
دوره آموزشي كوتاه مدتدوره آموزشي كوتاه مدت

ارتقاء سالمت نظام اداري و پيشگيري از فساد       ارتقاء سالمت نظام اداري و پيشگيري از فساد       

آقاي مهدي موسوي   آقاي مهدي موسوي   : : مدرس مدرس 



تعاريف فساد و تعريف گزيده  •
مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري         •
تخلفات اداري و فساد اداري          تفاوت•
مصاديق حقوقي فساد  •
انواع فساد  •
كانونها و عوامل فساد اداري         •
پيامدهاي فساد اداري       •
رابطه عوامل مؤثر بر فساد     •
با فساد اداري      پيشگيري و مبارزه   تجارب جهاني در خصوص       •
از نظر فساد  وضعيت راهبردي نظام اداري         •
عوامل ايجاد كننده فساد اداري و برخي راهكارهاي آن                  •

نگاهي اجمالي    نگاهي اجمالي    



 :  : تعاريف  تعاريف  

اين چيز   ) . شود نقض مي (يا )  شكند چيزي مي  (بنابراين در فساد   .  به معناي شكستن است     فساد

.باشد )  مقررات اداري      (  يا   ) يك قانون  (   يا) يك شيوه رفتار اخالقي   ( :ممكن است    

���د  

جام كاري و   در انجام وظيفه، نه براي اعمال خوب و نه براي اعمال بد، نه براي ان                         : افالطون

هركس براي انجام وظيفه تحفه بگيرد            . نه براي خودداري از انجام امري نبايد تحفه گرفت                  

.بايدمحكوم به اعدام شود       

اما  در حكومت مشروطه شرافت به قدري مؤثر است كه از هر پيشكشي بهتر است           : منتسكيو

توان به انجام كاري تصميم گرفت         نمي   در حكومت استبدادي كه نه شرافت هست و نه تقوي،    

.مگر به اميد منفعت  

 Transparency International organization(TI):الملل  بانك جهاني و سازمان شفافيت بين   

فساد اداري عبارتست از استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي          



برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا در                 اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع و بهره          

گيرد از طريق     ديگر صورت مي  قبال دريافت مال براي خود و يا اشخاص        

مفهوم كلي فساد در نظام اداري     مفهوم كلي فساد در نظام اداري     

گزيده تعريف

 ضوابط اداري        ، مقررات ،تغيير و تفسير قوانين   نقض ،   •

كند كاري و يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع              خودداري،  •

ا ديگران   تسهيل و يا تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين درمقايسه ب                   •

بندي شده به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قانوناً حق            دادن اطالعات و ارايه اسناد طبقه          •

دريافت آنها را ندارند        



مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري       مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري       

پاسخگويي
ها پيرامون عملكرد و وظايفي كه مورد      دستگاه دهي پذيري و گزارش   مراد ازپاسخگويي مسئوليت   

.غفلت واقع شده مي باشد 

.دهي عملكرد است    پاسخگويي در برگيرنده گزارش   •

پاسخگويي يعني شهروند مداري    •

شفافيت 

بدين   .  افزايش آگاهي مردم از تصميمات و ساز و كارهاي داخلي دولت است           ،منظور از شفافيت 
ها واقدامات دولت آگاهي و در هنگام بروز مشكالت يا داشتن شكايات                 معني كه افراد از سياست     

.از اينكه به كجا مراجعه كنند اطالع كافي داشته باشند        

 )  حق آگاه شدن   ( براي ايجاد رابطه مطلوب بين دولت و مردم و تحقق هدف فوق رعايت اصول                   
.ضروري است   )  آزادي اطالعات       ( و 



سالمت و يكپارچگي   

اين عنصر، محور برجسته مبارزه با          .  استفاده از قدرت عمومي براي منفعت عمومي             عبارتست از     
هاي مثبت و فعال است و بر مبناي آن در           مفهوم سالمت، پيشنهاد كننده  شيوه. فساد است 

هايي براي مبارزه با فساد باشيم، بهتر است در مسير سالمت          واقع قبل از اينكه به دنبال طرح     
گيري و مبارزه با    هاي مختلف براي پيش      ها و بخش   نظام اداري جامعه حركت كنيم و گروه     

.گيري فساد را گرد آوريم    شكل



نهادينه   حالتي در نظام اداري است كه در اثر تخلفات مكرر ومستمر كاركنان و                 فساد اداري    
در واقع      . دارد  آيد و آنرا از كارايي مطلوب و اثربخشي مورد انتظار باز مي               شدن تخلف بوجود مي 
د استمرار و نهادينه شدن، و تأثيرات  قابل توجه در نظام اداري به فسا                      تخلفات اداري با تكرار،         

.شود اداري منجر مي    

تفاوت تخلفات اداري و فساد اداري   تفاوت تخلفات اداري و فساد اداري   

هاي مختلف شغلي و      اين كه كاركنان يك سازمان در رده         : عبارتست از      تخلفات اداري     
ها ، گردش كارها، هنجارها و قواعدكاري را به صورت                  نامه  مسئوليتي ، قوانين و مقررات، آيين    

بطوري كه بر اثر آن، فرايند توليد كاالها         كلي يا جزيي، عمدي يا غيرعمدي مراعات ننمايند،                  
.دار شود    و يا ارايه خدمات سازمان و نيز اعتبار و حيثيت اجتماعي آن خدشه            



ترين دين الهي، در ذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف          دين مبين اسالم، به عنوان كامل  
اين تأكيد، مخصوصاً آن جا كه به حقوق عمومي             .   بوده و بر پاكي و درستكاري تأكيد دارد       

شود داراي ابعادي متفاوت و روشن است و به ضرورت رعايت حدود الهي و                مربوط مي)  المال   بيت (
شود و آنچه از بررسي احاديث و روايات مشخص است، تأكيد اسالم بر              حق الناس متبلور مي  

به اجمال     .  حكومت است    رعايت حدود الهي و حقوق مردم و نيز درستكاري و امانتداري كارگزاران              
در نظام اداري و        توان ديدگاه اسالم را درخصوص داليل و پيامدهاي ايجاد و گسترش فساد              مي

:ضرورت برخورد با آن، به شرح زير بيان كرد      

درخصوص فساد   درخصوص فساد   )  )  ارزشي  ارزشي  ( ( مباني اعتقادي    مباني اعتقادي    



يمان انسان به اين        انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه كه ضامن حفظ ا                •
. است   اجتناب از شبهات     و ورعلغزشها است، همانا     

لذا در زندگي    .  اي دارد     روي انسان، دل بستن به دنيا نقش برجسته            در لغزش و انحراف و كج   •
چه در ادارة      ،)  المال  بيت( مديران و مسئوالن نظام اسالمي، مراقبت در مصرف اموال عمومي       

. كند اي پيدا مي    امور جامعه و چه در مصارف شخصي جايگاه ويژه        
استفاده مالي از     تنها سوء   كند، خطر مهمي كه مسئوالن ومديران نظام اسالمي را تهديد مي          •

آرامش است كه     موقعيت نيست بلكه توجيه شرعي اين سوء استفاده براي پيدا كردن نوعي           
. زمينه ساز ارتكاب گناهان بزرگتر و تخلفات بيشتر است        

زندگي و افزايش    مديران عالي نظام اسالمي بايد به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه      •
 درخصوص نوع   دارايي خود باشند ونظام اسالمي نيز، ضمن توجه به معيشت مناسب آنها،        

. زندگي آنها بايد مراقبت الزم را به عمل آورد           
المال يا ارتباط با           در برخورد با متخلفان، مخصوصاً كساني كه از طريق دسترسي به بيت           •

اي معمول گردد و ارتباط با         رسند، نبايد هيچگونه مالحظه      مسئوالن به منافع مادي مي   
.  را فراهم نمايد    ) رانت جويي    (مسئوالن نظام اسالمي نبايد زمينه استفاده غير معمول      

ديدگاه اسالم را درخصوص داليل و پيامدهاي ايجاد و گسترش فساد                              



مصاديق حقوقي فساد     مصاديق حقوقي فساد     

ارتشاء    �

اختالس    �

تباني در انجام معامالت     �

اخذ پورسانت و هدايا     �

پرداخت و دريافت ناموجه در داوري و مشاوره        �

اعطاي تسهيالت افزون بر ضوابط و مقررات            �

اعطاي امتيازات و امكانات برخالف عرف و ضوابط                 �



ثروت نامشروع

حاكميت رابطه

عدم شايستگي

آشنايي با مديران

قوانين زياد

تناقض در قوانين
ابهام در قوانين

نياز اقتصادي

بي كفايتي حرفه اي
ارتباط با كارمندان

روابط با مديران ارشد

قدرت وجايگاه اداري اعمال نفوذ 

بي عدالتي

معامله

خستگي و  
سردرگمي 

فراراز
قانون

رشوه 

رشوه 

نخبگان  
اداري

ساختار   
اداري

قوانين

كارمندان  

ارباب 
رجوع 

نظام اداري     فساد

پيچيدگي هاي زياد 

هاي فساد اداري هاي فساد اداري   عوامل و كانون    عوامل و كانون    



: كند هيدن هيمر فساد اداري را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي           

ها ونخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد         كاري كه از نظر توده     :فساد اداري سياه •
.   مثال دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني دراحداث مسكن               . تنبيه شود

هاي مردم در      اما توده    كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفوراست،            : فساد اداري خاكستري    •
ز  تفاوت هستند مثل كوتاهي كارمندان دراجراي قوانيني كه در بين مردم ا             مورد آن بي

. محبوبيت چنداني برخوردار نيست      

نخبگان  ( اما اكثر اعضاي جامعه           كاري كه ظاهراً مخالف قانون است،    :فساد اداري سفيد   •
دانند كه خواستار تنبيه عامل آن     آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي        )سياسي و اكثر مردم عادي  

  پوشي از موارد نقض مقرراتي است كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي                مثل چشم  . باشند
اند    ضرورت خود را از دست داده       

انواع فساد  انواع فساد  



پيامدهاي فساد اداري   پيامدهاي فساد اداري   

پيامدهاي فردي فساد اداري      )  الف
كاري در كاركنان      دار شدن امنيت شغلي، اعتبار و حيثيت فرد و انگيزه   خدشه •
هاي فردي  تقدم يافتن منافع فردي بر منافع سازماني و عدم هدايت مناسب استعداد     •
گيهاي روحي و رواني و ايجادجو بي اعتمادي در مردم و افزايش هزينه زند      بروز اختالفات خانوادگي و ناهنجاري     •

پيامدهاي سازماني فساد اداري   ) ب
رساني به فرايند توسعه منابع انساني  گذاري انجام شده و آسيب   رشد انحصار گرايي دولتي، هدر رفتن سرمايه     •
رهاي ارتكاب فساد، پايدار سازي گسترش فساد از راه مقررات دست و پاگي    افزايش فرصت   •
هاي دولتي و اثرگذاري بر    ها در محيط  ساالري و قانونمند نبودن استخدام   تضعيف نظام ارزيابي، عدم رعايت شايسته        •

ها و بخش خصوصي   كارايي سازمان     

 اجتماعي فساد اداري   –پيامدهاي اقتصادي        ) ج 
از بين رفتن شرايط رقابتي در اقتصاد •
افت كيفيت خدمات عمومي و زيربناها     •
ممانعت از توسعه اقتصادي و اجتماعي   •
ها و درآمدهاي نامشروع كاركنان و شهروندان        افزايش هزينه •



بندي تجارب جهاني در خصوص مبارزه با فساد           بندي تجارب جهاني در خصوص مبارزه با فساد             جمع جمع 

رساني در زمينه نحوه ارايه خدمات دولتي          ايجاد قابليت دسترسي آزادانه به اطالعات و اطالع            -1

هاي قوي با اختيارات مناسب براي مبارزه با فساد               ايجاد سازمان   -2

 تعيين مجازات مناسب براي انواع فساد        -3

با فساد    تنظيم و تدوين قوانين الزم پيرامون مبارزه   -4

هاي انجام كار       هاي اداري و مديريتي و روشها و رويه        انجام اصالحات الزم در نظام          -5



وضعيت راهبردي نظام اداري كشور در خصوص فساد         وضعيت راهبردي نظام اداري كشور در خصوص فساد         

نقاط قوت  

در نظام اداري       مبارزه و پيشگيري از فساد     براي  اراده و عزم جدي مسئوالن عالي نظام      -1
از ارتكاب فساد       قوي در نيروي انساني براي خودداري              باورهاي ديني واعتقادي نسبتاً      وجود-2
كشوراداري و مديريتي    ريزي براي تحول نظام اداري و شروع انجام اصالحات در نظام                     برنامه-3

نقاط ضعف  
هاي اداري      نبودن اهداف و وظايف سازمان     شفاف -1
نظارت واحد در امر   سياستگزاري   عدم ، ساختاربعداز نظارتي پراكندگي واحدهاي   وگستردگي -2
 اداري و گستردگي حيطه تصدي دولت        تمركز   -3
عدم تأمين مناسب مالي و معيشتي كاركنان دولت    -4
نارسايي قوانين موجود در زمينه پيشگيري و برخورد با فساد        -5
ارزيابي عملكرد      نظام نارساييهاي اداري از جمله ضعف نظام جذب و استخدام، عدم وجود                 -6
انگيزه بودن آنها     بيفقدان نظامهاي مناسب تشويق و تنبيه كاركنان در نظام اداري و            -7
برخورد با تخلفات   پذيري نهادهاي نظارتي و قضايي كشور از جريانات سياسي در           تأثير  -8



: فرصتها   

با فساد  مبارزهمحترم جمهوري براي      رياست وتأكيدات مقام معظم رهبري   -1

سطوح جامعه  هاي گوناگون فساد در كليه    خواست عمومي براي مبارزه با جنبه          -2
هاي اجرايي     هاي دستگاه   فعاليتبرنهاد قدرت و  مردم و نهادهاي مدني   نظارت عمومي    توسعه-3
رشد كمي و كيفي مطبوعات و افزايش گفتمان بين دولت و مردم     -4

وضعيت راهبردي نظام اداري كشور از نظر فساد        وضعيت راهبردي نظام اداري كشور از نظر فساد        

: تهديدها   

گرايي به عنوان بارزترين الگوي فرهنگي در ايران كه            خويشاوند  گستردگي و فراگيري پديده -1
.ع خواص است    يكي از عوامل مهم فساد در نظام اداري و تضييع حقوق عامه مردم به نف                  

رساني  نهادهاي مدني و شفافيت در اطالع         نهادينه نشدن فعاليت  -2
بند و باري و گسترش انواع فساد در          تأثير وضعيت نامناسب اقتصادي در اخالق جامعه كه به بي        -3

.زند   ادارات دامن مي      



فساد  
اداري

عوامل فرهنگي  

عوامل اقتصادي     عوامل سياسي  

عوامل اداري و مديريتي       

عوامل ايجاد كننده فساد اداري       عوامل ايجاد كننده فساد اداري       



  ����
�����

�       ������� � 	
��� ����
�     �������� ������ ����
�     	������ ����
�  ����� ����

�          ������� � 	
��� 	��
����

�       �������� ������ 	��
����

�        	������ 	��
����

�     ����� 	��
����


راهكارهاي مبارزه با فساد      راهكارهاي مبارزه با فساد      



عوامل ايجاد كننده فساد اداري و راهكارهاي آن            عوامل ايجاد كننده فساد اداري و راهكارهاي آن            

: عوامل اداري و مديريتي بروز فساد      

پيچيدگي و ناكارآمدي ساختار قوانين و مقررات و نظام بوروكراسي        -

ناكارآمدي نظام نظارت و بازرسي         -
ناكارآمدي نظام پرداخت و ساير نظامهاي مديريت منابع انساني               -
ناكارآمدي نظام انتخاب و انتصاب مديران            -
رساني خدمات و اقدامات بخش عمومي          هاي مناسب اطالع   فقدان نظام  -

:برخي راهكارهاي اداري و مديريتي ارتقاي سالمت نظام اداري           �

 استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران براساس شايستگي              -1
 تمركززدايي و حركت به سمت توزيع منطقي اختيارات         -2
 ارتقاي پاسخگويي و شفافيت درنظام اداري             -3
اين ساختارها    انجام اصالحات در ساختار قوانين و مقررات با هدف تحقق يكپارچگي در                      -4
 بهبود وضعيت معيشتي كاركنان و مديران -5
) مقررات زدايي     (  سازي آنها    و ساده ها و فرايندهاي انجام كار        اصالح روشها، رويه    -6



عوامل اقتصادي بروز فساد اداري       

 ميزان باالي مداخله دولت در ارايه خدمات و كاالها          -
) امكان استفاده از رانت انحصار            (   وجود انحصارات دولتي و غيردولتي      -
مشكالت اقتصادي كاركنان و كارگزاران حكومت          -
هاي اقتصادي      ميزان رقابتي بودن فعاليت -
ناكارآمدي مقررات مالي و عدم رعايت تشريفات قانوني درمعامالت دولتي           -

  برخي راهكارهاي اقتصادي ارتقاي سالمت در نظام اداري         �
 رسيدگي به وضعيت معيشتي كارگزاران دولتي   -1
هاي اقتصادي      رقابتي نمودن فعاليت  -2
مالت و   فراهم نمودن امكان دسترسي عموم مردم و نهادهاي مدني به جزئيات معا           -3

هاي اجرايي     قراردادهاي دستگاه     
اصالح و رعايت تشريفات قانوني در انجام معامالت دولتي          -4
هاي اقتصادي      اصالح قوانين و مقررات ايجاد كننده انحصار و حذف رانت                -5



:عوامل سياسي بروز فساد اداري    
 ساختار قدرت در كشور و چگونگي توزيع قدرت سياسي        -
هاي سياسي و ميزان توسعه يافتگي آنها     وضعيت فعاليت احزاب و گروه   -
ديريتهاي اجرايي      چگونگي نظارت و اختيارات نظارتي نهادهاي مدني بر نهادهاي قدرت و م                  -

:برخي راهكارهاي سياسي ارتقاي سالمت نظام اداري       �

هاي اجرايي     يت تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مدني در نظارت بر نهادهاي قدرت و مدير                -1
 اجرايي    يتهاي مديرغيرسياسي شدن انتخاب و انتصاب مديريتهاي اجرايي و اقتصادي و تثبيت             -2
 ارتقاي پاسخگويي نظام اداري           -3
)هاي سياسي   احزاب و گروه    جامعه،(  توسعه موزون و منطقي سياسي -4
 اصالح ساختار نظارتي كشور         -5



:عوامل فرهنگي و اجتماعي بروز فساد      

 سطح اخالق عمومي و ميزان پايبندي به مباني ارزشي         -
خانوادگي و خويشاوندي     شدت تعهدات و عاليق قومي،     -
 شدت تعهدات و عاليق سازماني      -
 سطح وجدان كاري و انضباط اجتماعي         -
در زمينه تخلفات و فساد كارگزاران    ) جامعه ( ميزان حساسيت عمومي    -

برخي راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي ارتقاي سالمت نظام اداري        �

 اين زمينه    ترغيب و آگاهي مردم در زمينه مبارزه با فساد و ايحاد عزم عمومي در           -1
 اجتماعي در خصوص عدم تحمل فساد          - تقويت فضاي فرهنگي -2
 اصالح در رفتار و اخالقيات كارگزاران حكومت            -3
هاي اجرايي و مديران دولتي     بر فعاليت دستگاه   تقويت امكان نظارت عمومي       -4
رساني و پاسخگويي به مردم و ارتقاء     افزايش سطح اطالع     -5



ها   اكثر حكومت    ترين اشكال فساد اداري و مالي است كه               لموسمو رشوه يكي از بازرترين      •
  ر عوامل ودر بين    صرف نظر از نوع نظام سياسي، ميزان پيشرفت اقتصادي، نوع فرهنگ و ساي           

 . هستند  آنكارمندان رده پايين و مقامات رده باال گريبانگير      

در  .   باشد  يكي از داليل مهم جلوگيري از انجام اصالحات مي                 اداري     دافسكه آنان معتقدند  •
زدايي و آزادسازي، نوسازي           بويژه مقررات  -عين حال آنان اعتقاد دارند كه اصالحات اقتصادي                 

.تواند در تخفيف فساد نقش كليدي ايفا نمايد             مي-سازي   نظام بودجه و ماليات و خصوصي  

رشوه  رشوه  



(TI)الملل    وجود سازمان شفافيت بين�
هاي جهاني مبارزه با فساد         برگزاري اجالس     �

        المللي ضد فساد توسط كشورهاي مختلف     برگزاري كنفرانسهاي بين       �

المللي المللي   هاي بين هاي بين   حساسيت حساسيت 



  .عضالت جدي نظام اداري است          مامروزه وجود رشوه يكي از    •

ها اين امر شيوع زيادي پيدا كرده است به نحوي كه تبديل به يك عادت                          در برخي از دستگاه     •
.سازماني شده است 

:واقعيت موجود در دنيا را بايد پذيرفت         سه دهد كه  تحقيقات نشان مي  

)يافتهنتوسعه يافته يا توسعه   ( است و اختصاص به كشورهاي خاصي ندارد          فراگيرپديده رشوه  �

.  است و مانع جدي رشد و توسعه اقتصادي است           زيان آور�

با   وپي گيري در اجراي صحيح آن        و الزم را با وضع قوانين       توان آن   است و مي قابل كنترل �
.اقدام اصولي كنترل كرد    



 : دوعامل مهم در شناسايي، كشف و مقابله با پديده رشوه وجود دارد        

شود و چون سود آن متوجه راشي     اوالً رشوه در اكثر موارد به صورت پنهاني و در خفاء انجام مي               -1

.شود و مرتشي است لذا از سوي طرفين اظهار نمي          

موم و ناپسند است لذا     دوم اينكه چون رشوه از نظر دين و وجدان عمومي و عرف جامعه امري مذ             -2

المشاوره و    الزحمه، حق  در اغلب موارد رشوه به اشكال و صور گوناگوني مانند هديه، هبه، حق               

.گردد شيريني و حق چاي پرداخت مي      حق



 مناقصه-1

 مزايده  -2

كسب انحصار يا رانت اقتصادي            -3

 خريدهاي دولتي  -4

 تسريع در انجام امور قانوني        -5

 پرداخت به دولت  -6

 سند سازي  -7

 كسب امتياز   -8

 بانكها    -9

هاي رشوه   هاي رشوه     زمينهزمينه



)كمتر يا زيادتر    (احتمال دستگيري       -1

ها  ميزان مجازات    -2

از دست دادن اعتبار اجتماعي           -3

منافع حاصل از رشوه        -4

) سرعت عمل    (طوالني شدن مراحل دادرسي      -5

)  اوگاندا و آرژانتين    -كنگ    هنگ-سنگاپور (هاي درون سازماني     ميزان نظارت  -6

كند بلكه وجود بازوهاي نظارتي        رف وجود قوانين و مقررات كفايت نمي    ص(اجراي قوانين        -7
) ، مؤثر و سالم نياز است   كارآمد و سيستم قضايي قوي 

عوامل مؤثر در كاهش يا افزايش رشوه در جوامع              عوامل مؤثر در كاهش يا افزايش رشوه در جوامع              



پيامدهاي   
 نظام بررشوه  

ي ادار

هاي  پيامد  
 فرد  بررشوه

و اجتماع  

پيامدهاي    
 بر نظام رشوه

 سياسي 

پيامدهاي 
 نظامبررشوه 

 تربيتي خانواده
 و فرزندان   

پيامدهاي    
 نظامبررشوه 

آموزشي  

پيامدهاي
بر رشوه  

 نظام قانون
 گذاري 

پيامدهاي   
 بر نظام  رشوه 

ي اقتصاد

ييپيامدهاپيامدها
         رشوه رشوه



                                                        

 رشوه ي كاهش انگيزه ها       -1

ي اصالح ساختار ادار          -2

ياجراي قوانين مبارزه با فساد مال         -3

 موثراعمال نظارت       -4

راهبردهاي مبارزه با رشوه و فساد مالي          راهبردهاي مبارزه با رشوه و فساد مالي          

اقدامات و تجارب جهاني     اقدامات و تجارب جهاني     

تر تصويب قوانين جديد و سخت       -1

 اعمال سختگيرانه قوانين موجود      -  2

 پرداخت دستمزدهاي باال به بوروكراتها     -  3

 افزايش سطح رقابت      -4 

 آزادسازي اقتصاد      -5



.نروژ، نيوزيلند هاي اخالقي در مديريت        يكپارچه سازي ارزش     -12

.استراليا، هلند  آگاهي دادن از روشها        -11

.استراليا، مكزيك   هاي اداري      سازي نظام    ساده   -10

. استراليا، نروژ، نيوزيلند، پرتغال، انگليس، آمريكا  هاي بخش عمومي، همانند منشورهاي رفتاري        بيان مجدد ارزش      -9

.آلمان، سوييس، هلند   داراي ريسك باال    ) نواحي(هاي    مرور زمينه -8

.ايتاليا، كره، مكزيك، سوييس، هلند    مرور اثربخشي مقررات  -7

.جمهوري چك، فرانسه، ايتاليا، مكزيك، سوئد، سوييس      المللي فساد    مرور مقررات براي مصاديق داخلي و بين          -6

.آلمان، مجارستان، ايتاليا، مكزيك، استراليا، پرتغال          بهبود اثربخشي و عملكرد سازماني    -5

. رتغال، آمريكا    آلمان، ايرلند، مكزيك، اسپانيا، استراليا، هلند، نروژ، نيوزيلند، پ        آموزش يا راهنمايي بيشتر براي كاركنان         -4

. بلژيك، آلمان، ايرلند، ايتاليا، سوييس، انگليس، آمريكا    هاي تخصصي    معرفي، يا افزايش توان بدنه     -3

  مجارستان، ايتاليا، كره، مكزيك، لهستان، اسپانيا، سوييس، استراليا،        
. فنالند، انگليس، پرتغال، آمريكا 

 افزايش شفافيت و افشاگري عمومي       -2

بلژيك، جمهوري چك، آلمان، مجارستان، كره، لهستان، سوييس،        
. مكزيك، هلند، نروژ، پرتغال، آمريكا 

ها   برقراري يا افزايش جريمه      -1

كشورهاكشورها اقدامات اقدامات 

اقدامات بعضي از كشورها در مبارزه با فساد           اقدامات بعضي از كشورها در مبارزه با فساد           



ي گذاري اقتصادي و مديريت  گذاري اقتصادي و مديريت    سياست سياست 
كاهش مقررات -
آسان سازي قوانين مالياتي  -
تثبيت كالن اقتصادي -
انحصار زدايي   -

كنترلهاي مالي  كنترلهاي مالي  

حسابداري -
حسابرسي  -
خريدهاي عمومي    -

نظارت عمومي نظارت عمومي 
نظارت مجلس -
جامعه مدني -
ها  رسانه -
سازمانهاي غيردولتي     -

 قضايي  قضايي --اصالحات حقوقي اصالحات حقوقي 
چارچوب حقوقي -
استقالل قضايي   -
تقويت قضايي  -

اصالحات بخش ادارياصالحات بخش اداري

سطح دستمزد -
شايسته ساالري   -
تمركز زدايي  -

فساد  
مالي

      بانك جهاني  بانك جهاني  » » چند بعدي چند بعدي « « راهبرد ضد فساد مالي      راهبرد ضد فساد مالي      



شفاف سازي مراحل      ,  تاكيدبر پيشگيري از طريق آموزش هاي الزم به مديران وكاركنان             -الف 
.رباب رجوع و كارمند    انجام خدمات و استفاده از اتو ماسيون اداري به منظور كاهش ارتباط ا                    

كشف و مبارزه با رشوه در هر واحد       ,  مسئوليت مستقيم مديران بالفصل در پيشگيري        –ب
. سازماني ضمن پيش بيني مشوق و تنبيه براي آنها           

ضمن پيش بيني مزايايي ويژه و       ,  انتخاب بازرسان وانجام بازرسي هاي رسمي و نا محسوس             –ج
حجم مسئوليت محوله به آنها و ارائه      ,  كارايي ,  برحسب توانمندي    , پاداش براي بازرسان       

در صورت ارتكاب جرائم توسط بازرسين منتخب             , ونيز تشديد مجازات   , خدمات برجسته   
.د   تشويق و اعطاي جايزه به افرادي كه مفاسد اداري  را گزارش مي نماين                    –د

قيقي وحقوقي طرف   لغو قرارداد يك طرفه از سوي دستگاه هاي اجرايي در صورتيكه افراد ح                  -هـ
ذي ربط       پيشنهاد رشوه و يا اقدام به دادن رشوه به كاركنان و مديران دستگاه           , قرارداد با آنها       

يد دستگاه مربوط با    نمايند ضمن  در نظر گرفتن ممنوعيت پنج ساله براي انعقاد قرارداد جد                  
اني كه بيش از دو     آنها و پيش بيني تشديد مجازات در صورت تكرار تخلف از جانب پيمانكار                       

بارمرتكب تخلفات موضوع مصوبه داشته باشند   

ظام اداري رويكردها و راهكارهاي مقابله قاطع، سريع و دقيق با مظاهر رشوه در ن



اصالح و كوتاه نمودن روش هاي انجام خدمات دستگاه ها               ,   اطالح رساني مناسب به مردم     –و 

هبه ارباب رجوع وانجام مستمر نظر سنجي از مردم و مراجعان دراين رابط               

.برحسب مورد   ,  پيش بيني مجازات براي كاركنان متخلف و تشديد آن در صورت تكرار                  –ز  

.    تعيين بازرس براي واحد هاي استاني دستگاه ها واستانداريها                 -ح

يجاد هماهنگي و      پيش بيني تشكيل كار گروه دردستگاه هاي مشمول آئين نامه به منظور ا             –ط  

. پيگيري در اجراي آئين نامه در دستگاه ذي ربط                

 سالمت اداري        پيش بيني ارزيابي ساالنه دستگاه ها از نظر ميزان شيوع رشوه و درجه           –ي   

. ير منابع  براساس گزارش بازرسان و روش هاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع و سا              



تكاليف  
 دستگاههاي    

اجرايي 

تكاليف و  
 وظايف  
 كاركنان   

نحوه 
 رسيدگي

 به تخلفات 

بازرسان  
 و شرائط

 آنها 

مسئوليت 
 مديران

مصاديق 
رشوه 

 ماده  ماده 1616
  تبصره  تبصره  88و و 

هاي اجراييهاي اجرايي  آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهآيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه



مصاديق رشوه   مصاديق رشوه   

 گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است         �
ا به قيمت معمولي و    اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهر                   �

واقعا به مقدار فاحش كمتر از قيمت         
قيم به ارباب رجوع       فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مست         �

بدون رعايت مقررات مربوط   
ل يا سند پرداخت       فراهم موجبات ارتشاء مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا ما          �

وجه از ارباب رجوع     
ه طور مستقيم يا غير   اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب ب                  �

باشد رايي مي   مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اج                   
شود، از جمله هر گونه ابراء يا            اخذ هر گونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي            �

 حق صورت گرفته باشد      اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير              
 خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و             و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت     

.تخفيف گردد اعمال هر گونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا                  
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 را كه    نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه      هاي مشمول اين آيين       هر كدام از دستگاه       
نامه شماره    مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضوع تصويب              

نامه   باشد مسئول پيگيري، نظارت و اجراي اين آيين             مي1381/ 6/ 1 هـ مورخ   26394ت/ 21619
ريزي كشور ارايه       هاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه              نمايند و گزارش   

هاي اجرايي را تهيه و به رييس جمهور            بندي، گزارش دستگاه   دهند سازمان ياد شده پس از جمع      
.كند  عالي اداري تقديم مي      و شوراي 

ها ها   نحوه تعيين مسئول كارگروه دستگاه          نحوه تعيين مسئول كارگروه دستگاه          

ربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكالت              به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي          
نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون  اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين         

نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و        اين آيين )  13(دستگاه اجرايي موضوع ماده    
هاي اداري، مسئول          ها و روش  ، مسئول واحد بهبود سيستم    )دبير كارگروه (پاسخگويي به شكايات    

در  (هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيئت بدوي               واحد حراست، مسئول هماهنگي هيئت      
. گردد و يكي از بازرسان تشكيل مي       ) صورت تشكيل هيئت    

تشكيل كار گروه دستگاهي        تشكيل كار گروه دستگاهي        



ربط دردستگاه اجرايي        ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي           -
 رفع موانع و مشكالت اجرايي        -
نامه    دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي آيين        -
شتر در معرض دريافت    بررسي واولويت بندي واحدها وگروه هايي از كاركنان دستگاه را كه بي       -

اولويت وجديت  يا پرداخت رشوه قرار دارند و اصالح نقاط آسيب پذير شناسايي شده با              

وظايف كار گروه دستگاه ها       وظايف كار گروه دستگاه ها       

 هاي اجرايي       باتوجه به گستردگي حيطه اجرايي آئين نامه كليه كارگروه هاي دستگاه         :تذكر مهم 
كه در شمول تصويب    موظفند كه كليه سازمانها، شركت ها وموسسات تابعه وتحت پوشش خود را       

كاليف مقرر مطابق با آئين نامه       نامه قرار دارند را شناسايي ودر ارتباط با تشكيل كارگروه و انجام ت               
سئوالن واعضاي كارگروه     هدايت ونظارت نمايند در ضمن ليست عناوين آنها را به انضمام اسامي م                  

يگيري ونظارت براجراي آئين           براي تشكيل بانك اطالعاتي وانجام اقدامات الزم به دبير خانه ستاد پ                    
.      ارسال فرمايند  1384/ 31/5واقع در دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد حداكثر تا تاريخ             

 آئين نامه  واحد هاي حراست   دستگاه هاي اجرايي موظفند كه نتايج   13ماده ) 2(براساس تبصره:   توضيح     
. دستگاه ذي ربط ارايه نمايندبازرسي ها و اقدامات قانوني خوددرخصوص اين تصويب نامه رابه كارگروه 



وتاه نمودن  شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطالع رساني مناسب به مردم، اصالح و ك            �
 انجام نظرسنجي از مردم      گردد، توسعه فناوري اداري،     هاي انجام خدماتي كه به مردم ارايه مي  روش

گردد،     ريزي كشور صادر مي        هايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه         ومراجعان براساس دستورالعمل   
ها   اداري و مصوبات مربوط به اصالح سيستم  طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام          (

) هاي اداري و روش 
. نامه به طور كامل مطلع شده باشند  ربط از مفاد اين آيين    آموزش كاركنان بنحوي كه كاركنان ذي  �
ها،  ها،  استانداران مديران عامل، شركت    انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمان             �

هاي الزم به طرق مقتضي و تهيه        ها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارت  رؤساي سازمان   
هاي محوله   و ارايه گزارش در حيطه وظايف و مأموريت    

نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر     اين آيين) 1( تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده  �
اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت       نامه نامه شده باشد، مطابق آيين  به صدور حكم قطعي براساس آيين  

. رسد   ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي        و برنامه
 به منظور اعمال بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي                   پيش�

كي از اعمال بندهاي   حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب ي                 
. نامه شود اين آيين) 1(ماده 

هاي اجرايي    هاي اجرايي      تكاليف و وظايف دستگاه     تكاليف و وظايف دستگاه     



نامه مكلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات          هاي موضوع آيين  كليه كاركنان دستگاه �
نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد            )  1( مندرج در ماده  

هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطابق                    پيشنهاد كننده به هيئت 
.قانون پيگيري شود 

تكاليف و وظايف كاركنان     تكاليف و وظايف كاركنان     



هاي اجرايي مرتكب        در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه            �
ربط مجاز  به عقد قرارداد جديد            نامه شوند دستگاه ذي  آيين ) 1(يكي ازاعمال بندهاي ماده          

باشد و اين موضوع بايد در شرايط معامالت با              بااشخاص ياد شده به مدت پنج سال نمي      

.اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد   
 اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي  يا حقوقي موضوع اين             دستگاه�

. ريزي كشور نيز اعالم دارد         ماده را به سازمان مديريت و برنامه     

ده گردند   در صورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دوبار مرتكب تخلف مندرج در اين ما                     �
هاي     ريزي كشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به كليه دستگاه              سازمان مديريت و برنامه 

. پيمان لحاظ نمايد   اجرايي خوداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي                       

بيني شده براي پيمانكاران مختلف         بيني شده براي پيمانكاران مختلف           هاي پيش  هاي پيش    مجازات  مجازات  



.مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند            بازرسان بايد از بين افراد امين،         -الف 

م رهبري  درانتخاب بازرسان دستگاه فرمان سوم از فرامين هشت ماده اي مقام معظ               : تذكر مهم
.مد نظر قرار گيرد 

مي بايست به تائيد       )  اعم از واحد هاي سازمان مركزي و استاني          (  صالحيت بازرسان    -ب
.به برسد واحدهاي ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا واحد مشا               

 عملكرد و      هماهنگي، آموزش و نظارت بر كار كليه بازرسان به عهده دفتر ارزيابي                -ج
.پاسخگويي به شكايات دستگاه است    

ن مديريت و   بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازما           -د
.گردد؛ امضاء نمايند     ريزي كشور تهيه مي   برنامه

شرايط انتخاب بازرسان       شرايط انتخاب بازرسان       



و برخوردار از        ئنكار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطم         « 
خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني               دستي كه مي .  سالمت و امانت بسپاريد   

»خواهند در راه اصالح عمل كنند بايد خود برخوردار از صالح باشند                         كه مي

زه با مفاسد اقتصادي وماليفرمان سوم از فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در ارتباط با مبار



اي   هتوانند حسب توانمنديها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجست          ها مي   دستگاه -1
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت      )  6(گردد به استناد ماده  كه توسط بازرسان انجام مي      

العاده ويژه بازرسي      هاي مربوط به عنوان فوق    العاده مجموع حقوق و فوق %)  30(تا ميزان سي درصد    

.به بازرسان پرداخت نمايند      
باشد وتا زمانيكه مستخدم      العاده ياد شده غيرمستمر است و مشمول كسركسور بازنشستگي نمي            فوق

گردد با نظر دستگاه    نمايد و گزارشهاي بازرسي آن واصل مي      به عنوان بازرس انجام وظيفه مي      
.ربط قابل پرداخت است        ذي

دستوالعمل نحوه و ميزان پرداخت مزايا، ابالغ خواهدشد            : تذكر   

بيني شده براي بازرسان       بيني شده براي بازرسان         مزاياي پيش  مزاياي پيش  

اي براي        از بازرساني كه خدمات برجسته      %)  40(توانند حداكثر به چهل درصد        ها مي   دستگاه -2
دهند تا يك ماه حقوق و مزايا عالوه بر پاداش پايان              گيري و كشف موارد تخلف انجام مي         پي

.  قانون استخدام كشوري احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند                 )  41(سال درچارچوب ماده     
.دستورالعمل نحوه پرداخت ابالغ خواهد شد          :  تذكر   



موضوع بخشنامه   بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات،                     �
.شوند  و با تأييد مقامات مسئول منصوب مي    1382/ 4/3 مورخ   35665/1801شماره  

مديران كل استان وتأييد       در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمانهاي استاني يا                      �
.شوند واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي            

نحوه انتخاب و انتصاب بازرسان        نحوه انتخاب و انتصاب بازرسان        

كل كاركنان تجاوز نمايد براي مواردخاص            )5/0( تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد            �
ت  باتائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزايش اس                

ارند كه ساير واحدهاي       بازرسان استانداريها عالوه براجراي بازرسي در استانداري ، وظيفه د                     �
استاني مستقر در دستگاه را بازرسي نمايند        

ضوابط انتخاب بازرسان      ضوابط انتخاب بازرسان      



تذكر داده خواهد شدبار اول به مدير مستقيم وي به جهت عدم كنترل همكاران تحت سرپرستي          

براي بار سوم   از پست مديريت بركنار خواهد شد     دو سال 

بركنار خواهد شد   مديريت   سمت  ماه ازشش براي بار دوم   

نوع مجازات   نوع مجازات    مرتبه تخلفمرتبه تخلف                    

بالفصل آن     با مدير  مسئوليت مستقيم پيشگيري، كشف و مبارزه با رشوه در هر واحد سازماني     �
روسا و  , درصورتي كه هريك از كاركنان واحد هاي تحت سرپرستي مديران             . باشد واحد مي 

آئين نامه شوند    )  1(ه مسئوالن سازمان هاي مشمول آئين نامه مرتكب يكي از تخلفات موضوع ماد            
:   مجازات هاي زير براي آنان پيش بيني گرديده است             

هاها  بيني شده براي آن  بيني شده براي آن    هاي پيش هاي پيش   مسئوليت مديران و مجازات    مسئوليت مديران و مجازات    



هاي نظرسنجي از مردم و       ريزي كشور مكلف است براساس روش         سازمان مديريت و برنامه     -1
نامه را از       هاي مشمول اين آيين      ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاه         

بندي، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد           نظر درجه سالمت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقه       

ن منعكس نمايد كليه      و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئوال                 
نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان                   هاي مشمول اين آيين      دستگاه

باشد  مديريت و برنامه ريزي كشور مي   
ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيه و پيگيري                سازمان مديريت و برنامه -2

نامه به عمل آورد       اجراي اين آيين      

آئين نامه را عهده دار          ستاد ارتقاي سالمت نظام اداري ومقابله با فساد مسئوليت پيگيري اين               
.د ارايه خواهد نمود       باشد و دبير ستاد يادشده گزارش پيشر فت كار را به رييس جمهور و ستا             مي

ريزي  ريزي    وظايف سازمان مديريت و برنامه         وظايف سازمان مديريت و برنامه         



قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه  از طريق بازرسان               )   12( مقامات مندرج در ماده      -الف    
نامه توسط هر يك ازكاركنان يا مديران و           آيين)  1(انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده      

عمال يكي از       مسئوالن مربوط اطالع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به ا           
. قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند          )  9(ماده  )  ج)(ب)(الف( مجازاتهاي بندهاي        

ربط، هيأتهاي رسيدگي به        در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي                  -ب

 متخلف به يكي از      تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن ، كارمندان             
محكوم نمايند   )به استثناي موارد مذكوردر بند الف        (قانون مذكور)9(مجازاتهاي مقرر در ماده       

 اعمال اشد         درصورت تكرار تخلف براي مرتبه سوم وبيشتر كاركنان متخلف با تقاضاي              –ج  
قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از مجازاتهاي بازخريد خدمت،                       ) 9(مجازات ها در ماده       

.داري محكوم خواهد شد        اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي توسط هيأت رسيدگي به تخلفات ا                 
هاي رسيدگي به تخلفات اداري در            مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيأت                     : تبصره
توانند حسب درجه اهميت تخلف         ها مي   باشد و هيأت الذكر نمي بدون طي مراحل فوق )  9(ماده 

.را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند                )  ج (موضوع مجازاتهاي بند      

گيرندگان و مجازاتهاي اداري   گيرندگان و مجازاتهاي اداري     نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه   نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه   



نامه مرتكب تخلفات    درصورتيكه بازرسان انتخاب شده براي امر نظارت بر اجراي اين آيين                     �

ات  شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلف              )  1(بندهاي ماده    
چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم                 . اداري به هيأتهاي مزبور معرفي خواهند شد           

قانون رسيدگي  )  19( آنان به ترتيب مقرر در ماده       مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده          
.به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح خواهد شد          

نامه كه واجد جنبه جزايي است، خصوصاً             اين آيين  )   1( درمورد تخلفات موضوع بندهاي ماده      �

)   19(اين ماده ، هيئت رسيدگي به مراجع قضايي صالح رعايت ماده         )     هـ) (د)   (ج(،  )ب(بندهاي   
.قانون رسيدگي به تخلفات اداري به  مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد             

نحوه رسيدگي به تخلفات  بازرسان آئين نامه       نحوه رسيدگي به تخلفات  بازرسان آئين نامه       



قانون محاسبات عمومي كشور   )   4(هاي دولتي موضوع ماده   شركت , مؤسسات   ها،      كليه وزارتخانه    
هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آنها منفرداً يا          و ساير شركت) 1/6/1366مصوب  (

ها و   شركت,   هاي دولتي تعلق دارند و همچنين         مؤسسات دولتي و شركت  ها، مشتركاً به وزارتخانه   
 تصريح نام است از      مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا    

هاي تابعه ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني           ملي نفت ايران و شركت    شركت: جمله 
كليه سازمانها و مؤسسات     هاي دولتي ، نيروي انتظامي ،       هاي تابعه ، بانكها و بيمه          ايران و شركت   

.وابسته به قوه قضاييه ، شهرداريها و نهادهاي عمومي غيردولتي        

دايره شمولدايره شمول



پايان   


