
 

 

 برای شفافیتی پیشنهادات
 جمهوری ریاست انتخابات

 1396؛ فروردین (در حال تکمیل)  نسخه اول 

 شعار انتخاباتی در حوزه شفافیت .1

ی شفافیت و مشارکت فعال و مؤثر مردم و نخبگان در مسائل حکومتی، در راستای مقابله بکارگیری گسترده
 ی اجتماعیارتقاء کارآمدی و سرمایهپذیری حکومتی، با فساد، افزایش مسئولیت

 ی شفافیت حکومتی )سیاسی(در حوزه .2

 مورد( 8قوانین پایه ) .1-1

دهد ذکر شده، منظور این است که نامزد محترم وعده می« سیاست کلی»نکته: در مورد آنچه تحت عنوان 
گرفت. در که تالش مضاعفی را برای تدوین و تصویب این مطالب تحت عنوان سیاست کلی بکار خواهد 

صورتی که این مسیر فراهم نشد، سند مشابهی را تحت عنوان الیحه و یا مقررات داخلی دولتی به تصویب 
 خواهد رساند.

عنوان سیاست 
 الیحه، 

 توضیح

 ،سیاست کلی
الیحه مقابله با 

 تعارض منافع

تعارض منافع، ریشه و علت بروز تمام مفاسد و تخلفات است. لذا نه تنها آگاهی از 
ترین چیستی آن برای همه اقشار ضروری است، بلکه الزم است با قوانین، مهم

مصادیق تعارض منافع را هدف گرفته و اقدامات مناسب را متناسب با هر یک از آن 
 مصادیق در پیش گرفت. صرفا از باب نمونه:

های در معرض تعارض منافع )پرخطر( نسبت به کلیه شفافیت موقعیت ●
 های کشورجایگاه

شفافیت مشاغل و محدودیت در تصدی همزمان دو شغل، پست یا سمت  ●
 )برای کلیه مسئولین(

 های کلیه مسئولین کشورشفافیت درآمدها و دارایی ●
 شفافیت یا محدودیت اخذ و اعطای هدایا ●



 

 

 

 ها و قراردادهای حکومتیشفافیت کلیه پروژه ●
 شفافیت بودجه و عملکرد بودجه ●
 حکومتیشفافیت تصمیمات و اقدامات  ●
 شفافیت جلسات شورایی و کمیسیونی ●
 شفافیت فرایندها و قوانین ●
های حکومتی به مسئولین و کارکنان دولتی و محدودیت ارائه پروژه ●

 وابستگان آنها
 –های چرخان های تجاری )قانون دربشفافیت و محدودیت در فعالیت ●

Revolving Door) 
 خاباتهای مالی در انتشفافیت و محدودیت در اخذ کمک ●
 گری تخلفات(های اجرایی قانون )اعم از گزارشضمانت ●

الیحه 
گزارشگری 

 تخلفات

زنی المللی آن سوتگری تخلفات )یا افشاگری( و حسب ادبیات بینگزارش
(Whistleblowerمهم )شود. قوانین ترین ضرورت و مکمل شفافیت محسوب می

اقتصادی کرده و از آنها در  گزارشگری مشارکت مردم در امر نظارت و کشف تخلف را
کند. تبدیل کردن مردم به جویی محافظت میهای احتمالی و انتقامبرابر آسیب

شود تا خود را ناظرانی همیشه بیدار )با قراردادن جوایز مادی و غیرمادی( سبب می
همه جا در معرض نظارت عمومی دیده و این خطر و ترس از کشف شدن، انگیزه آنها 

 به جرم را به حداقل برساند.از ارتکاب 

گری تخلفات، درخواست از عموم مردم برای گزارش ترین مصادیق گزارشیکی از مهم
رشوه و تخلفات قانونی )در بدنه حکومتی(، گرانفروشی و تقلب )در کسب و کار( 

 است.

 .ببینید را اینجااطالعات بیشتر: 

الیحه برگزاری 
مسابقات 
حکومتی 
 )چالش(

دهند، ید )عقد بیع( انجام میهای خود را از طریق قرارداد خرها عموم فعالیتدولت
در حالی که ظرفیت فراوانی در برگزاری چالش )عقد جعاله( وجود دارد. در این سازوکار 

ای دولت برای انجام امور خود، دست یاری را به سمت عموم مردم دراز کرده و جایزه
در  دهد.ترین خروجی قرار میمشخص )عمومًا مادی( را در ازای ارائه بهترین و سریع
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ها )که در عموم قراردادها مرسوم ها و نزدیکیچنین شرایطی و با کنار رفتن رانت
است( همه افراد فارغ از درجه و اعتبار و مدرک، جهت پیروزی در این مسابقه با هم 

های یابی حکومت به انبوهی از خروجیکنند. نتیجه چنین سازوکاری، دسترقابت می
هزینه برای یکی )یا تعداد محدودی( از آنها، آنهم در  قابل استفاده در ازای پرداخت

 باشد.شرایطی بسیار رقابتی و تالشگرانه می

 صرفا از برای نمونه:

های قراردادن جایزه برای هر کسی )حقوقدانی( که بتواند مغایرت تحریم ●
 المللی به اثبات برساند؛های بینآمریکا و اروپا علیه ایران را در دادگاه

ترین مصادیق فرایندهای ناکارآمد و مسابقه برای گردآوری مهمبرگزاری  ●
( و نیز در راستای تنقیح قوانین )مثال: شناسایی قوانین Red Tapeکاغذبازی )

 متعارض، منسوخ، مجمل، ...(؛
ی خاص و ی اولیه از یک محصول فناورانهبرگزاری مسابقه برای تولید نمونه ●

 دن، پشتیبانی از تولید انبوه و یا خرید آن(؛مورد نیاز )مثال با ضمانت پتنت کر
 گردد.نکته: کلیه مسابقات حکومتی تنها در یک سامانه واحد برگزار می

الیحه عریضه 
)درخواست 

 عمومی(

های عمومی نسبت به ها و درخواستای واحد برای ثبت عریضهالزم است دریچه
متعاقب آن، دولت خود را انجام مسائل مختلف )از سوی دولت( ایجاد شود، که 

مکلف به انجام و یا ذکر پاسخ رسمی دالیل عدم امکان انجام آن نماید. بدیهی است 
هایی که بتواند تعداد مشخصی امضا را به خود جلب نماید، شایسته صرفًا عریضه

 بررسی و اقدام خواهد بود.

ی الیحه
جویی مشارکت

عمومی در 
مراحل اقدام 

 حکومتی

اقداِم »نفعان و فعاالن( را در مراحل مختلف مردم )بویژه خبرگان و ذی شفافیت، عموم
کارها، بندی مسائل، تدوین راهیابی، شناخت مسائل، اولویتعارضه»، یعنی: «حکومتی
ای به طور گسترده، فعال و سازنده« کارها، اجرا، نظارت و ارزیابیبندی راهاولویت

ای واحد طراحی گردیده و از است سامانهدهد. در همین زمینه الزم مشارکت می
 گیری شود. برای نمونه:ظرفیت مردم بهره

 بندی مشکالت(یابی )شناسایی و اولویتهای مشارکت مردم در عارضهدرگاه ●
 کارهای مناسب(کارها )شناسایی راههای مشارکت عمومی در تدوین راهدرگاه ●



 

 

 

 های مشارکت مردم در فرایندهای نظارتدرگاه ●
 های مشارکت مردم در فرایندهای ارزیابی عملکرددرگاه ●

 مورد( 3لوایح مربوط به شفافیت مسئولین ) .2-1

 توضیح عنوان الیحه

الیحه شفافیت 
نامزدهای 
 انتخابات

 شفافیت جزئیات و ترکیب منابع مالی نامزدها ●
 های انتخاباتیشفافیت جزئیات و ترکیب هزینه ●
 های نامزدشفافیت درآمدها و دارایی ●
 های پیشینمشاغل و فعالیت ●
 گیری(های قابل اندازههای انتخاباتی )در قالبمکتوب وعده ●
 مکتوب و جزئیات مواضع نامزد پیرامون مسائل مهم روز ●

 ir/post/4http://map.tp.17اطالعات بیشتر: 

الیحه شفافیت 
 مسئولین

بگیران یا: شفافیت کلیه حقوق و مزایای حقوقشفافیت حقوق و مزا ●
 برابر حقوق پایه است. 5ی آنها باالی دولتی، که جمع مبلغ دریافتی ماهیانه

های مسئولین ها: شفافیت کلیه درآمدها و داراییدرآمدها و دارایی ●
 ی کارمند()باالتر از رده

 اعالم عمومی سفرها و مزایای مسافرتی )داخلی و خارجی( ●
 ها و اقداماتشفافیت برنامه ●

 ir/post/4http://map.tp.11اطالعات بیشتر: 

الیحه 
محدودیت و 

 شفافیت هدایا

 ممنوعیت اعطای هدیه از جایگاه مسئولیتی ●
هزار ناموت /  500ممنوعیت کلی دریافت هدایای با ارزش مادی باالی  ●

ناگزیر بودن در دریافت، الزام به ثبت و گزارش عمومی آن )در یک در صورت 
  ی واحد(سامانه

 

 مورد( 2لوایح مربوط به شفافیت سازمانی و فرایندی ) .3-1

http://map.tp4.ir/post/17
http://map.tp4.ir/post/11


 

 

 

 توضیح عنوان الیحه

الیحه شفافیت 
نظامات شورایی 

 و کمیسیونی

شفافیت مشخصات محتوایی جلسات )عناوین و مفاد دستور جلسه،  ●
جلسه، مشروح مکتوب و برخط مذاکرات، پخش زنده و آرشیو های دعوتنامه

 تصویری جلسات، آراء اعضاء، متن کامل مصوبات جلسه(
شفافیت مشخصات شکلی جلسات )مختصات زمانی و مکانی جلسه،  ●

مدعوین جلسه، لیست حضور و غیاب، میزان تأخیر و عدم حضور، اسامی 
 های مرتبط با جلسه(رئیس و دبیر جلسه، نائبان اعضاء، کلیه هزینه

 سایر نکات:  ●
ی واحد )برای کل ثبت و درج کلیه این اطالعات در یک سامانه ○

 های اجرایی کشور(دستگاه
امکان حضور فیزیکی عموم مردم در جلسات علنی، بدون حق رأی و  ○

ها و نامصحبت. اقتضاهای خاص این حضور )نظیر شرط سنی، ثبت
 های اجرایی تعیین گردد.نامهآیینتواند در نظایر آنها( می

 ir/post/4http://map.tp.7اطالعات بیشتر: 

الیحه شفافیت 
 گذاریقانون

 ها و لوایح )با هدف دقت مضاعف در تدوین(:الزام ذکر موارد زیر برای کلیه طرح

 تبیین موضوع اصلی، موضوعات فرعی ●
 می قانونچکیده رس ●
 اسامی کلیه افراد مشارکت کننده در تدوین طرح ●
 های جانبی تدوین طرحذکر هزینه ●
 ذکر اهداف و مبانی هر قانون ●
 ذکر دقیق اسناد باالدستی مرتبط ●
 ذکر دقیق قوانین مکمل، متعارض در قانون ●
 های زمانی انجام قانونذکر مجریان و مهلت ●
 ذکر جرائم مشخص عدم انجام قانون ●
 ناظران یا فرایندهای نظارتیذکر  ●
 های ارزیابی موفقیت یا شکستذکر شاخص ●
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 ذکر کلیه مستندات و ضمائم ●
 «اثرسنجی قانون»انجام و ذکر مستندات  ●
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