
 اطالعات افتیاز عدم در تیشکاگی به طرزالعمل رسیده

جا با طرزالعمل دسترسی به اطالعات وزارت زراعت منظور شده و به همین خاطر از فصل دوم و یادداشت: این طرزالعمل یک

 ی ششم شروع شده است.ماده

 

 فصل دوم

 رسانیها از اطالعگی به شکایترسیده

مشاور  یبه رهبر یرساناطالع میکننده اطالعات داده نشود، تاطالعات: هر گاه به درخواست تنافیاز ن تیششم: ثبت شکا یماده

 کنند: یبررس ریکننده را در موارد زدرخواست تیشکا تواندیم یرسانوزارت زراعت و کارمندان مرجع اطالع یارشد مطبوعات

 کننده، اطالعات محرم را نخواسته باشدکه درخواست یدر صورت -１

 نکرده باشد یرقانونیکننده، درخواست غکه درخواست یدر صورت -２

 

 :تیهفتم: فورم شکا یماده

 پاسخیرا ب یدرخواست معلومات چیه خواهدیکه نم نیضمن ا ،یرسانبه اطالع تعّهدش یوزارت زراعت، در ادامه -１

 کند،یم افتیاداره پاسخ رد در یرسانمرجع اطالعاز  ،یاکنندهاست و اگر درخواست نیبشیپ زین یاطیبگذارد، به موارد احت

 بگذارد. انیدر م ،یاداره با ثبت فورم نیو عدم قناعتش را با ا یتیرسماً نارضا تواندیم

 هیارا یرسانمرجع اطالع یبه اطالعات ساخته و از سو یدسترس ونیسیاست که توسط کم یابرگه ت،یفورم شکا -２

 .شودیاداره، ارائه م نیه معلومات از اب یرسدست انیو به شاک شودیم

 

 کنندهتیشکا فیهشتم: وظا یماده

 کند. تیرا رعا ریموارد ز ت،یدر صورت درج شکا دیبا ،یناراض یکنندهدرخواست

 یرساناز مرجع اطالع تیفورم شکا افتیدر -１

 فورم به صورت واضح یپرخانه -２

 تیشکا لیدرج دل -３

 تیشکا یبرا یقانون لیدل حیتوض -４

 در صورت خواست اداره تیشکا یحضور در نشست بررس -５

 یرساناز مرجع اطالع ییپاسخ نها افتیدر -６

 

 تیشکا یبررس میت فینهم: وظا یماده

 تیشکا افتیدر -１

 بودن یرقانونیدر صورت غ تیرد شکا -２

 هاهیجوانب و زاو یاطالعات از همه یارائه یسازنهیبه منظور نهاد تیشکا یبررس -３

 یشاک یکنندهاطالعات به درخواست یعدم ارائه لیدال لیتحل -４



 در صورت ضرورت. تیشکا یبررس یبه جلسه یشاک یکنندهدرخواست یفراخوان -５

 .یشاک یکنندهبه درخواست یینها میتصم یارائه -６

 

 شود. یعمل دینبا رد،یرار گبا قانون ق رتیطرزالعمل، اگر فرضاً در مغا نیاز ا یمواد ایدهم: ماده  یماده

 

 قیهللا توفمن و

 یو مالدار یاریوزارت زراعت، آب یرساناطالع مرجع

 

 :حکم

و  تیشفاف جادیبه معلومات، ا یرسدست یحق بشر جیبه اطالعات را به منظور گردش آزاد اطالعات، ترو یرسدست طرزالعمل

 .کنمیمنظور م یمالدارو  یاریدر وزارت زراعت، آب یساالربه مردم تعّهداظهار 

 یدران راحمدینص ریانجن

 یو مالدار یاریزراعت، آب ریوز


