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 «شفافیت برای ایران»اساسنامه گروه ایمیلی 

 مقدمه .  1

 پذیری،مسئولیت افزایش راستای در تواندمی که است راهبردی ترینهزینهکم و ترینموفق ترین،سریع ،«شفافیت»

 از ما کشور در رویکرد این حال این با. شود گرفته بکار حاکمیت کارآمدی نیز و توانمندی ارتقاء فساد، با مبارزه

 زمندنیا کشور در شفافیت ارتقاء اما. است گردیده آن به راهبردی نگاه موردی کمتر در و بوده برخوردار نازلی جایگاه

معرفی شفافیت در جامعه و همچنین بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی اجرا و آشنایی  جمله از و مختلفی اقدامات

تشکیل شده است تا بستری برای « شفافیت برای ایران»در همین راستا، گروه ایمیلی  باشد.با مصادیق آن می

 آشنایی با شفافیت و مصادیق آن و همچنین تبادل نظرات افراد مختلف پیرامون اجرایی کردن شفافیت باشد.

 اهداف گروه .  2

 شفافیت حامی نظرانصاحب و فرهیختگان بین همفکری . 1

 شفافیت با مرتبط مطالب و اخبار .  بازنشر2

 (ایران برای باز داده) وابسته هاسایت و ایران برای شفافیت جدید مطالب رسانی.  اطالع3

 مختلف افراد هایایده و نظرات از ایران برای شفافیت مندی.  بهره4

 (ندارند ایران برای شفافیت سایت در طرح جای که) آن حامیان و ایران برای شفافیت هایفعالیت .  شرح5

 قوانین .  3

باز و بیان انتقادات و ، پیرامون معرفی شفافیت و دادههای ارسالی در گروه شفافیت برای ایرانپیام .1

 باشد.باز میپیشنهادات مرتبط با شفافیت و داده

 تخلفات .  4

 است؛ پذیرفتنی ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون چارچوب در تنها گروه اعضای هایفعالیت و محتوا .1

 این در مطالب حال این با. گردند جمع هم گرد مختلف افکار و سالیق با افرادی تا گردیده تالش گروه این در .2

 باشد؛ داشته تبلیغاتی و شخصی صنفی، سیاسی، فعالیت نبایستی وجه هیچ به گروه



 رحط از گرددمی درخواستدر این گروه، طرح مباحثی که در رابطه با شفافیت نباشند، مطلقا ممنوع است و  .3

 گردد؛ اجتناب جدّا گروه فعالیت زمینه با غیرمرتبط مباحث

 صورته ب صرفاً نقدها و بوده اساسی اصول از گروه این در هاحرمت حفظ و اخالق رعایت تقوی، داشتن .4

 شد؛ خواهد انجام قانونی و علمی اطالعات و مستندات ارایه با و کارشناسی

 «شفافیت برای ایران»آشنایی با مجموعه  .  5

 ما کانال یا کنید بازدید http://transparency4iran.ir از توانیدمی ایران برای شفافیت یمجموعه با آشنایی برای️

 . کنید دنبال را telegram.me/transparency4iran نشانی به تلگرام در

 از توجهی قابل تعداد. باشید داشته حضور ایران برای شفافیت ایمیلی گروه در کنیممی دعوت شما از خاص طور به

 . دارند فعال حضور گروه این در کشور فرهیختگان

http://transparency4iran.ir/page/tp4i-email-group 

 :نمایید رقرارب ارتباط تلگرام طریق ایمیل و از زیر نشانی با توانیدمی ایران برای شفافیت گروه اعضای با ارتباط برای️

 :ایران برای شفافیت مجموعه مسئول ،فناوری و علم گذاریسیاست دکتری دانشجوی ثنائی، مهدی

md.sanaei@gmail.com 

telegram.me/mahdisanaei 


