالعـات اسـت      يز حق دسترس  يت و ن  يده در حوزه شفاف   يچي نسبتاً پ  مسائلها از     كنتشر نشده بان  اطالعات م 

، هـا   آن موجـود در     ي و شخص  يت عموم  از اطالعا  ياريده بودن بس  ين نهادها، به هم تن    ي بودن ا  يا خصوص ي يعموم
 ياتكـ ، از جملـه ن    ي رقـابت  يايـ  مزا ي و اطالعات دارا   يان، حفاظت از اسرار تجار    ي مشتر يا  هت اسرار حرف  يلزوم رعا 
ـ  كيـ اران بـزرگ    ك مثـال، درخواسـت اطالعـات بـده        يبـرا . زنند  يم دامن   يدگيچين پ يه به ا  كهستند   ا يـ ،  ك بان

ور رد شود امـا رد      كل مذ ين است به دال   كن، مم ي شخص مع  كي به   ييعطاالت ا يدرخواست اطالعات راجع به تسه    
ا اطالعـات راجـع بـه       يـ ،  يزك مر ك مجوز از بان   ي دارا يا اعتبار ي يها و مؤسسات مال     ك بان يدرخواست انتشار اسام  

  .نباشدر يپذ هي مختلف، توجيها  نهي در زميي اعطايها  ا آمار وامي ي پروژه ملكيبه  ك فالن بانييالت اعطايتسه
ه از طـرف    كـ  يي وجود ندارد اما در استانداردها     يكت بان ي در خصوص شفاف   يشور ما قواعد روشن   كمتأسفانه در   

 يمـشخص، جـامع، بـرا      دي با يكه انتشار اطالعات بان   كده  ي اعالم گرد  ، منتشر شده  يكت بان ي شفاف يته بال برا  يمك
ـ   يمكاز نظر   . ر باشد يپذ سهيها مقا  كن بان ي بوده و در ب    ي زمان ي سازگار ياربران معنادار، دارا  ك د يـ هـا با    كته بال، بان

الوصـول و همـراه بـا         سـهل  صـورت   بـه دقـت و     روز، به    الزم را به   ي، استانداردها ي انتشار عموم  ينه برا يدر شش زم  
ه، قـدرت   يشامل سـرما   (يت مال ي، وضع ير مل ي تداب :نه عبارتند از  ين شش زم  يا. نندكان ارائه   ي مشتر يات، برا يجزئ

 و  ي حـسابدار  يهـا     اسـت ي بـودن، س   كسي در معرض ر   ،كسيت ر يري، راهبردها و اقدامات مد    )ينگيت و نقد  پرداخ
  .يتيري و مديتكت شريمكاطالعات حا  ويتجارت اصل

ها موظفند ترازنامه خود را طبق        ك بان 1339شور مصوب   ك ي و پول  يك قانون بان  77شور ما به موجب ماده      كدر  
ن ترازنامـه   ي نـسخه از آخـر     كيراالنتشار درج و    يثكه  يومير، الاقل در دو روزنامه       پول و اعتبا   ينمونه مصوب شورا  
ها موظفند ترازنامه خـود را طبـق          كبان« :ندي نما يه در دسترس عموم باشد آگه     ك يي در جا  كخود را در محل بان    
ن ترازنامـه   ياز آخـر   نـسخه    كيراالنتشار درج و    يثكه  يومي پول و اعتبار، الاقل در دو روزنامه         ينمونه مصوب شورا  
  .ندي نمايه در دسترس عموم باشد آگهك يي در جاكخود را در محل بان

ـ  ي اقتصاد مقاومت  يلك يها    استيب س يپس از تصو    يهـا     گانـه سـامانه    رد منظومـه نـه    كـ  اعـالم    يزكـ  مر ك، بان
ر ي سـا يستميـ ان اتـصال امـن و س  كـ  قـرار خواهـد داد و ام   بـرداري     جـاد و مـورد بهـره      ي را ا  يك نظام بـان   ياطالعات
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 دسـتور،   فرآينـد  هرگونـه    1394رماه  ي ت يه از ابتدا  ك يا  گونه    بهها فراهم آورد      ن سامانه ي را به ا   يي اجرا يها  دستگاه
 يسـنج  تيـ  سـامانه نظـام هو  :هـا عبارتنـد از   ن سـامانه يا.  انجام شوديكيترونك ال صورت  بها استعالم   يدرخواست و   

 دسـته  كيـ ترونكپارچـه ال كي، سـامانه صـدور   )سپام (ي مالكيترونك ال ينرسا امي، سامانه پ  )نهاب (يك بان كيترونكال
، )مايسـ  (يكت اوراق بـان يريپارچـه مـد  كي، سـامانه  )كاوكـ چ (ياغـذ ك ي و اسناد وصول ك، سامانه چ  )اديص (كچ

الت، ي، سـامانه جـامع تـسه      )مينس (يزك مر كپارچه بان كين سامانه   ي، نو )سپاس(ر  ي سا كيترونكسامانه پرداخت ال  
  ).اميس (يپارچه استعالمات مالكي سامانه

ت و انتـشار    ي شفاف يضوابط ناظر بر حداقل استانداردها    «،  24/4/1393خ  ي پول و اعتبار در تار     ين، شوار يهمچن
 اطالعـات   اند  هلف شد كها م   كن ضوابط، بان  يدر ا . رده است كب  ي را تصو  »ي اطالعات توسط مؤسسات اعتبار    يعموم

 مـصوب  »)ياليـ ر (يك بـان  يها    دستورالعمل ناظر بر ضمانتامه   «.  خود، قرار دهند   يانرس  اطالعمورد نظر را در سامانه      
: دارد  يمـ ان يـ ن ب ي، چنـ  هـا     نامه  ضمانتت در مورد    ي در ارتباط با شفاف    52 پول و اعتبار در ماده       ي شورا 9/2/1393

ه كـ  يباشـد، بـه نحـو       يمـ  خود   يرسان  اطالعگاه  ي در پا  يا  ه سامان سازي    ادهي و پ  ي موظف به طراح   يمؤسسه اعتبار 
 خود، به مشخصات    يدملك/  و شناسه  نامه  ضمانتور و درج شماره منحصر به فرد        كنفع، با مراجعه به سامانه مذ      يذ

  .ردي قرار گتأييد صادره مورد نامه ضمانت داشته و اصالت ي صادره دسترسنامه ضمانت
ت و انتشار   ي شفاف يبر حداقل استانداردها  ضوابط ناظر   «، با عنوان    24/4/1393 در بخشنامه مورخ     يزك مر كبان
ه يـ لكه كـ  خواسـته اسـت      ي و مؤسسات اعتبـار    ي خصوص يها    ك از بان  »ي توسط مؤسسات اعتبار    اطالعات يعموم

ت يـ مك، حا كسيـ ت ر يري، مـد  ي مـال  يها    ور و در چهار بخش صورت     كاطالعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذ      
ـ يرسـان  اطـالع گـاه  يت، در پايـ  بـا اهم  يدادهايمربوط به رو  ، انتشار اطالعات    ينترل داخل ك و   يتكشر ا يـ  ك آن بان

ر اطالعـات   يرد و سا  يان شده است، قرار گ    ين بخشنامه ب  يه در ا  ك ي مشخص يها    ، در قالب شاخص   يمؤسسه اعتبار 
 به اسفند ماه، شـش      يساله منته  كي ي شامل مقطع زمان   ين مقاطع زمان  يا.  مقرر منتشر شود   يز در مقاطع زمان   ين

ن يـ  ا16البتـه در مـاده     . باشـند   يمـ  به خـرداد مـاه و آذر مـاه،           ي منته يور ماه و مقطع زمان    ي به شهر  يماهه منته 
ان اسفند ماه هـر سـال       ي پا يه الزم است در مقطع زمان     ك را   ي تا اطالعات  اند  ه ملزم شد  يبخشنامه، مؤسسات اعتبار  

ور ماه هـر سـال منتـشر گـردد،          يد در مقطع شهر   يه با ك  را يرماه سال بعد و اطالعات    يان ت يثر تا پا  كارائه شود، حدا  
 آخـر مـاه اول فـصل بعـد     ثر تـا ك خرداد و آذر را حـدا يان آبان ماه و اطالعات مربوط به مقاطع زمان يثر تا پا  كحدا

  .ندكمنتشر 
عمـده   هكـ دهـد     يمـ  آزاد بـه اطالعـات نـشان         ي شهروندان در سامانه انتشار و دسترس      يها     درخواست يبررس
الت، فهرسـت اشـخاص     يط اخذ تـسه   يشرا. است   قرار گرفته  يالت بانك ي شهروندان حول محور تسه    يها  تدرخواس

هـا بـه كاركنـان خـود اعطـا        كـه بانـك  يالتي تـسه همچنين و   ييالت اعطا يزان تسه يالت و م  يكننده تسه   افتيدر
 عامـل در پاسـخ بـه        يهـا    و بانـك   يبانـك مركـز   . انـد   ها داشـته    ان درخواست ي را در م   ين فراوان يشتريكنند، ب   يم

ا ارائـه اطالعـات     يـ اند     دانسته ي را كاف  يرسان   اطالع يها  گاهي اطالعات موجود در پا     شهروندان عمدتاً  يها  درخواست
الت كـه بـه     يكننـده تـسه     افـت ير از اطالعات اشخاص در    ي، به غ    نيبا وجود ا  . است    بوده يمنوط به مراجعه حضور   

ار يـ الت اعطـا شـده، در اخت      يزان تـسه  يـ  شـده، اطالعـات مـرتبط بـا م         ، از ارائه آن امتنـاع     يم خصوص ياستناد حر 
  .است شهروندان قرار گرفته
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  )يالملل بين و يداخل( ها نامه تفاهم اطالعات قراردادها و )د
اد يـ  هـا   آن از   ي و عموم  ي، دولت ي ادار يه با عنوان قراردادها   ك (ي مؤسسات عموم  ياطالعات راجع به قراردادها   

ان يـ  مختلـف، در جر    يشورهاكه در   ك است   ين انواع اطالعات موجود در مؤسسات عموم      يتر  ممه از   يكي) شود  يم
 از يه، بخـش قابـل تـوجه   كـ نيبا توجـه بـه ا    .  اطالعات مورد توجه شهروندان قرار گرفته است       ي قانون آزاد  ياجرا

شود   يم ريزي    برنامهم و   ي با اشخاص مختلف، در قالب انواع قراردادها، تنظ        ي مؤسسات عموم  يهاياركتعامالت و هم  
ن يـ  و چـون ا انـد  ه و چگونه صـورت داد ين تعامالت را با چه اشخاص  ي ا يل دارند بدانند مؤسسات عموم    يمردم تما 

 ي مؤسـسات عمـوم    ي از سـو   هـا   آن انتشار اطالعـات     ي برا ي هستند اصوالً منع   يقراردادها در زمرة اطالعات عموم    
ل يـ  بـه دال انـد  ه قرار گرفتيه طرف قرارداد با مؤسسات عمومك يگر، اشخاص خصوص ياما، در طرف د   . وجود ندارد 

ن قراردادها ندارند و    ي اطالعات ا  ي به افشا  يلي خود، تما  ي رقابت يايا مزا ي ي حفظ اسرار تجار   يمختلف از جمله برا   
 و  يستردگگـ  .شـود   يمـ  ي عمـوم  ي اطالعات بر قراردادها   يده شدن نحوه اعمال قانون آزاد     يچين امر منجر به پ    يا

 يق برگـزار يـ  قراردادها از طر   ي مثال، برخ  يبرا. ديافزا  يم يدگيچين پ يز بر ا  ي ن ي مؤسسات عموم  يتنوع قراردادها 
 از قراردادهـا بـا   يا ه؛ دسـت ي انـسان يرويـ  نكيـ  ي استفاده از خـدمات سـاعت   ي برا ي و برخ  اند  همناقصه منعقد شد  

 و  انـد   ه بسته شد  ي خارج يها    تك با شر  يخ، بر يگر به بخش خصوص   ي د يا  ه و دست  اند  ه بسته شد  يمؤسسات عموم 
 يا هافته اسـت؛ دسـت  يان يگر پاي دي بعضيان است و اجراي در جرها آن از   ي بعض ي، اجرا ي با مؤسسات داخل   يبرخ

  . هستندي اطالعات عاديگر حاوي ديا ه هستند و دستي و شرط رازداري اسرار تجارياز قراردادها حاو
نـد  ك  يمت مواجه   ي را با محدود   ي ادار ي به اطالعات قراردادها   ي فرد يسترسا د ي ي، انتشار عموم  ين گوناگون يا
ن فروض مختلـف و بـا   ي بكيكد با تفيه باكبل. ردكتوان صادر   يم نها آن در مورد همه يلكم ك حكيه ك يا گونه    به

  .ردك اقدام ها آن مفاد يار و افشا اشخاص، نسبت به انتشيت توافقات و حقوق خصوصيلحاظ ضرورت رعا
ب ي تـصو  ي دولتـ  ي درباره قراردادها  ي عموم يرسان  اطالعن مصوبه در مورد     ينون چند كران تا ي ا يدر نظام حقوق  

 به فـروض    يافك عدم توجه    دليل  بهن،  يبا وجود ا  . ر شده است  ي دا يز در سطح مل   ي ن يرسان  اطالعگاه  ي پا كيشده و   
  .اند ه نداشتديكارآما ي اند هنشدا اجرا ي، حسب مورد، يمختلف روابط قرارداد

 138ران بـه اسـتناد اصـل        يئت وز يه مصوب 5/4/1387مورخ   » قراردادها ي عموم يرسان  نامه نظام اطالع    نييآ«
ورخ مـ  »شوركـ  يهـا   داد  قـرار  اطالعـات  گـاه يپا يـي اجرا نامـه   آيـين « مـستقل،  نامـه   نيـي آ عنوان  به و يقانون اساس 

 و مقابلـه بـا فـساد        ي قانون ارتقاء سالمت نظـام ادار      )3(ماده  ) ب( بند   موضوع رانيوز   ئتي مصوب ه  29/2/1392
 مصوب  » مناقصات ي برگزار قانون« موضوع   » مناقصات ي برگزار يرسان  اطالع نحوه   يي اجرا نامه  نييآ« و   1390 مصوب
  .هستند مصوبات ني از جمله ا1383

 از  يبـل تـوجه   ه بخـش قا   كـ دهـد     يمـ  آزاد به اطالعـات نـشان        ياطالعات موجود در سامانه انتشار و دسترس      
 ي مؤسـسات عمـوم  ي برخياركبا وجود هم. شود  يم مربوط ي عمومي شهروندان به قراردادها  ياطالعات درخواست 

هـات مختلـف    يشتر مؤسسات با توج   يب) نفع در قرارداد   يهم عمدتاً به اشخاص ذ     آن (يدر ارائه اطالعات درخواست   
 بـودن  يا فنـ يـ  بودن طرف قرارداد يا خارجيمناقصه فات ي تشركا استناد به تر   ي رط محرمانه بودن  ر وجود ش  ينظ

 يجـا   بهز  ي ن يبرخ. نندك  يمهات ناموجه، در ارائه اطالعات درخواست شده مقاومت         ي توج ياطالعات قرارداد و برخ   
ننـد  ك  يمـ بسنده  ) پيقرارداد ت (س الگو   ينو شيا ارائه پ  ي از اطالعات مندرج در آن       يارائه اصل قرارداد به ارائه برخ     
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ب ي آزاد به اطالعـات تـصو      يون انتشار و دسترس   يسيمك،  رو  نيازا. شود  يمنندگان  ك  درخواست يتيموجب نارضا ه  ك
، نحـوه  ي عمـوم ي آزاد بـه اطالعـات قراردادهـا   ي خاص در مورد انتشار و دسترسنامه  شيوهن  يرده است تا با تدو    ك

  .ندك ن و شفافييل الزم تبين قراردادها را با تفصي در مورد ايرسان اطالع
 مؤسـسات   كـه   يدرصـورت . انـد   ه شهروندان بود  يز از زمرة تقاضاها   ي ن ها    نامه  تفاهم متعارف،   يعالوه بر قراردادها  

 تحقـق آن    ي را بـرا   يك مـشتر  يهـا     تيـ  باشند و بخواهنـد فعال     كت مشتر ي فعال يها     اهداف و حوزه   ي دارا يعموم
آور و ضمانت اجرا     وسوم بوده و فاقد جنبه الزام      م نامه  تفاهمه به   ك ي سند كياهداف صورت دهند نخست در قالب       

 خـود را    يرده و چند و چون آمادگ     ك مورد توافق خود را مرور       يارك يها    ها و روش    است، اهداف، موضوعات، برنامه   
ـ  يها گاه   نامه  تفاهمن  يا. نندك  يمها اعالم     نهي در آن زم   ك و اقدامات مشتر   يارك هم يبرا  يـي ن دو دسـتگاه اجرا    ي ب
 بـه قـوه   يگـر يه و ديـ  به قوه مجريكيه  ك يا  هن دو مؤسس  ي ب يشود، گاه   يمه قرار دارند امضا     ي قوه مجر  ه داخل ك

  .شوند  يم منعقد ي با مؤسسات خارجيرانين مؤسسات ايز بي نيگاه. ا مقننه وابسته استيه يقضائ
 يهير هـر صـورت، تـوج      ه د كشود    يم مربوط   نامه  تفاهمن  ي شهروندان به ا   يها  از درخواست  يتعداد قابل توجه  

  . وجود داردها آن عدم ارائه يبرا

 يا ه اطالعات بودج)ذ

ك همـواره مـدنظر قـرار       يـ  دموكرات ي اسـت كـه در كـشورها       ي از امـور   يكي يزير ت در بودجه و بودجه    يشفاف
 ةه بودجـ  يـ  را در ته   ينيشيـ  و پ  هيـ ار اول يـ  اخت ايـ نقش  ت،  ي، صالح هيقوه مجر  ،ياسي س يها  نظام همهدر  . رديگ  يم

ا رد  يـ و   قبـول    ، موارد اصـالح   ي، بحث و در بعض    ينيار بازب يز اخت ي مقننه ن  ةقو.  مقننه دارد  ة آن به قو   ئهساالنه و ارا  
شـود   ي موجب مـ   يالخصوص در جلسات علن    يطرح بودجه و امكان اصالح آن در قوة مقننه و عل           .ردن سند را دا   يا

  .دي فراهم آيسينو  بودجهفرآيند بر يكه امكان نظارت عموم
 آزاد بـه اطالعـات، قـانون بودجـه     ي در بستر قانون انتشار و دسترسيا هن اساس، منظور از اطالعات بودج  يبر ا 

ه عبارت است از اطالعات راجع به       كبل. رديگ  يمن قانون منتشر شده و در دسترس عموم قرار          يرا ا يز. ستيساالنه ن 
، مـوارد مـصرف و   هـا  آنافتـه بـه    يص  ي تخـص  زان بودجـه  يـ ر، م يـ بگ  از مؤسسات بودجه   هريك يبودجه مصوب برا  

 مؤسسات  يا  ه شامل اطالعات بودج   يا  ه، اطالعات بودج  رو  نيازا.  را نشان دهد   ها  آن يها    نهيه هز ك ي مال يها    صورت
  .)ندنك استفاده ني عموميها   از بودجههرچند(شود   يمز ي ني ارائه دهنده خدمات عموميخصوص
زان بودجه  يم هكدهد    يم آزاد به اطالعات نشان      يسامانه انتشار و دسترس    شهروندان در    يها     درخواست يبررس

ن ي مؤسـسات و همچنـ     يزان درآمد و بده   ي، م ي حسابرس يها   و گزارش  ي مال يها  كرد آن، صورت    نهي و هز  يافتيدر
تعـداد   شهروندان بوده كـه  ي اصليها  مختلف از دغدغهيها   از پروژه  ي دولت يخانه و نهادها   وزارت ي مال يها  تيحما

هـا    ن دست درخواست  ي به ا  ييگو  پاسخها در     عملكرد سازمان . است  ها را به خود اختصاص داده        از درخواست  ياديز
ها اطالعات مرتبط را ارائـه         اكثر سازمان  اينكه رغم  علي. نه وجود ندارد  ين زم ي در ا  ي واحد  هيكامالً متنوع بوده و رو    

از . انـد   كنند خود را ملزم به ارائه اطالعات ندانسته         ي استفاده نم  يلت از مؤسسات كه از بودجه دو      ياند اما برخ    كرده
ار يـ انـد كـه صـرفاً در اخت          خود را محرمانه اعـالم كـرده       يا   و بودجه  ي از مؤسسات اطالعات مال    يگر، برخ ي د يسو

العـات مـازاد    دانسته و اطيها را كاف ز اطالعات منتشر شده در پرتاليگر ني ديبرخ. رديگ ي قرار مي نظارت ينهادها
  .اند بر آن را قابل انتشار ندانسته
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، بـر لـزوم     اند  ه آزاد به اطالعات صورت داد     يق سامانه انتشار و دسترس    يه شهروندان از طر   ك ييها    در درخواست 
  .اند هردك تأكيد شده، تأييد ي ماليها  ز صورتي و ني و عمراني، پرسنلي جاريها  ن بودجهي بكيكتف

هـا،    وزارتخانه يها ة حساب يلكوان محاسبات به    يد« :ي قانون اساس  55ه طبق اصل    كد  ر ش كد متذ ين، با يهمچن
 يبـ يننـد بـه ترت    ك يشور استفاده م  كل  ك از بودجة    يه به نحو  ك ييها  دستگاهر  ي و سا  ي دولت يها    تكمؤسسات، شر 

رده و هـر    كـ اوز ن  از اعتبارات مصوب تجـ     يا نهيچ هز يه ه كد  ينما ي م ي حسابرس  يا يدگيدارد رس  يه قانون مقرر م   ك
 مربوطه را برابـر قـانون       كمدارها و اسناد و      وان محاسبات، حساب  يد. ده باشد ي در محل خود به مصرف رس      يوجه
. ديـ نما يم مـ ي تـسل ي اسالميغ بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورا   ي و گزارش تفر   يآور جمع

  .»د در دسترس عموم گذاشته شوديان گزارش بيا

 عات حوزه سالمت اطال)ر

ت يت، وضـع يـ مات بهتـر منجـر شـده و در نها   ي و اطالعات بهتر در حوزه سالمت بـه تـصم    ي عموم يها    يآگاه
 يهـا     نـه يل هز يـ ن، از تحم  ين امـر، همچنـ    يا. ندك  يم فراهم   يز سالمت عموم  ي افراد جامعه و ن    ي بهتر برا  يسالمت

 آزاد به اطالعات    ي و دسترس  ين جهت، انتشار عموم   يمبه ه . ندك  يم يريشگي پ يناخواسته و گزاف بر نظام سالمت     
 در  يثـراً، قـانون خاصـ     كه ا ك يا  گونه    به برخودار است    ييت بسزا ي مختلف جهان از اهم    يشورهاكحوزه سالمت در    

  .اند هردكب ينه تصوين زميا
عمـدتاً  ، اطالعات مربوط بـه سـالمت افـراد          يدر بعد فرد  .  است ي و عموم  ي دو بعد فرد   يموضوع سالمت دارا  

، اطالعـات   ي اطالعات خارج هـستند امـا در بعـد عمـوم           ي بودن از قلمرو شمول آزاد     يا خصوص ي ي شخص دليل  به
قـانون   ن دو بعد، در   يا .رديد به نحو گسترده منتشر شده و در دسترس همگان قرار گ           ي با يمرتبط با سالمت عموم   

) 15 و   1مـواد   (در دو ماده    . س شده است  كع من ي به نحو مناسب   1387 آزاد به اطالعات مصوب      يانتشار و دسترس  
  . توجه شده استيز به سالمت عمومي ماده نكي و در يبه سالمت فرد

 و  ي عمـوم  يلـ كن قانون را به دو دسـته        ي آزاد به اطالعات، اطالعات مشمول ا      ي قانون انتشار و دسترس    1ماده  
ونت ك محل س يها  يشان، ن يو نام خانوادگ  ر نام   ي نظ ياطالعات فرد «ن ماده،   ي ا »ب«بند  . رده است كم  ي تقس يشخص

 » و رمز عبـور    يك، شماره حساب بان   يمس ج يها  ي، ناراحت ي فرد يها   عادت ،ي خانوادگ يت زندگ يار، وضع كو محل   
رقابـل دسـترس    ي اطالعات غ  مثابه  به ين قانون، اطالعات شخص   ي ا 15طبق ماده   .  دانسته است  يرا اطالعات شخص  

  . استيد به اشخاص خاص محدوها آن به يه دسترسكست بلين
سسات ؤ م ي برا كه  يدرصورت« :هكرده است   ك آزاد به اطالعات مقرر      ي قانون انتشار و دسترس    16ماده  ن،  يهمچن
ا يـ ار قـرار دادن اطالعـات درخواسـت شـده، جـان             يه در اخت  ك محرز باشد    ين قانون با مستندات قانون    يمشمول ا 

ن مـاده،   يـ  در واقـع، ا    .»ننـد كار قرار دادن اطالعات امتناع      ي از در اخت   دي، با  ...اندازد  يسالمت افراد را به مخاطره م     
ز يـ  ن 15 مـاده    يه از جملـه، اسـتثنا     كـ نـد   ك  يمـ  به اطالعـات را مقـرر        ي مهم انتشار و دسترس    ي از استثناها  يكي
  .باشد  يم

ع مـواد   موضو«ه  كح نموده است    يرده و تصر  ك توجه   يع سالمت عموم  وور به موض  ك قانون مذ  17 ماده   1تبصره  
 .»گردد  ي نم يد سالمت عموم  ي و تهد  يطيمح  ستيا بروز خطرات ز   يشامل اطالعات راجع به وجود      ) 17 (يال) 13(
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د ك مؤ تأكيد آزاد به اطالعات بوده و       ي شده در قانون انتشار و دسترس      ينيب  شيپ ي بر استثناها  ييم، استثنا كن ح يا
د يـ ا بـروز تهد يـ بـه وجـود     اطالعات راجعيعني. شود  يم قلمداد ي اطالعات در حوزه سالمت عموميبر اصل آزاد

دام از  كـ  چي دارد بـه اسـتناد هـ       ي بـا سـالمت عمـوم      يه ارتبـاط قـو    كست  يط ز يه مح يا عل ي يه سالمت عموم  يعل
  .ردي عموم قرار گد در دسترسيست و بايتمان نكور قابل ك قانون مذياستثناها
 از  يبخـش  هكـ دهـد     يمـ  آزاد به اطالعات نشان      يسترس شهروندان در سامانه انتشار و د      يها     درخواست يبررس

 گونـاگون در حـوزه      ير درخواسـت آمارهـا    يـ  شهروندان با حوزه سالمت مرتبط بوده است نظ        ياطالعات درخواست 
 مربـوط   ي اطالعات و اسـتانداردها    ،ي درمان يها  مهي و واردات دارو، اطالعات مرتبط با ب       ييداروسالمت، محصوالت   

ن يـ  بـه ا ي مؤسـسات عمـوم  يهـا   ن، پاسـخ يـ با وجـود ا  . ختهيوزه سالمت و محصوالت ترار    به آب شرب، بودجه ح    
ون انتـشار و    يسيـ مك،  رو  نيـ ازا. ننده نبوده و منجر به اعتراض شـهروندان شـده اسـت           كها غالباً متقاعد    درخواست

 آزاد بـه    يسـ  خـاص در مـورد انتـشار و دستر         نامه  شيوهن  يرده است تا با تدو    كب  ي آزاد به اطالعات تصو    يدسترس
  .ندكن و شفاف يين حوزه را تبي در ايرسان اطالعاطالعات حوزه سالمت، نحوه 

 ياتي اطالعات مال)ز

 ي خود دارند و اطالعات    ياتيه اشخاص مشمول قانون در امور مال      ك ي اطالعات : بر دو دسته است    ياتياطالعات مال 
، شـهروندان   رو  نيـ ازا. ار دارد ي خودش در اخت   يانونارات ق يف و اخت  ي به مناسبت انجام وظا    ياتيه سازمان امور مال   ك

ننـد و  ك را اعـالم  يات پرداختيزان ماليه مك اند هردكات دارند درخواست يه الزام به پرداخت مال  ك يهم از مؤسسات  
 دولـت   ياتيـ ا اطالعات راجع به درآمد مال     ي خاص   ي مؤد ياتي تا اطالعات مال   اند  ه خواست ياتيهم از سازمان امور مال    

  . ندكان را اعالم كا پزشيال كان همانند طالفروشان، وي از مؤديا اقشار خاصي اصناف ي پرداختيها  اتيحل مالاز م
 ي اقتصاد يها  تيت فعال ي شفاف منظور  به آن،   يها  م و تبصره  ي مستق يها    اتيرر قانون مال  ك م 169 ماده   به موجب 

 شـامل   ياتيـ ان مال يـ دؤ م يـي  و دارا  يردكـ ، عمل يتيگاه اطالعات هـو   ي، پا ياتيپارچه اطالعات مال  كيو استقرار نظام    
 در سـازمان    ي و حقوق  يقي اشخاص حق  يك و مل  يا  هي، سرما ي، معامالت ي و اعتبار  ي، پول ير اطالعات مال  ي نظ يموارد

 وابـسته بـه دولـت و        مؤسـسات ،  هـا     ي، شـهردار  ي دولتـ  مؤسـسات ها،    وزارتخانه .شود  يمجاد  يشور ا ك ياتيامور مال 
ـ  ي انقـالب اسـالم    ي، نهادهـا  ير دولتـ  ي غ ي عموم ي و نهادها  تمؤسساها،    يشهردار  و  ي مـال  مؤسـسات هـا و      ك، بان
ه اطالعـات مـورد   ك يردولتي و غي اعم از دولتير اشخاص حقوق  يشور و سا  ك ك، سازمان ثبت اسناد و امال     ياعتبار

آورند،   يمشخاص را فراهم     ا ي برا ييل درآمد و دارا   ي موجبات تحص  يا به نحو  يار دارند و    يگاه فوق را در اخت    ياز پا ين
  :شور قرار دهندك ياتيار سازمان امور ماليل را در اختي ذيها  موظفند اطالعات به شرح بسته

  :يتي اطالعات هو)الف
  ي و حقوقيقي اشخاص حقيانك و ميتي اطالعات هو.1
  ردادها و عقد قراي مربوط به انجام معامالت تجارين مجوزهاي و همچنيت اقتصادي فعالي مجوزها.2
  : اشخاصي اطالعات معامالت)ب
  )االها و خدماتك، ها  ييد و فروش دارايخر( معامالت .1
  )االها و خدماتكواردات و صادرات  (ي تجارت خارج.2
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  ي تجاريها  تي مربوط به انجام معامالت و فعالي قراردادها.3
   و هرگونه خدماتياركمانيات پي مربوط به انجام عملي قراردادها.4
  ه طالكد و فروش ارز و سيطالعات مربوط به خر ا.5
  ي پرداختيها   صادره و خسارتيها  نامه  مهي اطالعات انواع ب.6
  ت حمل و نقل بار و مسافريورت وضع بارنامه و ص.7
  : اشخاصيا هي و سرماي و اعتباري، پولي اطالعات مال)پ
  وراق بهادارر اينقل و انتقال سهام و سا) يدوره مال(نه  جمع گردش ساال.1
  يك بانيها انواع حساب) يدوره مال( جمع گردش و مانده ساالنه .2
  ها آنها و سود  انواع سپرده) يدوره مال( جمع گردش و مانده ساالنه .3
ش اعتبـار  يه تعهـدات اعـم از گـشا    يلكن  يه عقود و همچن   يلك در قالب    يالي و ر  ي اعم از ارز   يكالت بان ي تسه .4
  نآر يها و نظا ، ضمانتياسنادل اعتبار ي و تنزياسناد
  ها آنن نقل و انتقال ي و همچنك، اموال و امالها  يي اطالعالت دارا)ت
ران يـ  وز ئتيهب  ي و تصو  يي و دارا  يشنهاد وزارت امور اقتصاد   يه با پ  ك ي اقتصاد يها  تير اطالعات فعال  ي سا )ث

  .به موارد مزبور اضافه خواهد شد
ن ي در قـوان   يم خاصـ  كـ  ح هـا   آن شهروندان به    يا نحوه دسترس  ي ياتيت مال در مورد انتشار اطالعا    ن،يبا وجود ا  

 خـودش وجـود دارد امـا بـه اطالعـات            ياتي به اطالعات مال   ي هر مؤد  يان دسترس كو البته، ام    وجود ندارد  ياتيمال
ئه اطالعـات   ا ارا يه انتشار   كح دارد   يز تصر ي آزاد به اطالعات ن    ي قانون انتشار و دسترس    17ماده  . گران نه ي د ياتيمال
  .ندكات لطمه وارد ي ماليزي به ممدينبا

 يا اسـام  يـ  ياتيـ  مال ير آمارهـا  يـ  نظ ياتيـ  مال يلك در ارائه و انتشار اطالعات       يديور، ترد كات مذ كبا توجه به ن   
زان يـ ا ميـ  ياتيـ  ماليهـا   ات اظهارنامهي وجود ندارد اما انتشار جزئاند ه داد ياتيه اظهارنامه مال  ك ي اقتصاد يها بنگاه

 آزاد بـه    ي قانون انتـشار و دسترسـ      16ت مقرر در ماده     ين است با محدود   ك خاص، مم  ي مؤد كي يات پرداخت يالم
  .رديقرار گ)  باشديا تجاري يتواند متضمن خسارت مال  يم ها آن يه افشاك ياطالعات(اطالعات 
اغلـب   هكـ دهـد     يمـ  آزاد بـه اطالعـات نـشان         ي شهروندان در سامانه انتشار و دسترسـ       يها     درخواست يبررس

ار يـ  شـده و در اخت     يل محرمانـه تلقـ    يـ ن دل ياست كه بـه همـ         بوده ياتيان مال يها ناظر بر اطالعات مؤد      درخواست
 ياتيـ  مال يهـا   يا بخـشودگ  يها    تيات، معاف يزان مال يز ناظر بر م   يها ن    درخواست يو برخ . است   قرار نگرفته  يمتقاض

  .است  ان نشود، منتشر شدهيد اطالعات مؤي كه منجر به افشاييبوده كه تا جا

  مؤسساتي اطالعات روابط عموم)س

هـا و     نگـاران، رسـانه    بـا روزنامـه    آزاد بـه اطالعـات       ينحوه ارتباط مؤسسات مشمول قـانون انتـشار و دسترسـ          
ات مـورد   هـا از جملـه موضـوع         و اشخاص مشهور و چهره     ياسي، مقامات و اشخاص س    يغاتي و تبل  ي آگه يها    انونك

 توسـعه   يشورهاكـ در  .  آزاد به اطالعات است    ي قانون انتشار و دسترس    ينگاران در اجرا   ن و روزنامه  توجه شهروندا 
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 يت دسترسـ  ي، وضع يغات و روابط عموم   يت تجارت نفوذ، تبل   ي و ممنوع  يگر ين خاص درباره الب   يافته، وجود قوان  ي
ا اگـر  يـ  وجود ندارد و يني قواننيشور ما چن  كرده است اما در     كور را مشخص    ك مذ يها     از حوزه  هريكبه اطالعات   

  .ت هستندي خاص دربارة شفافيمحتوان و مقررات وجود دارد فاقد ي قوانيبرخ
 مؤسـسات را قابـل   يه اطالعـات روابـط عمـوم   كـ ت را دارد  ين قابل ي ا  آزاد به اطالعات   يقانون انتشار و دسترس   
  .دسترس عموم قرار دهد

شـهروندان   هكـ دهـد     يم آزاد به اطالعات نشان      ير و دسترس   شهروندان در سامانه انتشا    يها     درخواست يبررس
 و فهرسـت خبرنگـاران حاضـر در نشـست،           ي خبـر  يهـا   ، نشست يا   به اطالعات جلسات رسانه    يخواستار دسترس 

ر از اطالعـات    يـ هـا بـه غ      انـد كـه سـازمان        بـوده  يرسان   اطالع يها   و پرتال  ي ارتباط يها  ، سامانه ي مردم يها  مالقات
ن دست از اطالعات مدون اغلب مدون نبـوده و          يبه عالوه ا  . اند   در ارائه اطالعات نداشته    ي منع  خبرنگاران، يشخص

  .اند  كوتاه در سامانه ثبت شدهيها  پاسخصورت به

  ها  اطالعات انتخابات)ش
 آزاد به اطالعات اسـت و       يها از جمله اطالعات مشمول قانون انتشار و دسترس          اطالعات مربوط به انواع انتخاب    

ن اطالعـات شـامل اطالعـات راجـع بـه           يـ ا.  وجـود دارد   بـاره   نيدرا خاص   يامكز اح ين ناظر بر انتخابات ن    ي قوان در
 .شود  يمج انتخابات ي انتخابات و نتايها  نهي انتخابات، هزي برگزاريهافرآيند

نحـوه  ،  هـا   آن ي اطالعات دارند اطالعـات راجـع بـه احـزاب و نامزدهـا             يه قانون آزاد  ك ي مختلف يشورهاكدر  
ننـده  ك برگزار ي دادن، نهادهـا   ي و رأ  نـام   ثبـت  يط بـرا  ي در انتخابات، مشخصات و آمار اشخاص واجد شرا        نام  ثبت

ق ين مـصاد  يتـر   مهـم ه، در زمرة    ي انتخاب يها     از حوزه  هريكع آراء نامزدها در     يج انتخابات و نحوه توز    يانتخابات، نتا 
 قـانون انتـشار و   يـي نامـه اجرا  نيـي آ 1 مـاده  »چ«بنـد  ن،  ينهمچ. االنتشار و قابل دسترس بوده است      زماطالعات ال 

مـشمول قـانون انتـشار و       و   ي مؤسسات خـصوص   را در زمرة  احزاب  ،  1/3/1393 مصوب  آزاد به اطالعات   يدسترس
 1394 مـصوب    ياسـ ي س يهـا   و گروه  حزابت ا ي قانون نحوه فعال   16 ماده.  آزاد به اطالعات دانسته است     يدسترس

 و  يقـ ي اشـخاص حق   يرنقـد ي و غ  ي نقـد  يايو هـدا  ها    كمك،  عضاءات  يحق عضو  :عبارتند از  احزاب   يمنابع درآمد 
  وت، اهـداف و اساسـنامه  ي انجام شده در چهارچوب موضوع فعالي قانونيها  تي وجوه حاصل از فعال    ،يراني ا يحقوق

افـت و مـصرف   ي دريهـا   وهيزان، و شـ ي در مورد ميتيا شفافيت ين، محدودي با وجود ا   .ي دولت يها    ارانهيو  ها    كمك
 يق قـانون يـ د از طريـ  احزاب بايمنابع مال ه  كند  ك  يمح  يور تصر ك قانون مذ  14ده  ام.  وجود ندارد  حزاب ا يدرآمدها
 و  ثبـت شـود  يد در دفـاتر قـانون  يـ  حـزب با يها  نهيمصارف و هز منابع آن و   ه درآمدها و  يلك .نه شود ي و هز  تأمين

ون يسيـ مكن  يـ ا. ننـد كون احزاب ارائـه     يسيمكخود را به    ساالنه   يها   نهي و صورت هز   ي مال ي درآمدها دي با حزابا
 ين و مقـررات جـار     يا عدم مطابقـت بـا قـوان       يثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و             ك حدا ديبا
 و نبـود قـانون خـاص دربـارة          »شوركـ  ين و مقررات جـار    يقوان« با توجه به روشن نبودن مفهوم        .ندكشور اعالم   ك

 را بـا    حزابا يها    نهيور دفتر و صورت درآمدها و هز      كون مذ يسيمكه  كست  ي، معلوم ن  ي انتخابات يها    نهيت هز يشفاف
عدم ثبـت درآمـدها و منـابع        ور،  ك قانون مذ  15ه، طبق ماده    كت آن يق خواهد داد؟ نها   ين و مقررات تطب   يدام قوان ك

ون احـزاب و عـدم مطابقـت درآمـدها و           يسيمك  به ين عدم ارائه دفاتر مال    ي، همچن ها    نهي آن و مصارف و هز     تأمين
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ن قـانون  يـ ا 191 مـاده  يشور حسب مورد و به تناسب، موجب اعمـال مفـاد بنـدها      كن و مقررات    يها با قوان    نهيهز
  .شود  يم

 در خـصوص انتـشار      يمـ كچ ح يرفتـه اسـت و هـ      ي را پذ  ي و درون سازمان   يت حداقل ين قانون، شفاف  يدر واقع، ا  
  . آن حزب ندارديها  نهي حزب به هزيا اعضاي افراد يا دسترسي يعموم

 يارتقـا ده اسـت بـه امـر        ي رسـ  ي مقام معظم رهبر   تأييده به   ك  انتخابات يلك يها    استي س 8ن، بند   يبا وجود ا  
ردن آن در فرهنـگ    كـ نـه   ي و نهاد  ي انتخابـات  يج هنجارهـا  ي و تـرو   ي عمـوم  يها   و آموزش  يسطح شناخت و آگاه   

ت و حضور آگاهانه و بانشاط مـردم و  كش مشاري افزامنظور به سالم ياسيبت س ن قواعد و ضوابط رقا    يي و تع  يعموم
 يثرسـاز كن در جهـت حدا  ي نـو  يهـا   ي از فنـاور   يريـ گ  بهرهز به   يها ن   استين س ي ا 12 و بند   به انتخاب اصلح   كمك

 داللـت  يحيح و تلو  ي صر طور  بهه  ك اند  هردك تأكيدج،  يت، سرعت و سالمت در اخذ و شمارش آراء و اعالم نتا           يشفاف
  .نندك  يم آزاد به اطالعات در امر انتخابات يت الزامات قانون انتشار و دسترسيرعا بر

 بـه   يدسترس هكدهد    يم آزاد به اطالعات نشان      ي شهروندان در سامانه انتشار و دسترس      يها     درخواست يبررس
ن يترشيـ  مجلـس ب يهـا  انتخابـات  زن در يداهايـ داها، تعـداد كاند   يـ  كاند يزان آرا و درصد رأ    يج انتخابات و م   ينتا

  .است  داده شدهيها پاسخ كاف ان شهروندان داشته كه به اغلب آنيدرخواست را در م

 يياي و جغرافيمحيط زيستاطالعات  )ص

 ييايـ  و جغراف  يطـ يمح  ستيـ  آزاد به اطالعات، به اطالعات ز      ي قانون انتشار و دسترس    1 در ماده    اينكه رغم  علي
دهـد كـه      ي است، نشان مـ    يرشخصي كه همان اطالعات غ    ياز اطالعات عموم   ف قانون ياست اما تعر     ح نشده يتصر

 از عوامـل مهـم در سـالمت    يكـ ي اينكـه باتوجه به . رديگ ي قرار مي اطالعات عموم ن دست از اطالعات، در زمره    يا
ت ياسـت، شـفاف     شـده يي شناساي قانون اساس50ست در اصل يط زيست سالم است و حق بر مح    يط ز يافراد، مح 

  . استيكردن مسائل و مشكالت، ضرور  برطرفين موضوع حق شهروندان بوده و برايدر اطالعات مرتبط با ا
ات وحـش، منـابع     يـ ، ح ياهيـ م، پوشش گ  ي مربوط به اقل   ي شامل اطالعات  يياي و جغراف  يمحيط  زيستاطالعات  

ن دسـت از اطالعـات از دو   يـ  به ايترسدس. شود يم...  افت، محدوده معادن و  يها، باز   يها، آلودگ   اها، تاالب ي، در يآب
 ي دانـشگاه يهـا  ان به جهت انجـام پـروژه  ي دانشجويك سو برخ ياز  . است  جهت مورد توجه شهروندان قرار گرفته     

ـ  يهـا    پـروژه  يندگي، آال ياهيم، پوشش گ  ير اقل يست نظ يط ز ياز به اطالعات مربوط به مح     ين داشـته و   ...   و ي عمران

                                                 
ون يسي شوند، كم  18كه مرتكب تخلفات مذكور در ماده        درصورتي هستند   يييت نها  پروانه فعال  ي كه دارا  ياسي احزاب س  :19 ماده .1

 :كند ير را اعمال ميا چند مورد از موارد زيك ياحزاب متناسب با موارد تخلف 
 ي تذكر شفاه.1
 د محرمانهين تخلف با قييل و تعي با ذكر دلي تذكر كتب.2
 ها طار و اعالن از رسانه اخ.3
 ي دولتيها ها و كمك ارانهي از يا بخشيت از تمام ي محروم.4
 ت حزب حداكثر به مدت سه ماهيق فعالي تعل.5
 سال كيف پروانه به مدت سه ماه تا ي توق.6
  انحالل از دادگاهيت و تقاضايف پروانه فعالي توق.7
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 ماننـد   يطـ يمح  ستي ز يها  ش چالش يگر افزا ي د ياز سو . اند  مربوطه مطرح نموده   يها  درخواست خود را با سازمان    
ن ي از شهروندان را به ا     يتوجه تعداد ...  ها و    زباله  ،ي صوت ي هوا، آلودگ  يها، غبار و آلودگ     شدن تاالب   ، خشك يآب  كم

  .است  در سامانه انتشار ثبت شدهييها ن راستا درخواستيموضوع معطوف كرده و در ا
ا يـ ق ارجـاع شـهروندان بـه پرتـال          ي اغلب از طر   يياي و جغراف  يمحيط  زيست به درخواست اطالعات     ييگو پاسخ
 زياند ن    داشته يمحيط  زيست اطالعات   ي برخ يان تقاضا ي موارد كه دانشجو   يدر برخ . است    مربوطه بوده  يها  سامانه
  ز ارائـه  يـ ك مـورد ن   يـ در  . اسـت    ات بـوده   اطالعـ   ا پژوهشگاه مربوطه شرط ارائه    ي دانشگاه   ينامه از سو    ي معرف  ارائه

  .است  نه شناخته شدهياطالعات مستلزم پرداخت هز

  ياطالعات شخص )ض
 را منتـشر    ي آزاد به اطالعات، مؤسسات موظفند اطالعات عموم       يدرست است كه طبق قانون انتشار و دسترس       

 شـده    قانون بر شمرده   ي از استثناها   افراد، ي به اطالعات شخص   يار شهروندان قرار دهند و دسترس     يكرده و در اخت   
 يقـ ي تنها از اشـخاص حق     ي به اطالعات شخص   يدرخواست دسترس «دارد كه     ين قانون اظهار م   ي ا 6است، اما ماده      

تواننـد    ين اشخاص تنهـا مـ     ي بنابرا ».شود  يرفته م يها پذ    آن ينده قانون يا نما يگردد    يها مربوط م    كه اطالعات به آن   
  .باشند   داشتهي با خود درخواست اطالعات شخصنسبت به اطالعات مرتبط
گـران را   ي د ي اشخاص ثالث به اطالعات شخص     ي، دسترس 15 آزاد به اطالعات در ماده       يقانون انتشار و دسترس   

ن يـ د از ارائـه ا    يـ است كه مؤسـسات مـشمول با         ها موجود است، ممنوع كرده و صراحتاً اعالم كرده          كه در سازمان  
اسـت كـه مجـوز ارائـه           شـده  ينـ يب  شي پـ  يين ماده اسـتثناها   ين، در ا  يبا وجود ا  . نند ك يدست اطالعات خوددار  

ن قـانون  يـ مؤسـسات مـشمول ا  «: دارد ين قـانون اعـالم مـ   ي ا15ماده . است  اطالعات اشخاص ثالث را صادر كرده   
 يقـ يك شـخص حق   ي درباره   ي اطالعات شخص  يرقانوني غ ي متضمن افشا  يرش درخواست متقاض  يكه پذ  يدرصورت

 شخص ثالـث بـه نحـو        )الف:  مگر   كنند، يشده، خوددار   ار قراردادن اطالعات درخواست   يد از در اخت   يالث باشد، با  ث
ـ  يشخص متقاض ) ب. ت داده باشد  يح و مكتوب به افشاء اطالعات راجع به خود رضا         يصر ل يـ ا وك يـ م  يا قـ  يـ  ي، ول

ــث، در حــد  باشــد و اطالعــات يم از مؤســسات عمــويكــي ي متقاضــ)ج. اشــدارات خــود بيــد اختوشــخص ثال
  ». مرتبط باشديك مؤسسه عمومي عنوان بهف آن يماً به وظايشده در چهارچوب قانون مستق درخواست

 يز نـاظر بـر اطالعـات شخـص    ي آزاد به اطالعات ن   يشده در سامانه انتشار و دسترس         ثبت يها   درخواست يبرخ
هـا، گـاه اطالعـات        ن درخواسـت  يا. اند  بوده...  و يليا كارنامه تحص  ي، سوابق   يي، سوابق قضا  ي بانك يها  ر حساب ينظ

 مقامـات و    ي، گاه اطالعات شخـص    يا فرد تحت تكفل متقاض    ي موكل   ي، گاه اطالعات شخص   ي خود متقاض  يشخص
هـا    ن درخواست ي به ا  ييگو  پاسخب، نحوه   ين ترت يبه هم . تسا    اشخاص ثالث بوده   يگاه اطالعات شخص   مسئوالن و 

ا فـرد تحـت تكفـل       يا موكل   ي خود   ي اطالعات شخص  ي فرد تقاضا  درصورتي كه   ي نحو ز مطابق با قانون بوده به     ين
ت فـرد بـه   ي كـه دال بـر صـالح   ي و مدركيي منوط به ارائه مدرك شناسا  15توجه به ماده     است، با    خود را داشته  

  .است   به اطالعات باشد، بودهيدسترس
ا شهروندان ين يثالث اعم از مسئول اشخاص ينه درخواست اطالعات شخصيمؤسسات مشمول قانون در زم

 ين است كه در برخيحال نكته جالب توجه ا  نيا با. اند  كردهي استناد كرده و از ارائه اطالعات خوددار15به ماده 
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ها و مؤسسات به ماده  اند، سازمان  داشتهي به اطالعات اشخاص حقوقيموارد كه شهروندان درخواست دسترس
 به ين ماده دسترسي است كه اين در حاليا. اند رده و از ارائه اطالعات امتناع كرده استناد كيم خصوصي و حر15

  .است   ثالث را ممنوع دانستهيقيك شخص حقي درباره ياطالعات شخص

  ري سا)ط
رقابـل  يا غ يـ گانه باال دشوار      شانزده يها    يبند   به اطالعات در دسته    ي دسترس يها     از درخواست  يگنجاندن برخ 

 مرتبط نباشـند  كدام هيچا با ين است با چند موضوع مرتبط باشند   كه مم كها    ن درخواست ي، ا رو  نيازا. ه است يتوج
شده در سامانه، خارج از موضوع قانون بـوده     ثبتيها  از درخواستيبه عالوه برخ. اند هقرار گرفت ريل عنوان سا يذ

ر قـرار   يل عنـوان سـا    يـ ل در ذ  يـ ن دل يبـه همـ   اند و      كه در قانون ذكر شده، نبوده      يفيو درخواست اطالعات با تعر    
ارانه يافت  ياند، درخواست در    ا شده يع جو يها نسبت به وقا      سازمان ي كه موضع رسم   ييها  ر درخواست ينظ. اند  گرفته

  ... .  وي ماليها ا كمكي

   آزاد به اطالعاتي قانون انتشار و دسترسي اجرايها  فرصت:گفتار دوم
 و  ي اسـالم  ي بزرگ نظام جمهور   ي از دستاوردها  يكي،  1387اطالعات مصوب    آزاد به    يقانون انتشار و دسترس   

 ي از شـعارها   يكـ يت به   يه شفاف كشور  ك ينونكط  يدر شرا . د است ير و ام  يردن آن از افتخارات دولت تدب     ك يياجرا
بـه   ييگو  پاسخن شعار و    ي تحقق ا  ي برا ياريت بس ين قانون، قابل  يل شده است ا   ي تبد يمهم دولت و مطالبات عموم    

توان  ي را م  يون قان يارهاكر ابت يسه با سا  ين قانون و نقاط قوت آن در مقا       ي ا ياين مزا يتر  مهم.  دارد يمطالبات عموم 
  :ر دانستيبه شرح ز

، مؤسـسات  يه مؤسسات عموميلكه كشور است ك در  يت امور عموم  يور، تنها قانون ناظر بر شفاف     كقانون مذ . 1
 همـه شـهروندان، حـق       يشـود و بـرا      يمـ  را شـامل     يسات خـصوص   و مؤسـ   يدهنده خدمات عموم    ارائه يخصوص
  .رده استك ييبه اطالعات را شناساض ي بدون تبعيدسترس

 ي بـرا  ژهيـ و  بـه  مـردم    ي عمـوم  يهـا     ي آگـاه  ي ارتقـا  ياز بـرا  يـ ها و اطالعات مورد ن      تواند داده   يمن قانون   يا. 2
رد كـ ان، نظـارت بـر عمل     يـ  دانـش بن   يارهاك و   سبك يانداز  راه،  يگر لي و تحل  ي، پژوهشگر يقي تحق ينگار  روزنامه

 از يكـ يو  دهـد ران را در دسـترس قـرار    يـ گ ميسازان و تصم   مي به تصم  يده ت و مشورت  ك، مشار يمؤسسات عموم 
  . استي اقتصاديها ن بنگاهيت از رقابت سالم بي و حماير مبارزه با رانت اطالعاتين تدابيتر مهم

. ران اسـت  يـ  ا يفرد در نظـام حقـوق      هب منحصر يام قانون ك اح يعات حاو  آزاد به اطال   يقانون انتشار و دسترس   . 3
د يـ  مـردم اسـت با     يف برا يلكه متضمن حق و ت    ك ياطالعات« :هكرده است   كه مقرر   ك است   ي مثال، تنها قانون   يبرا

 ؛ و » مـردم برسـد    ي بـه آگـاه    ي همگـان  يهـا    و رسانه  يق انتشار و اعالن عموم    ي موجود از طر   يعالوه بر موارد قانون   
باشد و انتشار     ي نم ي اسرار دولت  عنوان  به يبند   است قابل طبقه   يف عموم يلكا ت ي حق   ده موج ك يميمصوبه و تصم  «

  .» خواهد بودي الزامها آن
نه ي در زم  ين مؤسسات عموم  ي ب يضي استثنا و تبع   گونه  هيچه از نظر قلمرو شمول عام است و         ك است   يقانون. 4

  . نشده استئل شهروندان قايارائه اطالعات درخواست
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تـوب و  ك، عام است و همه انواع اسـناد و اطالعـات م  يه از نظر اطالعات مشمول حق دسترسك است ي قانون .5
  .رديگ  ميدربر   راكيترونكال

 مقـرر   ي و مدن  يفريك ي عدم ارائه اطالعات ضمانت اجراها     يه برا ك است   يران، تنها قانون  ي ا يدر نظام حقوق  . 6
  .رده استك

. ت است ي در حال تقو   يا ندهيگونه فزا   شهروندان به اطالعات به    يگاه برتر آن در دسترس    ي جا هك است   يقانون. 7
 بـه آن    ياسـ ي و س  ي، ادار ينينده دارد و ارجاعات تقن    ين قانون رشد فزا   ي شهروندان به استناد ا      هاي  آمار درخواست 

 و مقـررات مختلـف مـورد    نيعات در قوان آزاد به اطالي قانون انتشار و دسترس،نونكا. شود  ميشتر ي بروز روزبهز  ين
 ي الزم را در نظام حقوق     تي مرجع زي آزاد به اطالعات ن    ي انتشار و دسترس   ونيسيمك و مصوبات    رديگ  ميارجاع قرار   

 .ند ا هردك دايشور پك

رد و همه مـشموالن آن خـود را     يت و دقت صورت گ    يت جد يد با نها  ين قانون با  ي ا يات، اجرا كن ن يبا توجه به ا   
 شـهروندان   ي از سـو   يه منتظـر درخواسـت    كد بدون آن  ين اساس، با  يبر ا . ت مفاد و الزامات آن بدانند     يزم به رعا  ملت

  .رده و در دسترس عموم قرار دهندك منتشر يارك ابتطور به از اطالعات خود را ياريباشند بس

  ها   چالش:گفتار سوم
ه يـ تـوان هـم از ناح       يمـ  آزاد به اطالعـات را       ي قانون انتشار و دسترس    ي موجود در اجرا   يها    الت و چالش  كمش

  .ه مؤسسات مشمول قانونيرد و هم از ناحك يشهروندان بررس

  نندگان اطالعاتك ه درخواستي موجود از ناحيها   چالش)الف
 قانون  ي در برابر اجرا   ي اساس يها     چالش ،نهين زم يه در ا  كآن است     از يك شهروندان حا  هاي     درخواست يبررس

  :هكني آزاد وجود دارد از جمله ايسترسانتشار و د
ل شـده   يد تبـد  ي تهد يض و گاه  ي تبع  مؤسسات مورد مراجعه، به منشأ     يان برا يت متقاض يمشخص بودن هو  . 1
ه كـ  ي مثـال، بـه هنگـام      يشناسـند بـرا     مـي  را   ها  آنت  يه هو ك يانيمؤسسات مورد مراجعه، در مورد متقاض     . است
 ييجـو  اط و بهانـه   يـ  است با احت   نگار  روزنامه يا متقاض ي مؤسسه بوده است     ارمندان سابق آن  ك از   يدانند متقاض   مي

  .نندك  مي عمل يشتريب
 مـشمول قـانون انتـشار و        ياطالعـات ه چـه نـوع      كـ ستند  يـ آگاه ن نندگان  ك  از درخواست  يتعداد قابل توجه  . 2

 خـود از  يهـا  ليتحل وا ادهان نظرها، انتقي درخواست اطالعات به بيجا  به ي گاه ،جهينت در. شود  يم آزاد   يدسترس
  .اند هردك مبادرت ي عموممؤسساترد كعمل

 مؤسـسات  بـه اطالعـات موجـود در         ي اشخاص حقـوق   ي در مورد دسترس   ي و فن  يا نامه نيي آ يهاراديوجود ا . 3
 باشند از حـق     يراني ا تي تابع يه دارا ك ي و هم اشخاص حقوق    يقي هم اشخاص حق   هكنيبا توجه به ا    .مشمول قانون 

 و ي و مؤسـسات خـصوص  هـا    تك ماننـد شـر    يد انـواع اشـخاص حقـوق      يـ با هستنده اطالعات برخوردار     ب يدسترس
زاد بـه اطالعـات      آ يق سـامانه انتـشار و دسترسـ       يـ  بتوانند اطالعات مورد نظر خود را از طر        نهاد  مردم يها سازمان
 و نـه بـه      يا نامـه  نيـي آنه به لحـاظ      اطالعات   نيا به   ي اشخاص حقوق  يدسترس يچگونگنون  كاما تا . نندكمطالبه  
  .مشخص نشده است، يلحاظ فن
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 يبـرا . از مؤسـسات دارنـد     مـبهم    يها    درخواست  و يلكار  ي بس يها    پرسش از شهروندان،    يتعداد قابل توجه  . 4
ه چـه  ك نندك  ميمطالبه  از اطالعات را يا ا مجموعهي بسته، نياطالعات مع اي ها  داده،  خواستن اسناد يجا  به مثال،
  . استي عموممؤسسات ي از سوي و تخصصيارشناسكار ك مستلزم روزها ها آن و ارائه هيتهبسا 

ا يـ هـا   گـاه يق پايـ  و از طر ي عمـوم  صـورت   به شهروندان خواسته شده     يه از سو  ك ي اطالعات ، موارد يدر برخ . 5
تواند با مراجعه بـه       يم يند هر شهرو  ، مثال ي برا .اند  ه در دسترس عموم قرار گرفت     يرسان  اطالع انتشار و    يها    سامانه

 يبرخـ  اما شود مطلع شورك مقررات و نيقوان از شورك مقررات و نيقوان يمل سامانه اي شورك يرسم روزنامهه  گايپا
و  انتـشار  سـامانه  در درخواسـت  ثبـت  قيـ طر از هكـ دهند  يمـ  حيتـرج ها    گاهيپا نيا به مراجعه يجا  به شهروندان

  .ابندي دست خود نظر مورد رراتمق و نيقوانه  به اطالعات، بآزاد يدسترس
 بـه   ي و دسترسـ   كيـ ترونكق دولـت ال   يـ ن ارائـه خـدمات از طر      يه ب ك يجه عدم توجه به مرز مشخص     يدر نت . 6

 درخواسـت   يجـا   بـه  از شـهروندان     ي آزاد به اطالعات وجود دارد برخ      ياطالعات به موجب قانون انتشار و دسترس      
  .نندك  مي يريگي سامانه پنيق ايطر خود را از ي جارياطالعات، امور ادار

ف يه وظـا  كـ موجب شده است     مدون ريغ و مدون اطالعات به يدسترس درخواست نيب مشخص زينبود تما . 7
ه قـانون انتـشار و      كـ ني با توجه بـه ا     . خلط شود  ها  آن يف روابط عموم  ين قانون با وظا   ي ا ينه اجرا يمؤسسات در زم  

 يد از روابـط عمـوم     يـ رمـدون با  ي اطالعـات غ   يريـ گيشـود پ    يمـ  آزاد به اطالعات شامل اطالعات مدون        يدسترس
  . آزاد به اطالعاتيق سامانه انتشار و دسترسيرد نه از طري صورت بگها آن يا از سخنگوي ي عموممؤسسات

   آزاد به اطالعاتيه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسيناح  موجود ازيها   چالش)ب
ها از   ن پاسخ ياند اما ا    را پاسخ داده   ي دسترس يها  از درخواست  يتوجه تعداد قابل  مورد مراجعه مردم     مؤسسات

  :مل هستندأچند جهات قابل ت
 مؤسـسات  و   يدهنـده خـدمات عمـوم       ارائه يخصوص مؤسسات ،ي عموم مؤسسات عالوه بر    هكنيبا توجه به ا   . 1

 يريـ گي ثبـت و پ     اسـت نحـوه    الزمباشـند     مـي  آزاد بـه اطالعـات       ي مشمول قانون انتشار و دسترسـ      زي ن يخصوص
 آزاد بـه    ي سـامانه انتـشار و دسترسـ       قيـ  از طر  هـا   آن شهروندان به اطالعات موجـود در        ي دسترس يها    درخواست

  . را ندارديتي قابلني در حال حاضر سامانه چن.اطالعات مشخص شود
 ييهـا     ارشدرگـز . انـد   ه اشتباه گرفت  ها  آن  از سؤال به اطالعات را با      يدرخواست دسترس  مؤسسات  از ياريبس. 2

لمـه بـا    ك ينيگزين جا يه ا ك يالك اش .ردندك درخواست استفاده    يجا  به سؤاللمه  كاند از    ردهكارسال  مؤسسات  ه  ك
فـه  ي اطالعـات وظ   ي متقاضـ  يردن فرد كه  يح دادن و توج   ينند با توض  ك يم گمان سساتمؤه  كخود دارد آن است     

 يد اسناد و اطالعات درخواسـت     يح دادن با  يه و توض  يج تو يجا  بهه طبق قانون    ك يحالدند در  خود را انجام دا    يقانون
  .ردي قرار گيدر دسترس متقاض

 خـود  يزكـ  و مري مربوط به حوزه ستاديها   در مورد نحوه پاسخ به درخواست  ي عموم مؤسسات از   ياريبس. 3
دان  تابعـه و وابـسته خـود سـرگر         يهـا  تك و شـر   مؤسسات و   ي استان يها    ر مجموعه ي مربوط به ز   يها    و درخواست 

ـ يور با باالترك مذيها  ه مجموعهيلك ييگو  پاسخت  ي مسئول هكدانند    يمهستند و ن   رد مراجعـه  ومـ  مؤسـسه س ين رئ
  .است
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 آزاد بـه  ي، در خصوص شمول قـانون انتـشار و دسترسـ          ي انتظام يروي مانند ن  ي مؤسسات عموم  يهنوز برخ . 4
  .د دارندي تردها آناطالعات بر 

 يهـا   درخواسـت  بـه  پاسـخ  مقـام  در هـا  آن هكـ  ديـ آ  يمـ بر نيچن يعموم اتمؤسس از يبرخ يها   گزارش از. 5
 يل بـرا  يـ ا دل يـ ه  ي توج ،ي دسترس ي آزاد به اطالعات از متقاض     ي قانون انتشار و دسترس    7 ماده خالفبر شهروندان

 يريـ ر صورت گرفته و تح    يها  از درخواست  يخوان زهيگانا  ي يخوان تي ن براساس زي ن ينند و گاه  ك ي مطالبه م  ،تقاضا
رده كـ  امتناع   يدهند از ارائه اطالعات درخواست      يم صورت   ي به اطالعات درخواست   يج دسترس يامدها و نتا  يه از پ  ك

 د حتمـاً  يـ  بـه اطالعـات با     ي دسترسـ  يهـا  درخواست و وركمذ قانون طبق كه  درحالي. نندك  يمو درخواست را رد     
  .ر باشدوك قانون مذ17 تا 13ور در مواد ك از موارد مذيكيمستند به 

 واقـع   ي عمـوم  مؤسـسات  به اطالعات در مورد استناد       ي دسترس يها     رد درخواست  يه برا ك يليان دال يدر م . 6
ه كـ  اسـت    يان گفتنـ  يـ ن م يـ در ا . رنـد زان اسـتناد را دا    يـ ن م يشتريـ  ب يم خـصوص  ياند محرمانه بودن و حـر      شده

ن حوزه از جملـه قـانون مجـازات         ي به ا  ن و مقررات مربوط   ي از محرمانه بودن با قوان     ي عموم مؤسسات يها    برداشت
ه در  كـ ن معناسـت    يـ ور بـه ا   كن مذ يت قوان يرعا. رت دارد ي مغا 1353 مصوب   ي و محرمانه دولت   ياسناد سر  انتشار

.  نشده است  يبند  ا طبقه ي شده است و     يبند  ا طبقه ي آن اطالعات    ، به اطالعات مشخص   يزمان درخواست دسترس  
 ي از سـو   يه اطالعـات  كزمان   هر،  طبق قانون . ردكعات درخواست شده امتناع     توان از ارائه اطال    ينم ريدر فرض اخ  
ط ي شود چنانچه شـرا    ي بررس يبند   طبقه يارهايد از نظر مع   يشود با  يافت م يا در يشود   يد م ي تول ي عموم مؤسسات

درخواسـت   اطالعات پـس از ارائـه        يبند  ، طبقه رو  نيازا.  شود يبند  را داشته باشد در همان زمان طبقه       يبند  طبقه
 منتـشر   ي عموم صورت  بهه قبالً   ك ي اطالعات يبند  ا طبقه يست  يه ن ي قابل توج  ها  آن شهروندان به    ي از سو  يدسترس

. ستيـ ا به نسخه روزآمد آن اطالعات موجـه ن        ي شهروندان به آن اطالعات      يشده است متعاقب درخواست دسترس    
ران، يـ  ا ي در نظـام حقـوق     يم خـصوص  ي از حـر   ف جـامع و مـانع     يز با توجه به نبود تعر     ي ن يم خصوص يدر مورد حر  

  .نندك  يم خود اقدام ي شخصيها  ديحسب صالحد بري عموممؤسسات
 يافك آزاد به اطالعات را      ي موجود در قانون انتشار و دسترس      ي استثناها ،مشمول قانون از مؤسسات    يتعداد. 7

 در مـواد    ليـ  دال ني ا يه نگه داشته شود ول     محرمان يلي به دال  دي از اطالعات با   يه برخ كدانند و معتقد هستند       مين
  . قانون استي قلمرو استثناهام از فهي عمدتاً ناشرادي انيالبته ا. اند ه نشدينيب شي قانون پ17 تا 13

 طبـق قـانون     هكـ نيبا توجه بـه ا     .ي به اطالعات شخص   يدسترسدر مورد    يا  نامه  نيي و آ  ي فن يها    راديوجود ا . 8
 مربـوط  هـا  آنه اطالعات بـه  ك يتوسط اشخاص ي به اطالعات شخصي، دسترسطالعات آزاد به ا   يانتشار و دسترس  

اشـخاص  (اشـخاص   ر  يسـا  و   اسـت  قانون   ني مشمول ا  زين افراد   يا سرپرست قانون  يل  يكا و ي يا توسط ول  يشود    مي
خص ز مـش  يـ ن اطالعـات ن   ي شهروندان به ا   ي دسترس يد چگونگ يبااند     اطالعات منع شده   ني به ا  ي از دسترس  )ثالث

لحاظ نـشده   در سامانه    ي به اطالعات شخص   ي دسترس اني متقاض تي و احراز هو   ي فن ريتدابنون  كه، ا ك يحالشود در 
 از ارائه اطالعات امتنـاع     اينند و   ك  مي داللت   يراجعه حضور م را به    اني متقاض اي زي مورد مراجعه ن   مؤسساتاست و   

  .نندك  مي
آزاد به اطالعات درخواست     يانتشار و دسترس   سامانه   قيز طر ه ا ك را   ي شهروندان ،يعمومسسات   از مؤ  يبرخ. 9

شان را دوباره     تا درخواست  خواهند ي م ها  آن و از    دهند ي خود ارجاع م   يها    اند به سامانه    ردهك به اطالعات    يدسترس
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ـ  اه  آناعتراض  زار شهروندان شده و     آ امر موجب    نيا .نندك است ارائه    ها  آنه مد نظر    ك يا ه سامان قيطر و از   سبتن
  . استختهي سامانه را برانگني به ايياعتنا ي باي يارك يبه مواز
 يهـا     از شـهروندان را در قالـب      يـ  اطالعات مـورد ن    ، از موارد  ياري در بس  ي عموم مؤسساته  ك آن يته بعد كن. 10

ه كـ نيا ايـ  و نـد ا هردك نيره و نگهداريه اطالعات را در آن قالب ذخكل ين دليا به ايدهند   يم ارائه ن  ها  آنمورد نظر   
ن يـ در ا . نندك  يم ارائه ن  ي درخواست يها     اطالعات را در قالب    ،گريهات د يل و توج  ي به دال  ، داشتن اطالعات  رغم  يعل
ه اگـر اطالعـات در قالـب مـورد          كنند  ك ي م ي ابراز نگران  ي گاه ،نندك  يم استناد   يرك ف يها    تيك به مال  ي گاه ،انيم

 كـه  درحـالي . نـد ك از آن اسـتفاده  يگريق ديا به طريرده  ك آن را منتشر     ن است ك به او ارائه شود مم     ينظر متقاض 
  . آن ندارنديي اجرايها نامه نيي آزاد به اطالعات و آي در قانون انتشار و دسترسيگاهيچ جايهات هين توجيا

 يهـا  انـد درخواسـت    شـهروندان نتوانـسته    ي مـورد مراجعـه از سـو       مؤسـسات  ثركاباً  يتقره  كگر آن يته د كن. 11
ت يـ  عـدم رعا   كـه   درحـالي .  پاسـخ دهنـد    ،خ تقاضـا  ي ظرف ده روز از تار     يعني مربوط   ي را در مهلت قانون    يسترسد

  . استيفريكب ي آزاد به اطالعات جرم و قابل تعقي مقرر در قانون انتشار و دسترسيها  مهلت
ن بـه دسـت مـا       ن قـانو  يـ  ا ي اجـرا  ي برا يا ابالغ خاص  يه دستور   كنند  ك  يم اعالم   ي مؤسسات عموم  يبرخ. 12

  .ن مؤسسات استي در اي و اداريقوق دانش حيها   از فقر حداقليكن نوع اظهارنظرها حايا! ده استينرس
 مؤسـسات ه  ك مشمول قانون آن است      مؤسساتور در   كقانون مذ  ي اجرا يها    چالش نيتر  مهم از   گريد يكي. 13

را با عنـوان     يقي شخص حق  كينند  ك مأمور  قانون ني ا ي اجرا ي را برا  ي مشخص يزمانساه واحد   كآن يجا  بهور  كمذ
 دارد و نـه     ي مشخـص  يسازمانگاه  يه نه جا  كاند    ردهك يمعرف آزاد به اطالعات     ي دسترس اريدستا  ي ييگو  پاسخر  يمد

  . برخوردار استالزم ي و قانوني ادارهت متبوع از اقتدار و وجاالتيكدر تش
 آزاد به اطالعات    ي قانون انتشار و دسترس    10ت ماده   ت الزاما ي در مورد رعا   ي عموم مؤسساته  كسرانجام آن . 14

 خـدمات  ارائـه  يراسـتا  در وركمذ قانون از نظر  صرف هك را ياقدامات هكبل نداشته توجه وركمذ ماده مفاد به وماًعم
  .اند  گزارش داده10 ماده ليذ اقدامات عنوان بهاند  داده صورت كيترونكال دولت به مربوط الزامات تيرعا و خود

  ارهاكراه :تار چهارمگف
 يافتي در يها    ه بر گزارش  ك باال   يها    بيو آس ها     آزاد به اطالعات با توجه به چالش       يون انتشار و دسترس   يسيمك

، در  انـد   ه شـد  يي آزاد به اطالعات شناسا    ي موجود در سامانه انتشار و دسترس      يها     داده براساسان قانون و    ياز مجر 
  : صورت دهديدر سال آتها  بياهش آن آسكا يرفع  ير را براينظر دارد تا اقدامات ز

   آزاد به اطالعاتيردن سامانه انتشار و دسترسك هوشمند )الف
ش و  ي آزاد بـه اطالعـات، معلـول ضـعف در پـا            ي قانون انتشار و دسترس    ي موجود در اجرا   يها    بي از آس  يبخش

. استها    دهنده به درخواست   سات پاسخ  الزم در مؤس   ي به اطالعات و نبود توانمند     ي دسترس يها    نترل درخواست ك
ا يـ ح ي توضـ يهـا    اطالعات از درخواسـت يها   آزاد به اطالعات اصالح شود درخواست    ياگر سامانه انتشار و دسترس    

 آزاد به اطالعات هـستند  ي مشمول قانون انتشار و دسترسيها  خواستز شده و صرفاً در   ي متما يارائه نظرات انتقاد  
 ي دسترسـ  يها    ز درخواست ي و ن  ي اشخاص حقوق  ي دسترس يها    درخواست. شوند  يمجاع  به مؤسسات مربوط ار   كه  
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 متعـدد   يهـا     ا درخواست يرر اطالعات توسط فرد واحد      ك م يها    از درخواست شود؛    مي برطرف   يبه اطالعات شخص  
 يريشگيـ پ) ست پاسخ داده شده ا    ها  آنه قبالً به    ك (يرارك ت يها    ا درخواست ياطالعات واحد از مؤسسات گوناگون      

 رد  ي بـرا  ي قانون ي پاسخ، مستندها  ي برا ي زمان يها    ، مهلت ها     مؤسسات به درخواست   يها    ن، پاسخ يهمچن. شود  يم
ازمنـد اصـالح و   يور نك قـانون مـذ  يمـد ارآك، رو نيـ ازا. شود  يمس  ك هوشمند در سامانه منع    صورت  بهها    درخواست
 در  يا  هقي سـل  يردهـا كي و رو  ياستن از نقش عامل انسان    كو  ها    و ارسال پاسخ  ها    افت درخواست يردن در كهوشمند  

ار يـ  اطالعـات در اخت    ين سامانه را وزارت ارتباطات و فنـاور       ي ا ييت اجرا يريه مد كنيبا توجه به ا   .  است فرآيندن  يا
 .ن سامانه سرعت بخشدي اي ارتقافرآيندون در تالش است تا به يسيمكرخانه يدارد دب

  يضوع مويها  نامه شيوهب ي تصو)ب
. رود  يمش ي پيندكنسبتاً با    آزاد به اطالعات   يدسترس قانون انتشار و     ي صورت گرفته، اجرا   يها    با وجود همه تالش   

نه .  آن وجود ندارد   ين قانون و نحوه اجرا    ي الزم درباره ابعاد مختلف ا     يها    يه آگاه كن امر آن است     يل مهم ا  ي از دال  يكي
 مطالبه  يتوانند از مؤسسات عموم     يم را   يست و چه اطالعات   يمنظور از اطالعات چ   ه  كدانند    يم روشن   طور  بهشهروندان  

  .را چگونه پاسخ دهند  شهروندانيها  ه درخواستكدانند   يم يافكنند و نه مؤسسات مشمول قانون به حد ك
درخواسـت  چنانچـه اطالعـات     ه  كند  ك  يم آزاد به اطالعات مقرر      ي قانون انتشار و دسترس    14 مثال، ماده    يبرا

ه اگر  كند  ك  يمح  ي تصر 16ا ماده   ي د رد شود  ي با يدرخواست دسترس   اشخاص باشد  يم خصوص يشده مربوط به حر   
 را رد   يتواننـد درخواسـت دسترسـ       يمـ ات   به اشخاص باشد مؤسس    يا تجار ي يارائه اطالعات متضمن خسارت مال    

 مـشخص اسـت و   يدان و مؤسسات عموم شهرونيق آن براي و مصاديم خصوصين، نه مفهوم حر يبا وجود ا  . نندك
گـران  ي د ي و تجـار   ي متضمن لطمه به منـافع مـال       ها  آن شهروندان به    يه دسترس ك يق اطالعات ينه مفهوم و مصاد   

جاد شود و چه بـسا      ي شهروندان ا  يها     در پاسخ به درخواست    ي مختلف يها    هين است رو  ك مم ين حالت يدر چن . باشد
  .رنديم بگيز نتوانند تصمي ني دسترسيها  ا رد درخواستيرش ي در خصوص پذيي اجرايها دستگاه

 ي و عملـ ي قـانون يردن بـسترها كـ ن ابهامـات و فـراهم   يـ  رفع اي آزاد به اطالعات برايقانون انتشار و دسترس   
 يها  ن برنامه يدوت آزاد به اطالعات نسبت به       يون انتشار و دسترس   يسيمكه  كرده است   كور مقرر   ك قانون مذ  ياجرا
 ارائـه اطالعـات     ي، رفع اختالف در چگـونگ      قانون ي بر حسن اجرا   يلك، نظارت   يرسان   در عرصه اطالع    الزم يياجرا

تواننـد از     يمـ  در واقع، هـم شـهروندان        .ندك اقدام   ي، ارشاد و ارائه نظرات مشورت     سازي    ن قانون، فرهنگ  يموضوع ا 
 آزاد بـه  يانتشار و دسترسـ   قانونون متوسل شوند و هم مؤسسات مشمول    يسيمك بد قانون به     يا اجرا يعدم اجرا   
تواننـد    يمور  ك قانون مذ  يگر در خصوص نحوه اجرا    يدكيا اختالف نظر با     ي مواجه شدن با ابهام      درصورتاطالعات  

ه يـ ا رو يـ گونـه عارضـه      مـشاهده هر   درصـورت ار دارد تـا     يـ ون اخت يسيمكن،  يهمچن. ا شوند يون را جو  يسيمكنظر  
ور اقدام  كه و ارشاد مؤسسات مشمول قانون مذ      يجاد وحدت رو  ينون، رأساً به ا   ت قا يا مقاومت در برابر رعا    يمتشتت  

  .ندك
قـانون انتـشار و    18ه مـاده  كـ  يتي در چارچوب صـالح    1396در سال   ون  يسيمكف مهم،   ين وظا ي انجام ا  يبرا
ـ  مفـاد قـانون      سازي     شفاف يبرارد  كمصوب  رده است   ك يي آن شناسا  يبرا آزاد به اطالعات     يدسترس  و  نيه تـدو  ب

  :ر استي به شرح زنامه شيوهن ي افهرست. ندك اقدام ي موضوعيها  نامه شيوهب يتصو
  ارائه اطالعاتي رفع اختالف در چگونگنامه شيوه. 1
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 ي از اطالعات عمومي و اطالعات خصوصي شخصيها   دادهكيك و تفصي تشخنامه شيوه. 2

 ي از اطالعات عمومي اسرار دولتصي تشخنامه شيوه. 3

 ياز اطالعات عموم...)  و ي اسرار تجار،يرك فيها  تيكمال (ي اطالعات تجاركيك و تفصي تشخنامه شيوه. 4

 يي آزاد به اطالعات قضاي انتشار و دسترسنامه شيوه. 5

 )ي عمومفيلك حق و تدموج ماتيمصوبات و تصم( و مقررات ني آزاد به قواني انتشار و دسترسنامه شيوه. 6

  آزاد به اطالعات مجوزهايدسترس انتشار و نامه شيوه. 7

 ها ي آزاد به اطالعات شهرداري انتشار و دسترسنامه شيوه. 8

 ستي زطي آزاد به اطالعات محي انتشار و دسترسنامه شيوه. 9

 ياتبات ادارك آزاد به اسناد و مي انتشار و دسترسنامه شيوه. 10

ز كـ هـا، مؤسـسات و مرا      وزارت علوم و دانشگاه    (ي آزاد به اطالعات آموزش عال     ي انتشار و دسترس   نامه  شيوه. 11
 )شورك يآموزش عال

 و  ي عمـوم  ،ي تعـاون  ،ي دولتـ  ،يخـصوص  (ي اقتصاد يها  آزاد به اطالعات بنگاه    ي انتشار و دسترس   نامه  شيوه. 12
 )يردولتي غيعموم

  آزاد به اطالعات آموزش و پرورشي انتشار و دسترسنامه شيوه. 13

 )و موقوفاتها  هيرياز جمله خ (نهاد مردم يها  لك آزاد به اطالعات تشيترس انتشار و دسنامه شيوه. 14

 )يكبهداشت، درمان و آموزش پزش( آزاد به اطالعات حوزه سالمت ي انتشار و دسترسنامه شيوه. 15

 ي عمومي آزاد به اطالعات قراردادهاي انتشار و دسترسنامه شيوه. 16

 ) آزاد به اطالعاتي قانون انتشار و دسترس10موضوع ماده  ( اطالعاتيارك انتشار ابتنامه شيوه. 17

 ي آزاد به آمار و اطالعات آماري انتشار و دسترسنامه شيوه. 18

 يدهنده خدمات عموم  ارائهي آزاد به اطالعات مؤسسات خصوصي انتشار و دسترسنامه شيوه. 19

در سـال   . د شـ  يه و بررسـ   يتهون  يسيمك در   نامه  شيوهس پنج   ينو شيپ 1396سال  در  ور،  كان فهرست مذ  ياز م 
  .اند  ارسال شدهجمهور سيرئ و ابالغ به تأييدب و جهت يون تصويسينامه در كم وهيشش ش، 1397

  :ر استيبه شرح ز 1397در سال  مصوب يها  نامه شيوهفهرست 
  

  21 جدول شماره
  1397 مصوب در سال يها نامه وهيفهرست ش

  ونيسيدر كمب يخ تصويتار  نامه وهيعنوان ش  فيرد
  15/2/1397   اختالف در چگونگي ارائه اطالعاتنامه رفع شيوه  1

2  
تشخيص و تفكيك اطالعات مربوط بـه حـريم خـصوصي و اطالعـات      

  شخصي
15/2/1397  

  29/7/1397  ي به اسناد و مكاتبات اداريانتشار و دسترس  3
  29/7/1397  ي دولتي به اطالعات مجوزهايانتشار و دسترس  4

5  
 دهنـده  ارائـه  يخـصوص  اتمؤسس اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار

  يعموم خدمات
18/9/1397  
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  ونيسيدر كمب يخ تصويتار  نامه وهيعنوان ش  فيرد
  30/10/1397  ي از اطالعات عموميك اسرار دولتيص و تفكيتشخ  6
  5/12/1397  ي عمومي اقتصاديها  آزاد به اطالعات بنگاهيانتشار و دسترس  7
  5/12/1397  نهاد  مردميها  آزاد به اطالعات تشكليانتشار و دسترس  8

  ارائه اطالعاتيها   نحوه محاسبه تعرفهنامه نييآب ي تصو)پ

 .شود ي م تأمين ها  آنان  ي ارائه خدمات از متقاض    يها    نهي از هز  ي مختلف جهان، بخش   يشورهاك يحقوق ادار  در
 وجـود   بـا . انـد   هردكح  يتصر ي ارائه خدمات عموم   يها نهيه به اخذ هز   كدارند  وجود يارين بس يز قوان يما ن  شورك در
 دليـل   به شده است تا صرفاً      ينيب  شيپ ندارند   يه استطاعت مال  ك ي اشخاص يز برا ي ن ييها    فيا تخف يها    تين، معاف يا

  .، محروم نشونديافت خدمات عمومي از دري ماليناتوان
 ي، اثر بازدارنـدگ   ي اطالعات عموم  ناي از جمله متقاض   يان خدمات عموم  ينه از متقاض  يافت هز يدر ن،يعالوه بر ا  

 يريشگيـ ، پي و مـزاحم بـه سـمت مؤسـسات عمـوم     ي واهـ يها  ر شدن درخواستيه از سرازك است يدارد و عامل  
افـت  يط در يه شرا كني اشخاص با علم به ا     يه برخ كشود    يمامل مطالبه خدمات منجر بدان      كگان بودن   يرا. ندك  يم

 بـه ادارات مختلـف ارسـال        يراركـ تا  ي ي واه يها    ش شانس خود درخواست   ي آزما يخدمات مورد نظر را ندارند برا     
  .ن ببرنديحق را از ب ي اشخاص ذيها   به درخواستييگو پاسخنند و وقت ك

ا اطالعات موجـود    ي اطالعات، فراتر از صرف ارائه سند        ي اشخاص متقاض  يها     از درخواست  يه، برخ كسرانجام آن 
 هـا     ه از داد  ياديل و پردازش حجم ز    ي و تحل  يآور    جمعن درخواست مستلزم    يپاسخ به ا  .  است يدر مؤسسات عموم  

، رو  نيـ ازا.  است يشتر از حد متعارف و قانون     يم درخواست خدمات ب   ك در ح  ييها    ن درخواست يچن. و اطالعات باشد  
  . پرداخت شودي متقاضيد از سوي مربوط بايها  نهي، هزها آن يان اجراكبا فرض ام

 را از طـرح     يان احتمـال  ي باال باشـد كـه متقاضـ       يا  دازهد به ان  ي به اطالعات نبا   يدسترس يها    نهيهز است   يهيبد
  .درخواست خود منصرف كند

 رانيـ ئت وزي ه22/6/1394  مصوب آزاد به اطالعاتي قانون انتشار و دسترس    8 ماده   يي اجرا نامه  نييآ 13ماده  
 مـاده   ي اجـرا  قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در     ) 222( موضوع ماده    يي اجرا يها    دستگاه« :هكرده است   كمقرر  

ـ لـت  دوي از مقررات مـال يم بخشي به قانون تنظيقانون الحاق مواد) 54(  از ي ناشـ ي درآمـدها  ـ 1384 مـصوب   
ل كـ  يدار  خزانـه  نـزد    يند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عموم        ي را وصول نما   افزار  نرمتب و   كات،  يفروش نشر 

 منظـور   ي سـنوات  يهـا     ن منظـور در بودجـه     يه به هم  ك يفي از محل اعتبارات رد    يزيمعادل وجوه وار  . نديز نما يوار
تعرفـه  . نـد ينـه نما  ي هز الـذكر   فوقرد تا جهت انجام خدمات      يگ  يم قرار   ربط  يذ يها    ار دستگاه يخواهد شد در اخت   

  .رسد  يمران يئت وزيب هي آزاد به اطالعات به تصويون انتشار و دسترسيسيمكشنهاد ي خدمات با پارائه
فـوق   خـدمات    ارائـه  در قبـال     صالح   يذم مراجع   ي مجازند با تصم   نامه  نييآن  يات مشمول ا  ر مؤسس ي سا :تبصره

ن يت قوان يشود با رعا    يم منظور   ها  آنه در بودجه مصوب     ك يز و از محل   ي مربوط وار  يها     وصول و به حساب    يمبالغ
  .»ندينه نمايور هزك تداوم خدمات مذيمربوط برا

 يق قانون انتشار و دسترسـ     ي به اطالعات از طر    ي دسترس يها    نهيه وصول هز   دربار يا  هن، هنوز مصوب  يبا وجود ا  
نـه اقـدام   ين زميـ  مـصوب خـود در ا  يهـا   ، طبـق تعرفـه   يب نشده است و مؤسسات عمـوم      يآزاد به اطالعات تصو   
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 آزاد به   يون انتشار و دسترس   يسيمك به اطالعات در     ي دسترس يها    ب تعرفه يه پس از تصو   ك است   يهيبد. نندك  يم
  . شودينه بازنگرين زميد در اير مراجع باي دولت، مصوبات سائتيهطالعات و ا

  ي مؤسسات عموميها   به اطالعات و پاسخي دسترسيها   و انتشار درخواستسازي   شفاف)ت
 آزاد به اطالعـات، پژوهـشگران و   ي شهروندان، مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسيها     از درخواست  يكي

 منتـشر   ها  آننش مؤسسات به    ك به اطالعات و وا    ي دسترس يها    ه درخواست كون آن است    يسيمك از   اننگار  روزنامه
و هـا      درخواسـت  يننـد و هـم نقـد و بررسـ         كه چگونه اقدام    كنفع بدانند     يشود تا هم در موارد مشابه، اشخاص ذ       

. نـد ك كمـ كور  كانون مـذ   بهتـر قـ    ي داشته باشد و به اجرا     يجي و ترو  يتواند جنبه آموزش    يم مؤسسات   يها    پاسخ
) هـا   آن يم خصوص ي حر يها    با لحاظ جنبه  ( شهروندان   يها    ج نسبت به انتشار درخواست    يتدر ون به يسيمك،  رو  نيازا

  .رده استك اقدام ها آن به ي مؤسسات عموميها  و پاسخ

ـ ر انتـشار ابت   ير تـداب  يها و سـا    گاهيو پا ها    ت سامانه ي وضع ي اصالح و ارتقا   )ث  اطالعـات   يارك
  ) قانون10وضوع ماده م(

ن كـ  آزاد بـه اطالعـات دو ر       يح داده شد قانون انتشار و دسترسـ       ي گزارش توض  ي در بخش مقدمات   طوركه  همان
در مقام عمـل، مؤسـسات   .  اطالعات استياركن انتشار ابت كن قانون ناظر بر ر    ي ا 10ماده  .  و انتشار  ي دسترس :دارد
ـ  يـ هـا     ها، سـامانه   گاهيور پا كامات ماده مذ  قه خاص و بدون توجه به الز      ي با سل  هركدام يعموم  ي را بـرا   ييهـا     كا بان

 از نظـر    : دارند يراد اساس يور از دو لحاظ ا    ك مذ ...ها و    گاهين، پا يبا وجود ا  . اند  هردك ي اطالعات طراح  ياركانتشار ابت 
. اربرپسند بودن را ندارند   ك ي الزم برا  يثراً استانداردها كز ا يل ن كاز نظر ش  . ا مانع يستند و   يا جامع ن  يمفاد و محتوا،    

آمـار  .  اسـت  يار ضرور ي بس ي امر ي مؤسسات عموم  ي از سو  يارك ابت يرسان  اطالعت  ي وضع ي، اصالح و ارتقا   رو  نيازا
 وجـود دارنـد و   ي عمـوم مؤسـسات  در ي اطالعاتيها گاهيو پاها   از سامانه  ياديار ز يه تعداد بس  كدهد    يمر نشان   يز
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ه شـود و    يـ  ته بـاره   درايـن  ي خاصـ  نامه  شيوهه  كرده است   كب  يون تصو يسيمكن وضع نابسامان،    ي اصالح ا  يبرا
  . قرار دارديرح و بررس در نوبت طه شده ويز تهي ننامه شيوهس ينو شيپ

ـ  يي اجرايها  نامه  نييآردن  ك اصالح و روزآمد     )ج  آزاد بـه اطالعـات   ي قانون انتـشار و دسترس
 االت و ابهاماتك رفع اشمنظور به

 مـرور   بـه ه  كـ ب شـده اسـت      ي تـصو  يي اجرا نامه  نييآ آزاد به اطالعات سه      ي قانون انتشار و دسترس    ي اجرا يبرا
 از  يبرخـ .  را محرز ساخته اسـت     ها  آن در   يار شده و ضرورت بازنگر    كآشها    نامه  نييآن  يا يرادهايو ا ها    زمان، ابهام 

د بـا اصـالح     يـ رد با يـ  آزاد به اطالعات صـورت گ      يردن سامانه انتشار و دسترس    ك هوشمند   يد برا يه با ك ياصالحات
رخانـه  يور در دب  ك مـذ  يهـا     نامـه  نيـي  آ يرادهـا ي ا ين منظـور، احـصا    ي بـد  . قانون انجام شـود    يي اجرا يها    نامه  نييآ
  .ه استيربط در دست ته ي ذيقانون جهت ارائه به مراجع ي اصالحيشنهادهايون صورت گرفته است و پيسيمك

  ها   به درخواستييگو پاسخش مهلت ي افزا)چ
 آزاد به اطالعات در خـصوص مهلـت         ي قانون انتشار و دسترس    8ح داده شد ماده     ي در گذشته توض   طوركه  همان

 بـه اطالعـات در   يد بـه درخواسـت دسترسـ      يـ  با يا خـصوص  ي يمؤسسه عموم «ه  كرده است   كت مقرر   ارائه اطالعا 
ـ كتوانـد حـدا   ين پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نم   كن زمان مم  يتر عيسر  روز از زمـان  10ش از يثر ب
  . نشده استينيب شيپز يد مهلت نيان تمدك اميحت .»افت درخواست باشديدر

ت ناتوان هـستند و     ن مهل يت ا ي از رعا  ها  آن از   ياريه بس كدهد    يم نشان   ي مؤسسات عموم  ردك عمل يها    گزارش
 قـانون انتـشار و      22 مـاده    »د«بند  ه به موجب    ك است   ين در حال  يا.  روز است  20 ي باال ييگو  پاسخن مدت   يانگيم

  . است جرم» مقرريها  ن قانون در خصوص مهلتيت مقررات ايعدم رعا« آزاد به اطالعات، يدسترس
م كـ  قانون در ح   يط الزم جهت اجرا   ين مهلت با توجه به فراهم نبودن بسترها و شرا         يت ا يه رعا كنيبا توجه به ا   

ردن كـ برد الزم است نسبت به معقـول          يم سؤالر  يگذار را ز   م قانون كز اعتبار و شأن ح    يطاق است و ن   يف ماال يلكت
  .ردين مهلت اقدام الزم صورت گيا

  يجي و تروي آموزشيها  تيتوسعه فعال) ح
ن مهـم   يون، تحقق ا  يسيمكرخانه  ي و دب  ابديد توسعه   يون از دو لحاظ با    يسيمك يجي و ترو  ي آموزش يها    تيفعال
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  :ار داردكرا در دستور 
 از مؤسـسات    هركـدام  بـا    يهي و تـوج   ي جلـسات آموزشـ    يه ادامه برگزار  ك حال  نيدرع هدف،   يها از نظر گروه  

 و  نهاد  مردم يها ان، سازمان نگار  روزنامهون به   يسيمك ي آموزش يها    منه برنامه ه دا ك الزم است ضرورت دارد      يعموم
 يد جـد  يـ  با ي عمـوم  يهـا      آمـوزش  ي بـرا  ي مجاز ي فضا يها    تي، استفاده از ظرف   ژهيو  بهابد و   ي يعموم مردم تسر  

  .گرفته شود
 دربـاره ضـرورت     يعمـوم ز با توجه به وجود اقنـاع        ي ن ي آموزش يها    از نظر مفاد و موضوعات قابل طرح در دوره        

ات الزم  يـ ن قـانون بـا جزئ     يـ  مفـاد و الزامـات ا      يد نحوه اجـرا   ي آزاد به اطالعات با    ي قانون انتشار و دسترس    ياجرا
 و  يراركـ  ت يهـا      قانون، نحوه پاسـخ بـه درخواسـت        يت استثناها ي مثال، آموزش نحوه رعا    يبرا. آموزش داده شود  

  .ورت دارد ضري اطالعات شخصيها  نحوه پاسخ به درخواست




