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  بسمه تعالی

  

  --وزارت بازرگانیوزارت بازرگانی  ––وزارت اطالعات وزارت اطالعات   --وزارت دادگستريوزارت دادگستري  --وزارت امور اقتصادي و داراییوزارت امور اقتصادي و دارایی  --نهاد ریاست جمهورينهاد ریاست جمهوري

  وزارت کشوروزارت کشور  --وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه

  ریزي کشورریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامهسازمان مدیریت و برنامه

  

اد ریاسـت  نهـ  16/2/1382/ك مـورخ  88/16بنا به پیشنهاد شماره  20/12/1382هیأت وزیران در جلسه مورخ    

برنامه ارتقاء سـالمت نظـام اداري    "جمهوري و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی 

  را به شرح زیر تصویب نمود: "و مقابله با فساد

  

  "برنامه ارتقاء سالمت نظام ادراي و مقابله با فساد"

 یابد: ارتقاء سالمت نظام اداري از طرق زیر  تحقق می -١

    ؛سازي انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی شفاف -الف

   ؛رجوع گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب افزایش رضایتمندي خدمت -ب

   ؛ساالري در انتخابها و انتصابها برقراري نظام شایسته -ج

   ؛بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی -د

  ؛ارزشهاي دینی و اخالقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنانسازمانی و تقویت   بهبود فرهنگ -هـ

هـاي اقتصـادي، اجرایـی و     تقویت مشارکت و فعالیت بخشهاي غیردولتی با رفع موانع انحصاري در فعالیـت  -و

  ؛اي کشور توسعه

مات و تدوین نظام حقوقی مؤثر براي پیشگیري و مبارزه با فساد و افزایش سالمت در اتخاذ تصمیمات، اقـدا  -ز

  هاي سازمانهاي دولتی و عمومی . فعالیت

ها ، سازمانهاي دولتـی و عمـومی و مؤسسـات و سـازمانهاي      به منظور پیشگیري از بروز فساد در کلیه دستگاه  -٢

هاي مشمول ایـن برنامـه موظفنـد     وابسته به آنها و ارتقاء سالمت در نظام اداري و اجرایی کشور، کلیه دستگاه

را براي تسري، اصالح یا اطالق قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابـالغ ایـن برنامـه بـه      لوایح مورد نظر ذیل

 هیأت وزیران ارایه نمایند:
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  ها (وزارت بازرگانی) قانون تجارت در جهت اصالح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیأت مدیره -الف

ي دولتی و دایره شمول آنها و نحـوه انجـام   قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصالح تعریف شرکتها -ب 

  (وزارت امور اقتصادي و دارایی) معامالت

قانون مالیاتهاي مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص بـه ارایـه صـورت درآمـد و هزینـه و ایجـاد ضـمانت         -ج

ي و اجرایی قوي براي اظهار صحیح مؤدیان و افـزایش ریسـک اظهـار ناصـحیح مؤدیـان ( وزارت امـور اقتصـاد       

  دارایی)

قوانین مربوط به بازار سرمایه از جملـه قـانون تأسـیس سـازمان بـورس اوراق بهـادار در جهـت ممنوعیـت          -د

استفاده از اطالعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معامالت کارگزاران و کارمنـدان بـورس (وزارت امـور    

  اقتصادي و دارایی).

 –و نماینـدگان مجلسـین و کارمنـدان در معـامالت دولتـی و کشـوري       قانون راجع به منع مداخلـه وزراء   -هـ

در جهت رفع ابهـام و کـاهش اشـخاص مشـمول و تصـریح مـوارد اسـتثناي آن ( وزارت امـور          -1337مصوب 

  .اقتصادي و دارایی)

در جهـت افـزایش ریســک و    -1367مصـوب   –قـانون تشـدید مجـازات ارتشـاء، اخــتالس و کالهبـرداري       -و

  .نونی  مقابله با مرتکبان فساد ( وزارت دادگستري)ظرفیتهاي قا

اطالعـات   یکنندگان از اطالعات منشـتر نشـده و نیـز افشـاي غیرقـانون       الیحه تشدید مجازات سوء استفاده -ز

  هاي مختلف ( وزارت اطالعات با همکاري وزارت دادگستري). اشخاص نزد دستگاه

  .عات )الیحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطال -ح

  .خواري ( وزارت امور اقتصادي و دارایی) الیحه ضد انحصار و رانت -ط

ساالري و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تأکید بر تعیین صالحیت تخصصی مـدیران   الیحه شایسته -ي

یابی آنها هاي مشمول این برنامه و مکانیزمهاي ارز ، نظارتی و امور مالی و دستگاهو کارمندان واحدهاي بازرسی

  ریزي کشور). ( سازمان مدیریت و برنامه

هـا و واحـدهاي نظـارتی و     الیحه نحوه پاسخگویی به مردم و تأمین و تولید اطالعـات مـورد نیـاز دسـتگاه     -ك

  .ریزي کشور با همکاري وزارت اطالعات) بازرسی ( سازمان مدیریت و برنامه

ها و واحدهاي نظارتی و بازرسی و مدیران عالی  ه دستگاهبه ممنوعیت ارایه گزارش ناقص یا غیرواقعی حالی -ل

  هاي اطالعات و امور اقتصادي و دارایی). ریزي کشور با همکاري وزارتخانه نظام ( سازمان مدیریت و برنامه
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کشـور داراي بـاالترین    30الیحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطالعات مالیـاتی و گمرکـی بـا حـداقل      -م

  هاي امور خارجه و دادگستري) ا کشور ( وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري وزارتخانهروابط تجاري ب

  ریزي کشور). سازي آنها ( سازمان مدیریت و برنامه ها با تأکید برشفاف الیحه هدفمند کردن یارانه -ن

بـت در  بخشـهاي غیردولتـی و افـزایش رقا     سـازي در جهـت تقویـت مشـارکت و فعالیـت      الیحه خصوصی -س

  .هاي اقتصادي کشور ( وزارت امور اقتصادي و دارایی) فعالیت

مت نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد بـا همکـاري سـازمان مـدیریت و         الیحه ضد فساد ( سـتاد ارتقـاء سـال    -ع

  هاي عضو ستاد). ریزي کشور و دستگاه برنامه

رجوع بر وضعیت  و میزان رضایت ارباب الیحه اصالح قانون استخدام کشوري با رویکرد تأثیر سالمت اداري -ف

   .استخدامی و حقوق و مزایاي کارکنان و مدیران

ها و سازمانهاي دولتـی و عمـومی و مؤسسـات و سـازمانهاي وابسـته بـه آنهـا موظفنـد براسـاس           کلیه دستگاه -٣

ریزي کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شـورایعالی   هایی که سازمان مدیریت و برنامه برنامه

 نماید اقدامات الزم را براي اجراي آنها به عمل آورند: اداري ابالغ می

ها و رفع و حذف تمرکزهـاي غیرضـروري و بـه طـور همزمـان       گري دستگاه سازي و کاهش تصدي کوچک -الف 

  گسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت.

بوروکراسـی حـاکم بـر     و هـاي غیرضـرور در سـاختارها، فرآینـدها ، مناسـبات      سازي و رفع پیچیدگی ساده -ب 

  گیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور. ارکنان و خدمتها و کاهش رابطه رو در رو بین ک دستگاه

هاي اجرایی بـا تأکیـد بـر     سازي حیطه وظایف، اختیارات و نحوه انجام امورو فعالیت واحدها و دستگاه شفاف -ج

  ها. توسعه آگاهیهاي همگانی در خصوص حقوق، وظایف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاه

هـاي   ترین افراد و ایجاد نظـام  هاي جذب و به کارگیري کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایسته بهبود نظام -د

تشویقی براي کارکنان شایسـته و داراي سـالمت در نظـام اداري جهـت تـداوم خـدمت کارکنـان و بسترسـازي         

  ها. آموزشی و فرهنگی الزم براي افزایش سطح اخالق و وجدان کاري کارکنان دستگاه

نمـودن سـطح حقـوق و     سطح برخورداریهاي کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنـان بـه ویـژه منطقـی     ءارتقا -هـ

  مزایاي کارکنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان.
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بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامالت مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت بـه عملکـرد    -و

هاي جمعی از جمله سـازمان   ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهاي مردم از آنها با همکاري رسانهدستگاهها و 

   .صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

هـا جهـت سـنجش میـزان      بنـدي دسـتگاه   هاي سالمتی و رتبه هاي استاندارد فعالیت، شاخص تعیین شاخص -ز

  سالمتی آنها.

هــا، تسـهیالت، اقــدامات ، همکاریهــا و   ارشـاد اســالمی موظفنــد بررسـی  کشـور و فرهنــگ و   يهــا وزارتخانـه   -۴

سـازي و حمایـت از سـازمانهاي غیردولتـی و مطبوعـات در زمینـه        هاي الزم را در خصـوص توانمنـد   هماهنگی

 پیشگیري و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب  قوانین و مقررات مربوط معمول دارند.

هاي مشمول این برنامه با وزیر یا باالترین مقام  سازي در هر یک از دستگاه شگیري از فساد و سالممسئولیت پی -۵

 دهد. باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می اجرایی دستگاه می

اي بـه   یتـه نامـه، کم  هاي اجرایی و پیگیري و اجراي این تصویب به منظور ارتقاء سالمت نظام اداري در دستگاه -۶

یکـی از معاونـان دسـتگاه از     گـردد.  ربط تشکیل می و معاونان ذي مقام مسئول دستگاه نریاست وزیر یا باالتری

طرف باالترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و بـه عنـوان رابـط دسـتگاه مربـوط در      

گردد شرکت  تشکیل می "اداري و مقابله با فساد ستاد ارتقاء سالمت نظام"جلساتی که هر ماه یک بار از طرف 

 خواهد نمود.

 "هـاي نظـارتی   هماهنگی و ارتقاء واحـدها و دسـتگاه   "نامه  ها موظفند در چارچوب آیین کلیه دستگاه -تبصره

  ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمایند. 2/9/1381مورخ  41575ابالغی به شماره 

هاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معامالت خـود را در چـارچوب    دستگاه  -٧

تصـویب و ابـالغ    "ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد"اطالعات که از سوي سازي  نامه شفاف آیین

 . گردد، انجام دهند  می

بنـدیهایی کـه از سـوي سـازمان      هاي سالمتی و رتبه صهاي مشمول برنامه موظفند براساس شاخ ستگاهکلیه د -٨

هـاي   شود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کـاهش و یـا زمینـه    ریزي کشور تنظیم و ابالغ می مدیریت و برنامه

گزارش الزم را در خصـوص   بروز فساد از طریق نظرسنجی از مردم  و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و

 ارایه نمایند. "ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد" ورت ادواري بهوضعیت موجود به ص

 ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو کمیته پیشگیري و مقابله با فساد خواهد بود. -٩
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  ربط تشکیل خواهد شد. هاي ذي ها با حضور معاونان دستگاه هریک از کمیته -1تبصره 

کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطالعات، دبیر ستاد مرکزي مبـارزه بـا قاچـاق، ریـیس      -2بصره ت

با مسئولیت دبیر ستاد تشـکیل  و  ریزي کشور بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور، معاون سازمان مدیریت و برنامه

  خواهد شد.

 الیحه ،سالمت نظام اداري و مقابله با فساددر نظام اداري ، ستاد ارتقاء به منظور مقابله با فساد   -١٠

 را تدوین و به هیأت دولت ارایه خواهد نمود. "المت نظام اداري و مقابله با فسادارتقاء س" 

گیري و نظارت بر حسن اجراي این برنامه به عهده ستاد ارتقـاء سـالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد        پی -١١

 باشد. می

المللـی در زمینـه    هـا بـراي همکـاري بـا مجـامع بـین       و هماهنگی بین دستگاه ریزي، ایجاد مسئولیت برنامه -١٢

 برگزاري اجالس بر عهده ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود.

  
  محمدرضا عارف      

  جمهور معاون اول رییس

  

 


