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 مقام معظم رهبري

 «حضرت آيت اله العظمي خامنه اي»

 توقع من اجراي تصميمات قاطع، عملي

و بدون مالحظه در مبارزه با فساد 

  است.
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 فصل اول

 كليات

 مقدمه

يكي از عمده ترين موضوعاتي كه اثر تخريبي و بازدارنده بر توسعه كشور دارد، فقدان سالمت اداري و  وجود بحث 

الزمه پيشرفت كشور « سالمت اداري» بر پيكره دولت و حاكميت است. همچنان كه مبرهن است« فساد اداري»انگيز 

 و از موجبات افزايش راندمان به ْ زمامداري آن است.

عضل  و مسئله اي داراي علل و عوامل پيدا و پنهان مي باشد. و معضل فساد اداري نيز از اين مقوله مستثنا هر م

نيست .لذا يكي از وظايف مهم دولت به معناي اعم آن اين است كه با استفاده از ابزاري هاي در اختيار  ،نسبت  به 

علمي  -ون قانونگذاري و مديريتي و در جهت برخورد قانونيحداقل رساندن فساد اداري كوشا باشد. و با استفاده از فن

فرايندي را ترسيم نمايد تا ضمن تعبيه ساختار مناسب در بدنه دولت از اهرم هاي تشويق وتنبيه به بهترين وجه بهره 

جبات ارتقاء ل اين اصول و روش ها، شاهد بروز جامعه اي عاري از فساد اداري باشيم تا موبگيري بهينه نمايد تا از ق

 رضايت مندي عمومي را بيش از پيش فراهم نمايد.
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خوشبختانه مقنن محترم از گذشته دور با درك شرايط نسبت به طراحي قوانين بازدارنده اقدام نموده است و 

جه پس از انقالب نيز بنا به شرايط خاص زماني اقدام به تدوين قوانين ومقررات مختلف در اين زمينه شده است . با تو

به تكاليف قانوني كه مقنن بر عهده دستگاههاي اجرايي گذارده، اين سازمان نيز مشابه ساير دستگاهها، نسبت به راه 

اندازي كارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد در سازمان ملي استاندارد اقدام نموده است و اين جزوه 

 يده است.نيز بنا به مصوبه كارگروه مذكور تهيه  گرد

 :گفتار اول

 تاريخچه فساد اداري در قديم و در ايران معاصر:

 در قديم: 

مطالعه تاريخ تمدنهاي باستان، بيانگر اين است كه فساد در جوامع بشري قدمتي به اندازه تمدن بشري داشته 

ي بسياري براي جوامعبشري واكنون نيز يكي از مسائل مهم و اساسي در ميان كشورهاي جهان ميباشد. فساد نابسامانيها

به دنبال داشته و جنگهاي پيدر پي، خشونتها و قيام عليه تمدنهاي حاكم، از بين رفتن سازمانها و در همريختن جوامع، 

هميشه ناشي از فساد بوده است. در مجموع، فساد در كنار ساير عوامل، از عوامل مهم فروپاشيتمدنها بوده است، به 

ر رابطه با عوامل ظهور و سقوط تمدنها معتقد است: عامل اصليفروپاشي و زوال حكومتها گونهاي كه ابنخلدون د

اسراف، تبذير و فساد در دستگاه حكومتي از جانب دولتمردان و حاكمان ميباشد. درطي قرون و اعصار، همواره رابطه 

ماني كه از قدرت به طور معكوسي بين استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشتهاست. ز

مطلوب استفاده ميشد، ميزان فساد كاهش يافته است. موضوع فساد در تمامزمانها، گريبانگير دولتها و دغدغه فكري 

بسياري از انديشمندان و متفكران سياسي بوده است؛ دانته در قرنچهاردهم، در كتاب كمدي الهي خود به مسئله فساد 

رجهبندي در اعماق جهنم قرارميدهد. به عقيده ماكياولي فساد جرياني است كه طي آن، توجه كرده و آن را از نظر د

سست و فضيلت و تقواي آنان ازبين ميرود و از آنرو كه افراد ضعيف و عاري از تقوا و پرهيزگاري،  موازين اخالقي افراد

 بيشتر در معرض فساد قرار ميگيرند، بايد با

1 
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 رهبران فكري و با كمك دستگاههاي ناظر از بروز اين مشكل جلوگيري كرد.كنترل اين افراد، هدايت 

 

1http://marifat.nashriyat.ir 

 در ايران معاصر:

فساد در ايران ريشه تاريخي دارد.در دوران قاجاريه به ويژه در دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار و پس ازصدارت »

لي، اقتصادي و سياسي در ايران به اوج خود رسيد و هيچ كاري بدون پرداخت ميرزا تقي خان امير كبير، ميزان فساد ما

 رشوه انجام نمي شد.

در  دربار  ايران  رقابت شديدي بين رجال سياسي براي كسب منافع شخصي بيش تر در قبال ايجاد زمينه هاي مناسب 

هزار ليره توسط  500توان به دريافت  براي تاراج منابع و تضعيف حاكميت كشور شكل گرفته بود كه از آن جمله مي

 ميرزا آقا خان نوري به  دليل امضاي معاهده پاريس  با دريافت دو ميليون ليره بابت اعطاي امتياز رويتر اشاره كرد.

در تاريخ معاصر ايران از اين موارد بسيار يافت مي شود. براي مثال در همان دوران و پس از تحريم تنباكو به فرمان 

اي شيرازي و لغو قرارداد از سوي حكومت ايران، صاحب كمپاني رژي عالوه بر دريافت خسارت ناشي از سرمايه ميرز

گذاري، خسارت قابل توجهي نيز با عنوان وجوه پرداخت شده به افراد ذي نفوذ دربار مانند كامرا ن ميرزا ،ظل السلطان، 

ساله حكومت ناصرالدين شاه و  50ود، باز پس گرفت.طي دوره هزار ليره ب 500امين السلطان و ديگران كه جمعا مبلغ 

نيز در دهه اول حكومت رضا خان، موارد زيادي از  ضبط اموال و دارائي ها، تبعيد ها و حبس ثروتمندان براي كسب 
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مال و نيز حذف مخالفان حكومت صورت گرفت كه حاصلي جز عدم تشويق براي سرمايه گذاري يا پنهان شدن 

نيز فقر نمايي و در نتيجه عقب ماندگي هرچه  بيش تر ايران نداشت.وضعيت بحراني فساد در دستگاه حكومتي  سرمايه و

ايران پس از جنگ جهاني دوم، دولت هاي وقت  را چندين بار ناچار كرد تا مبارزه با فساد  دولتي را از اهداف خود 

ود كه برخي صاحب نظران، يكي از علل اصلي انقالب اعالم كنند. گسترش فساد در دوران محمد رضا شاه تا جايي ب

اسالمي ايران  را گسترش فساد عميق در ايران قبل از انقالب ذكر  كرده و براي اثبات ادعاي خود تالش هاي ديرهنگام 

 1 «و عجوالنه شاه در دستگيري برخي عوامل در اواخر عمر رژيم خود ذكر مي كنند.

 :گفتار دوم 

 مفاهيم و تعـاريـف

 مفهوم سالمت

) است. مفهوم عام سالمت، در مقابل مفهوم بيماري، به معني فقدان بيماري و نارسايي در يك ارگانيسم (موجود زنده

مت دين، بقا و از كلمة سالمت در مواردي ـ مانند بقا و سالمت نفس و نسل، بقا و سالمت عقل و تفكر، بقا و سال

ست .مرحله بعد اقابليت و توان فعاليت طبيعي براي تحقق اهداف طبيعي  سالمت اجتماع، بقا و سالمت محيط ـ وجود

 مي به سالمت از سالمت، رشد و تكامل يعني به فعليت در آوردن قابليتها و رسيدن به اهداف است. در نگاه اسال

3

 انسان ، بايد نفس ، نسل و جامعه را سالم نگه داشت تا به رشد و كمال رسيد .

                                                           
 319،ص46شماره 11ابراهيم آبادي، غالمرضا، مجله مجلس و پژوهش، سال - 1
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وضعيتي كه كليه عوامل سازمان قابليت تامين اهداف آن را به طور مطلوب داشته باشند و  اداري:تعريف سالمت 

بتوانند انحرافات، هنجارهاي اداري، قانوني و موانع اهداف سازماني را شناسايي و تدابير الزم و به موقع را براي رفع 

 .آنها لحاظ كنند

 4ارات اداري، دولتي براي نفع شخصي و ديگراناستفاده غيرقانوني از اختي: تعريف فساد اداري

 

 http://modiriyati.nashriyat.ir/node/ازسايت 1390پاييز  - 2شيخي ،محمدحسين، اسالم و پژوهشهاي مديريتي  ٣

٤ http://mohsendaliri.persianblog.ir/post/ 

 سالمت سازماني

خود به حل چهار مشكل اساسي انطباق، دستيابي به همة نظامهاي اجتماعي براي بقا، رشد و توسعة پارسونزبه عقيدة 

هدف، يكپارچگي و نهفتگي نيازمندند. سالمت سازماني عبارت است از: توانايي سازمان در حفظ بقا و سازش با محيط 

و بهبود اين تواناييها. برخي سالمت سازماني را با بهداشت رواني در محيط كار مترادف دانسته و سازمان سالم را 

 اني ميدانند كه ميزان افسردگي، نااميدي، نارضايتي، كمتحركي و فشار رواني كاركنان را به حداقل ممكن برساندسازم

سالمت سازماني را يك موضوع كلي ميداند كه با سه مجموعة فشار رواني، بهداشت رواني و اخالق در )1995(نيوال.

 . سازمانها در ارتباط است

 ، سالمت سازماني را معيار عملكرد سازماني شمردهاند .وارن بنيسي مديريت مانند برخي از صاحبنظران علوم رفتار



  

7 

 جزوه   آموزشي   قوانين   و   مقررات   سالمت   اداري   و   مقابله   با   فساد

شبيه اندام سالم، سازمان سالم تطبيقپذير و در حال رشد است. عدهاي نيز سالمت سازماني را وضعيتي ميدانند كه كلية 

بتوانند انحراف از هنجارهاي اداري و عوامل سازمان قابليت تأمين اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و 

قانوني و موانع اهداف سازماني را در اسرع وقت شناسايي و تدابير الزم و بههنگام را براي رفع آنها لحاظ نمايند .برخي 

نيز سالمت سازماني را به معناي تبعيت از هنجارهاي اخالقي و قانوني در عملكرد سازماني و شغلي دانستهاند ،كه در 

ل آن، فساد اداري است و به معناي هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخالقي و قانوني و سوء استفاده از موقعيت مقاب

 .و جايگاه شغلي و اداري براي مقاصدي غير از خاستگاه اصلي و قانوني براي منفعت شخصي يا گروهي است

نيست كه فقط شامل توانايي سازمان در خصوص سالمت سازماني مينويسد: سالمت سازماني مفهوم جديدي اليدن

 براي اجراي وظايف به شكل مؤثر شود، بلكه تواناييهاي نظام را براي رشد، شكوفايي و بالندگي بهبود ميبخشد .

در يك دستگاه سالم، مديراني با سواد به تمام معنا و متعهد و كاركناني وظيفهشناس با روحية باال وجود دارند كه كار 

رند و افرادي مؤثر و سودمند هستند كه ماية پويايي سازمان ميشوند. برخي نيز سالمت سازماني را به خود را دوست دا

توانايي سازمان در تصميمسازي و تصميمگيريهاي درست، بجا و مناسب تعريف كردهاند .سازمانهاي سالم به عنوان 

كانات الزم و كافي رشد كنند، توسعه يابند و از موجودات زنده و پويا در محيط ميتوانند پديد آيند و با فراهم شدن ام

 .2طريق ارائة كاال و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمين نيازهاي محيطي و تسهيل فرآيند رشد و شكوفايي جامعه شوند

 تعريف ديگر فساد اداري

 ا نقض ميشود. به معناي شكستن است. بنابراين، در فساد چيزي ميشكند ي  «Rumpere»ريشه فساد از فعل التين

به عنوان پاداشي نامشروع كه براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفهتخصيص   (Webster)فساد در فرهنگ وبستر

داده شده آمده است. گونار ميردال فساد را در معناي وسيعتري مورد مطالعه قرار ميدهد. به نظر وي، فساد به تمام 

 . صي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابالطالق استشكلهاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخ

                                                           
 http://modiriyati.nashriyat.ir/node/ازسايت 1390پاييز  - 2شيخي ،محمدحسين، اسالم و پژوهشهاي مديريتي  2
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در گذشته فساد اداري را ناشي از حرص سيريناپذير انسان ميدانستند. براي مثال، فيلسوفان اسكوالستيك سدههايميانه 

ژگيبارز آن درباره فساد اداري اينگونه ميانديشيدند. فيلسوفان دوره روشنگري ـ جنبش فلسفي قرن هجدهم كه وي

عقلگرايي بود و نظريهپردازان دولت دموكراتيك در قرن نوزدهم تعريف دقيقتري از فساد اداري ارائهكردند: 

 «.سوءاستفاده مقام اداري از وجوه عمومي به منظور افزايش درآمد به طور غيرقانوني»

ميداند، ناقص و نارساست؛ چراكهتأثير نظريه فالسفه اسكوالستيك كه فساد اداري را ناشي از حرص سيريناپذير انسان 

شرايط نهادي مختلف را بر فساد اداري ناديده ميگيرد و آن را امري فطري ميپندارد. نظريه فيلسوفان دورهروشنگري 

گرچه دقيقتر است، اما هنوز محدود است؛ زيرا فساد اداري را تنها در شكل غيرقانوني آن در نظر گرفتهو به شكلهاي 

سوء استفاده ازقدرت دولتي به خاطر »د اداري توجه نكرده است. برخي پژوهشگران امروزي فساد اداري را فسا« قانوني»

فساد اداري عبارت است از مجموعهطرحها، تصميمات، كارها، »تعريف كردهاند. در كل ميتوان گفت:« نفع شخصي

ن حاكمبر جريان امور اداري و اهداف برخوردها و روابطي كه در محيط اداره برخالف خطمشي عمومي كشور و قواني

آنچه در تمامي اين « و منافع جامعه به وقوع ميپيوندد و موجب تباهي منافع عمومي و مسخ و بيهودگياداره ميشود.

تعاريف مشترك است نوعي هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخالقي و قانونيدر عملكرد اداري و سازماني است و 

 اري و تعريف آن تابعي از هنجارهاي مورد قبول درهر جامعه و فرهنگ آن ميشود.از اينروست كه فساد اد

 گفتار سوم:

 انواع فساد اداري

 :انواع فساد را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد

 فساد سياسي(مقامات بلند پايه) - 1
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مالحظات شخصي، حزبي، فساد سياسي رفتار منحرف شده مقا مات دولتي از ضوابط و وظايف رسمي خود به دليل 

 قومي يا منطقه اي است. به عبارت ساده تر رفتار فسادآميزي است كه در حين تخصيص امكانات نظير بودجه و... 

يا اتخاذ تصميم هاي سياسي توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشكل هاي سياسي رخ مي دهد. فساد سياسيپيامدهاي 

صيص به گونه اي متفاوت انجام مي شود. به عبارت ديگر، فسادسياسي مسير مخربي بر تخصيص منابع دارد، زيرا تخ

منابع را از اموري كه نهاد قانون گذاري عاري از فساد با توجه به شناختي كه از نيازهاي عمومي واولويت آنها دارد به 

 .آن ها اختصاص مي دهد، منحرف مي كند

 فساد اداري (ديوانساالري ) - 2

فاده از اختيارها و امكانات عمومي توسط كاركنان دولت است. به عبارت ديگر رفتار وفعاليت فساد اداري، سوء است

 .هاي فسادآميزي كه در سطح اجرايي توسط كاركنان دولت رخ مي دهد، فساد اداري است

 فساد ناشي از سياست گذاري ها و تصميم گيري ها - 3

سياسي خود براي تعميم، تضمين و گسترش  فرآيندي است كه در آن برخي از صاحبان مناصب از سمت هاي

منافعشخصي، حزبي، گروهي يا منطقه اي سوءاستفاده مي كنند. فساد ناشي از سياست گذاري ها و تصميم گيري ها 

رامي توان به وضوح در خصوص اجراي طرح هاي عمراني، ملي و منطقه اي و سرمايه گذاري هاي دولتي، 

 .مايتي از دولت براي برخي افراد خاص، مشاهده كردصدورمجوزهاي مختلف و اخذ خدمات ح

 فساد در خريدها و قراردادها - 4

خريدهاي بدون برنامه يا بيش از حد نياز يا خارج از استاندارد و بدون كيفيت دستگاه هاي دولتي، حتي اگر در آنراشي 

 يا مرتشي وجود نداشته باشد، مصاديقي از اين نوع فساد است

 رشوه - 5
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صلي فساد مالي است و براي آن اصطالحات معادل فراواني نظير حق و حساب، انعام، حق العمل، پول رشوه جوهره ا

كار چاق كني، پول شيريني، اداي دين، حق سكوت، حق تسريع، پول چاي و... وجود دارد. در اين نوعرابطه آلوده و 

هش هزينه ها يا افزايشسوددهي خود رشوه فاسد، وجهي نقدي يا جنسي داده يا گرفته مي شود. معموالً راشي براي كا

 پرداخت مي كند

 تبعيض گري - 6

تبعيض گري روي ديگر سكه فساد مالي است و آن مربوط به دولتمرداني است كه به منابع عمومي(حكومتي )دسترسي 

 رند.داشته و قدرت الزم را نيز براي تصميم گيري در توزيع اين منابع و دادن امتيازهاي خاص به افراد مشخصدا

تبعيض گري رفتار تقريباً روزمره اكثر افراد فاسد، به نفع نزديكان خود مانند خانواده، طايفه، قبيله، قوم، هم كيشانيا هم 

 .محلي ها است

 اختالس - 7

اختالس عبارت است از برداشت يا سوء استفاده از منابع دولتي و عمومي توسط اشخاصي كه مديريت اين منابع بهدست 

ه است. اختالس شكلي از فساد مالي و سوء استفاده از قدرت است كه در محافل بسته نهادي وعار ي از آنها سپرده شد

اخالق عمومي و در مراكزي كه احتمال مجازات عمومي در آنها كم است رخ ميدهد. از د يدگاه دقيققانوني، اختالس 

نما ينده دولت است، معامله نامشروعي  فساد مالي محسوب نمي شود، زيرا در فساد بين دو شخص كه يكي از آنها

صورت گرفته كه وي از اختيارات دولتي خود به نفع شخصي استفاده مي كند. هنگامي كه دراموال عمومي اختالس 

رخ مي دهد حق جامعه پايمال مي گردد، هيچيك از افراد جامعه به طور مشخص حق قانونيادعا ي جبران خسارت 

آفت ها ي مقابله با اختالس اشاره دارد،  زيرا برا ي مبارزه با آنبايد اراده سياسي قو ي،  ندارند. اين حالت به يكي از

 .قوه قضا ييه مستقل و توان قانوني كافي وجود داشته باشد

 رانت جويي - 8
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 رانت جويي گاهي دقيقا مترادف با فساد مالي به كار مي رود و بخشها ي زيادي از اين دو مفهوم، هم پوشاني دارد. 

رانت جويي از مفهوم اقتصادي رانت، يعني عوايد افزون بر تمام هز ينه هاي مربوط، مشتق مي شود و همان چيزياست 

كه اكثر مردم، آن را سودهاي انحصاري مي دانند. ، هرچند به طور عمومي ضد توليد، ضد بهره وري و بيشتراوقات 

 .همزاد با ناكارايي اقتصادي است

 كالهبرداري(تقلب) - 9

ب يك جرم اقتصادي است كه مستلزم نوعي كالهبرداري، فريب يا دروغ است .تقلب، دستكار ي يا ايجاداختالل تقل

در اطالعات، حقايق و امور كا رشناسي از سو ي افرادي است كه از اختيارهاي دولتي برخوردارند و در پيكسب منافع 

يك فرد مسوول جر ياناطالعات را براي منافع  خصوصي هستند.  به عبارت ساده تر، تقلب هنگامي رخ مي دهد كه

شخصي، گروه يا طبقه خاصي تغيير مي دهد. تقلب اصطالح قانوني و عمومي گسترده ا ياست كه دا منه آن از رشوه و 

اختالس بيشتر است. مثال اگر مقامهاي دولتي در قبال در يافت وجه يا امتيازي ازتخلفات و جرايم اقتصادي چشم پوشي 

 .دست به تقلب زده اندكنند، 

 پارتي بازي - 10

پارتي بازي يك سازو كار استفاده از قدرت است و در نتيجه آن خصوصي كردن و توز يع كامال تبعيض آميز 

منابعدولتي به نفع دوستان، همفكران و همخط هاست .پارتي بازي با فساد مالي رابطه تنگاتنگ دارد، ز يرا مستلزم 

منابع است. پارتي باز ي، و يژگي مقامها ي دولتي و مسوولين فاسدي است كه به منابع عموم توزيعخالف و غير قانوني 

 .يدسترسي دارند و قدرت الزم را نيز بر اي تصميم گيري در توز يع اين منابع و دادن امتيازها دارا هستند

 اعمال نفوذ بر خالف حق » عنوان البته اين موضوع در قوانين، دقيقاً با همين عنوان جرم انگاري نشده است.لكن تحت

 ياد شده است .« 

 اخاذي - 11
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اخاذي استفاده از زور، توسل به خشونت يا تهديد برا ي اخذ پول و منابع د يگراست. حق سكوت و اخاذ ي، اعمالروابط 

ند، آلوده اي است كه در آنها پول به صورت غيرقانوني و با توسل به خشونت توسط كساني كه قدر ت اعمالزور دار

 اخذ ميشود.

در اين خصوص يادآور مي شود موضوع اخاذي  بيشتر در  بطن و در شرايط  جامعه امكان رشد و انجام دارد و درحوزه 

 هاي اداري ارتكاب آن نيز قابل تصور است.

 سوء استفاده از موقعيت - 12

براي تعميم، تضمين فرايندي است كه در آن بعضي صاحب منصبان به طور سازمان يافته از سمت سياسي خود 

وگسترش منافع شخصي استفاده مي كنند.  سوء استفاده را با يد شكل د يگري از اختالس تلقي كرد .اين نوع فسادباعث 

 شده كه در برخي از كشورها، صاحب منصبان سياسي و اعضاي خانواده آنها از منافافع سرشاري برخوردار

6

 شوند.

 

6 http://marifat.nashriyat.ir 
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 فصل دوم

 فرامين مقام معظم رهبري،

 قوانين و مقررات ارتقاء سالمت نظام اداري و
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 مقابله با فساد

 هجري شمسي 1404در سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق « سالمت و فساد»

 1404سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق 

 آبان  13هجري شمسي؛ كه در تاريخ  1404اسالمي ايران در افق متن كامل سند چشمانداز بيست سالهي جمهوري 

 :توسط رهبر معظم انقالب به سران قواي سهگانه ابالغ شد 1382

با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامهريزي شده و مدبرانهي جمعي و در مسير 

 شمانداز بيستساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چ

اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي، الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و 

 .موثر در روابط بينالملل

 جامعهي ايراني در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:

 د مذكور سالمت و فساد  به صورت ذيل ذكر شده است.در سن

برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكمخانواده »

 )1404سند چشم انداز ج ا ا در افق «(به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب.

 گفتار اول:

 ماده اي رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اله العظمي خامنه اي 8در فرمان « فساد»مقابله با 

 و تشكيل  ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
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پيرو صدور فرمان رهبر معظم انقالب(مدظله العالي) در مبارزه با فساد اقتصادي و ارتقاي سالمت اداري در دهم 

مبارزه با مفاسد اقتصادي بهعنوان عزم جدي مسئوالن در كم كردن فاصله حكومت با نظام ، ستاد 1380ارديبهشت ماه 

علوي تشكيل گرديد و موظف به خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گرهگشا در اينباره از طريق 

 .اقدام همه جانبه قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه شد

 :ان معظم له بدين شرح استرئوس متن فرم

 «مردد نشدن مسئوالن مبارزه با فساد بر اثر مخالفتها -بند اول فرمان»

 «تفهيم وابستگي امنيت فضاي اقتصادي به مبارزه با فساد –بند دوم فرمان »

 «سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمئن، سالم و امانتدار –بند سوم فرمان »

 «در ضربه عدالت در عين دقت و ظرافتقاطعيت  –بند چهارم فرمان »

 «شناسايي نقاط آسيبپذير در گردش مالي و اقتصادي كشور –بند پنجم فرمان »

 «عمل وزارت اطالعات به وظايف قانوني خود –بند ششم فرمان »

 «پرهيز از تبعيض در امر مبارزه با فساد –بند هفتم فرمان »

 «بليغاتي و تظاهرگونهپرهيز از رفتار شعاري، ت –بند هشتم فرمان »

پيرو صدور فرمان رهبر معظم انقالب، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در  نهاد رياست جمهوري تشكيل 

 گرديد كه اهم اهداف آن به شرح ذيل است.

 گفتار دوم:

 اهداف ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي

 .دامه ظله در ارتقاي سالمت نظام اداري و مبارزه با فساداجراي فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقالب - 1

برقراري هماهنگي ميان سه قوه در جهت بهرهگيري از حداكثر ظرفيت نهادهاي اجرايي، نظارتي، تقنيني و - 2

 .قضايي و فرهنگي، در امر ارتقاي سالمت نظام اداري و مبارزه با فساد
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اقتصادي با حضور معاونين اول سه قوه، وزرا، نمايندگان  تشكيل جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد- 3

 .مجلس و رؤساي دستگاههاي نظارتي سه قوه، اطالع رساني مصوبات و پيگيري اجراي آنها

شناسايي و سالمسازي گلوگاههاي فسادخيز نظام اداري و اقتصادي كشور و ايجاد شفافيت و ارتقاي نظارت - 4

 .و كار و برقراري زمينههاي امنيت اقتصادي و رشد و توسعه اقتصاديدر آنها تؤام با تسهيل فضاي كسب 

 .فرهنگسازي سالمت اداري، انعكاس اقدامات مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بينالملل- 5

 گفتار سوم:

 ساختار ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي

اداره آن به معاونين اول سه قوه تفويض گرديد. در ستاد با عضويت روساي محترم سه قوه تشكيل شد و مسئوليت 

 :حال حاضر دبيرخانه ستاد در نهاد رياست جمهوري مستقر است. و ساختار آن از حيث اعضا بدين شرح است

معاون برنامهريزي - 4معاون اول قوه قضاييه- 3نايب رييس مجلس شوراي اسالمي- 2معاون اول رييس جمهور- 1

رييس كلبانك -8وزير دادگستري- 7وزير امور اقتصادي و دارايي- 6وزير اطالعات- 5مهورونظارت راهبردي رييسج

دادستان تهران و سرپرست دادسرايويژه - 10رييس سازمان بازرسيكل كشور- 9مركزي جمهوري اسالمي ايران

آهنگ) درمجلس نماينده (مردم بهار و كبودر- 12نماينده (مردم تهران) در مجلس شوراي اسالمي- 11اموراقتصادي

 نماينده (مردم آمل) در مجلس شوراي اسالمي-13شوراي اسالمي و رييس كميسيون اصل نودم قانون اساسي

 مشاور معاون -16رييس ديوان محاسبات كشور- 15نماينده (مردم استهبان و نيريز) در مجلس شوراي اسالمي- 14

7

 با مفاسد اقتصادي.اول رييس جمهور و رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه 
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7 www.nezarat.gov.ir 

 گفتار چهارم:

 قوانين و مقررات مرتبط با فساد اداري

 مقوله فساد در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-1

مقننين قانون اساسي از موضوع فساد دور نيفتاده و با توجه به وجود فساد در گذشته و قبل از انقالب اسالمي ايران ،اين 

 گنجانده اند  و  آن، به شرح ذيل است: 49و  3ا در اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصولموضوع ر

 قانون اساسي 3اصل 

دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور 

 زير به كار برد:

 فضايل اخالقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.ايجاد محيط مساعد براي رشد -1

 ايجاد نظام اداري صحيح و...(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)-10

 قانون اساسي 49اصل

دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا،غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء 

مقاطعه كاريها و معامالت دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير  استفاده از

موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با 

 رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

 قانون اساسي 141اصل 
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رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و 

داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و 

و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و وكالت دادگستري 

 در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است .

 سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.

قاتي از اين حكم مستثني است. نخستوزير ميتواند در موارد ضرورت سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقي

 به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بپذيرد.

 :گفتار پنجم

 قوانين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي -1

اداري نپرداخته است اما در مقنن در خصوص موضوع مورد بحث، در برنامه اول توسعه بطور مستقيم به موضوع فساد 

برنامه دوم توسعه اقتصادي در قسمت اهداف كالن كيفي خط مشيهاي اساسي و سياستهاي كلي برنامه دومتوسعه  و 

 اينگونه نگارش نموده است: 4، جزء 7خط مشي هاي اساسي در بند -در بخش دوم

 «مبارزه با فساد اداري و اجراي صحيح نظام تشويق و تنبيه. - 4»

 در برنامه سوم نيز همچون برنامه اول توسعه ،به موضوع مورد بحث اشاره اي نشده است.

به موضوع پرداخته « توسعه سالمت  و شفافيت اداري» تحت عبارت 140لكن در برنامه چهارم توسعه  در بخشي از ماده 

 است.

ده است.و پيشگيري و مقابله با فساد آور 205ماده« ب»همچنين در برنامه پنجم توسعه مقنن اين موضوع را تحت بند

 واختالل در امنيت اقتصادي را از جمله وظايف وزارت اطالعات دانسته است.

 ديدگاه رهبر معظم انقالب در سياست هاي كلي برنامه پنجساله ششم توسعه
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آن را بهاين  39رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اله خامنه اي، ضمن ترسيم سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه، بند 

 مقال اختصاص دادند كه به ترتيب زير است.

ارتقاء سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد وتصويب  -39بند 

 قوانين مربوط.

 قوانين عادي -2

 قوانين مرتبط با بحث عبارتنداز:

به « پارتي بازي»كه در قسمت بحث  1315قررات قانونيمصوب قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق وم -

 آن پرداخته شد.

اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معامالت دولتي و كشوري  -

 1337مصوب

 1348قانون مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب -

 1353و سرّّي دولتي مصوب قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه -

 1364قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس،كالهبرداري مصوب -

 1366قانون محاسبات عمومي مصوب -

 1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  -

 1373قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب -

 1373مصوب قانون وصول برخي از مقررات مالي دولت و مصرف آن در موارد معين -

 1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -

 1384قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب -

 قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب  -
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1385 

 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب -

 1386پولشويي مصوب قانون  -

 1387قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  -

 1387) قانون اساسي مصوب 44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( -

 1387قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب -

 1392قانون مجازات اسالمي مصوب -

 1393الحاقات قانون سازمان بازرسي  كل كشور با  -

الزم به ذكر است به لحاظ اهميت، برخي از مواد قوانين در ذيل همين بخش جهت قرائت و مطالعه عيناً آورده شده 

 است.

 1315از قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني مصوب 

شهرداري يا كشوري يا مأمورين  هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا - 1ماده 

به خدمات عمومي وجه نقد يافائده ديگري براي خود ياشخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از 

كسي تحصيل كند و يا وعده و ياتعهدي از او بگيرد عالوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس 

هر گاه وجه .به جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهدشد تأديبي از شش ماه تا دو سال و

نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته 

سه سال و به جزاي نقدي از باشد عالوه بر رد وجه يا مالمورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يك سال تا 

 .دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد
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هر كس از روابط خصوصي كه با مأمورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء استفاده نموده  - 2ماده 

فوذ كند از يك و در كارهاي اداري كه نزد آنها است بهنفع يا ضرر كسي برخالف حق و مقررات قانوني اعمال ن

 .ماه الي يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد

مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات  - 3ماده 

يا تصميمات اداري خود تأثيردهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم ميشوند و در صورتي 

دام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولتباشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي كه اق

 .خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد



 از 
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اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معامالت دولتيو 

 1337كشوري مصوب

 مـــاده اول:

 :از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير

 .نخست وزير، وزيران، معاونين و نمايندگان مجلسيــن -1

 .سفــرا، استانداران، فرمانداران كل، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر -2

 كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشكري وشهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها -3

ها يا شركت يا بانك يا هرموسسـه ديگر كه اكثريت سهــام يا اكثريت منافع  كاركنان هر سازمان يا بنگاه -4

 .يامديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت يا شهرداريها و يا دستگاههـــاي وابستـه به آنها باشــد

قرري اشخاصي كه بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در باال حقوق يا م -5

ياحقالزحمه ياپاداش ويا امثال آن بطورمستمر(باستثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت 

 .ميدارند

 .مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه اي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت ميدارند -6

منافع آن متعلق بيكنفر از اشخاص مذكور شركتها و موسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا  -7

درفوق يا بيست درصد يا بيشتــر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فـوق باشد و يا 

اينكهنظارت و يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركتها و موسساتي كه 

سهـام آن يكصدوپنجاه نفريا بيشترباشد مشروط بر اينكه هيچيك از اشخاص مذكور در فوق بيش از  تعدادصاحبان

 . پنجدرصد از كل سهام آن را نداشته ونظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن بااشخاص مذكوردرفوق نباشد



 از قانون
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باشد نميتوانند( اعم  7ج در بند شركت هائي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشركتهاي منـدر -8

از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام ميدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه آن خدمت را بطور افتخـاري 

ورايگان انجام دهند) در معامالت يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسيــن يا شهرداريها يا دستگاههاي وابستـه 

)اين مـــاده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مــزبور در  6و  4ر در( بند بهĤنها و يا موسسات مذكو

مراجــعقانونــي مطرح شــده يا نشده باشد (به استثناي معامالتي كه قبل ازتصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده 

 باشد.

و داماد اشخاص منـــدرج در اينقانون پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس  -1تبصره 

درآن سهيــــم ويا داراي سمتباشند  8و7و همچنين شركتها و موسساتي كه اقرباء فوق الذكر بنحومندرج در بند 

نميتوانند با وزارتخانه ها ويا بانكها و يا شهرداريها و يا سازمان ها و يا ساير موسسات مذكور در اين قانـون كهاين 

 سمت وزارت ويا معاونت ويا مــــديريت دارندوارداشخاص درآن 

 معامله يا داوري شوند

شركت هاي تعاونــي كارمندان موسســات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات اينقانون  - 2تبصره 

 مستثني خواهند بود.

 ماده دوم:

اشخاصــــي كه بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بانجام معامله نمايند 

و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق االشعار شركت كنندو همچنين هر يك از مستخدمين دولتي ( اعم از كشوري و 

درجه و مقامي كه باشند هر گاه بر خالف مقــررات  لشكـري ) و ساير اشخاص مـــذكور در ماده فوق در هر رتبه و

اين قانون عمل نمايند بحبس جنائـي درجه دو از ( دو تا چهار سال) محكـــوم خواهند شد وهمين مجازات براي 

)ماده اول كه با علم و اطالع بستگـي و ارتباط خود و يا شركاء را  8و 7مسئولين شركتها و موسسات مذكور در  (بند 



 

24 

 جزوه   آموزشي   قوانين   و   مقررات   سالمت   اداري   و   مقابله   با   فساد

وقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و در م

 درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـي از آن معامله يادآوري و ابطال آن ميباشند.

 مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب 1348

مالت يا مناقصهها و مزايدههاي دولتي يا شركتها ومؤسسات وابسته به دولت يامأمور اشخاصي كه در معا -ماده واحده 

به خدمات عمومي و ياشهرداريها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركتها ومؤسسات 

كردهاندمحكوم مذكور بشود به حبس تأديبي از يك تا سه سال و جزاي نقديبه ميزان آن چه من غير حق تحصيل 

 ميشوند.

هر گاه مستخدمين دولت يا شركتها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها و همچنين كساني كه به نحوي از انحاء ازطرف 

دولت يا شركتها و يا مؤسساتفوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم و يا اطالعاز تباني 

 يا به نحوي در تباني شركت يا معاونتكنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد معامله را انجام دهند

از خدمات دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها محكوم خواهند شد. در كليه مواردمذكور 

 .درصورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد
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 1353مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّّي دولتي مصوب 

اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطالعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانهها ـ 1ماده 

، نقشهها، كليشهها، و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسالت، دفاتر، پروندهها ،عكسها

نمودارها، فيلمها، ميكروفيلمها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد. اسناد 

دولتي سرّّي اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است 

 .لح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشدكه افشاي آنها مغاير با مصا

كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانهدولتي  1هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده  ـ2ماده 

بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدودوظايف اداري 

به حبس جنايي درجه در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سرّّي 

از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحهاي از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود. همين مجازات  2

حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطالع از سرّّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده 

را فراهم نمايند. در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات  و يا موجبات چاپ يا انتشار آن

يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحهاي خواهد 

 بود.

ا مذاكرات يا تصميمات يا اشخاص ديگر كه اطالعات ي 1هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده  ـ3ماده 

سرّّي و محرمانه دولتي را به نحوي از انحاء به كسي كه صالحيت اطالع بر آن را ندارد، بدهد يا موجبات افشا يا انتشار 

 آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سرّّي يا محرمانه دولتي محسوب ميشود.

جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا مؤسسه ياسازماني تعقيب كيفري هر يك از  ـ4ماده 

 است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد.
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در صورتي كه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازاتاشد  ـ5ماده 

 محكوم خواهد شد.

 1364س،كالهبرداري مصوبتشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختال

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقالبي  - 3ماده 

و بطور كلي قواي سه گانه وهمچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا 

رسمي يا غير رسمي براي انجامدادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي  مأمورين به خدمات عمومي خواه

مزبور ميباشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايددر حكم مرتشي 

ديگري در آن سازمان باشد  است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور

،خواه آن كار را انجام داده يانداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم 

 انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات ميشود.

اشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نب

چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل ياهمتراز مدير كل يا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد 

 شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبسو جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه 

صال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همترازمدير مأخوذ و انف

 كل يا باالتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد .

ازات مرتكب دو تا در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مج

پنج سال حبس بعالوه جزاي نقديمعادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار 

ضربه شالق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مديركل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به 

 حكوم خواهد شد.انفصال موقت از شش ماه تا سه سال م

د رصورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعالوه 

جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجهمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد 
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ر كل يا همتراز آن باشد بهجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مدي

 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صالحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به  - 1تبصره 

 دفعات واقع شده و جمه مبلغمأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.

در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و  - 2ه تبصر

 چنانچه راشي به وسيله رشوهامتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

واردي كه در مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( .در م - 3تبصره 

اصل ارتشا انفصال دائم پيش بينيشده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود) و در 

 صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيزمحكوم خواهد شد .

داليل كافي صدور قرار  هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود - 4تبصره 

بازداشت موقت به مدت يك ماهالزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود 

. 

همچنين وزير دستگاه ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمندرا تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي 

 مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت. وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق

در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير  - 5تبصره 

رار خود مالي معاف خواهد شد و در موردامتياز طبق مقررات عمل ميشود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اق

موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوانرشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود 

 و امتياز نيز لغو ميگردد.

كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختالس و كالهبرداري مبادرت ورزند عالوه بر ضبط  - 4ماده 

غير منقولي كه ازطريق رشوه كسب كردهاند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد كليه اموال منقول و 
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اختالس و كالهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقديمعادل مجموع آن اموال و انفصال دايم 

ل مفسد في االرضباشند از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق كام

 مجازات آنها مجازات مفسد في االرض خواهد بود. 

هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا  - 5ماده 

مي شوند و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقالبيو ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره 

دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلحو مامورين به خدمات عمومي اعم از 

رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يكاز 

 را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري  سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص
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برداشت و تصاحب نمايد مختلسمحسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختالص تا پنجاه 

هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ 

ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد عالوه بر رد وجه يا مالمورد اختالس به  باشد به دو تا

 جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود .

 در صورت اتالف عمدي مرتكب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محكوم ميشود.  - 1تبصره 

و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختالس تا پنجاه هزار ريال  چنانچه عمل اختالس توام با جعل سند - 2تبصره 

باشد مرتكب به دو تا پنج سالحبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده 

نقدي  سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد عالوهبر رد وجه يا مال مورد اختالس به جزاي

 معادل دو برابر آن محكوم ميشود .

هرگاه مرتكب اختالس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختالس را مسترد نمايد  - 3تبصره 

دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاينقدي معاف مينمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره 

 او اجرا خواهد شد. 

حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختالس از حيث تعيين مجازات يا صالحيت محاكم اعم از اين  - 4تبصره 

 است كه جرم دفعتا واحده يابهدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد .

د داليل كافي، صدور قرار هر گاه ميزان اختالس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجو - 5تبصره 

بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامياست و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير 

دستگاه ميتواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيينتكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به 

 يچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .ايام تعليق مذكور درهيچ حالت ه

در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك  - 6تبصره 

 ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيزبنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود .
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مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس  - 6ماده 

عمل انجام شده نيز جرم باشد،شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم ميشود. مستخدمان دولتي عالوه بر 

 ال دايم از خدمات دولتي و در مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا باالتر و يا همتراز آنها باشدبه انفص

 صورتي كه در مراتب پايينتر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم ميشوند. 

در هر مورد از بزههاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيكه  - 7ماده 

مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد ازتاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا 

كه متهم به موجب راي قطعي مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعالم دارد. در صورتي

 برائت 

حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافتخواهد 

 كرد .

 1366از قانون محاسبات عمومي كشور 

و موسسات دولتي و پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها  -71ماده 

شركت هاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تاديه چنين وجوهي مي باشند 

  .ممنوع است
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 1372از قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت مصوب 

 :تخلفات اداري به قرار زير است -8ماده 

 .ياعمال و رفتار خالف شئون شغلي يا ادار- 1

 .نقض قوانين و مقررات مربوط- 2

 .ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل- 3

 .ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت- 4

 .اخاذي- 5

 .اختالس- 6

 .تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص- 7

 .خدمت در خالل ساعات موظف اداريترك - 8

 .تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز- 9

 .تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي- 10

 .افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري- 11

 .ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه- 12

 .اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظايف اداري سرپيچي از- 13

 .كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده- 14
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 .سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر- 15

 .ارائه گواهي يا گزارش خالف واقع در امور اداري- 16

ت تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررا- 17

 .خواريتلقي مي شود

تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه - 18

 .حقدريافت آنرا دارند

 .تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري- 19

 .رعايت نكردن حجاب اسالمي- 20

 .ر اسالميرعايت نكردن شئون و شعاي- 21

 .اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر- 22

 .استعمال يا اعتياد به مواد مخدر- 23

 .داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي- 24

 .هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي- 25

 .بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتيجعل يا مخدوش نمودن و دست - 26

 .دست بردن در سؤاالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤاالت امتحاني يا تعويض آنها- 27

 .دادن نمره يا امتياز، برخالف ضوابط- 28
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 .غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي- 29

 .سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري- 30

بازرسي يا بازكردن پاكتها و محموالت پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون توقيف، اختفاء، - 31

 .مجوزقانوني

كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به - 32

 .اموالدولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات شركت در تحصن، - 33

 .غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

 .عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسالم مردود شناخته شده اند- 34

 .ن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردميهمكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشت- 35

عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به - 36

 .نفعĤنها

 .عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها- 37

 .عضويت در تشكيالت فراماسونري- 38
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 :ترتيب زير عبارتند ازتنبيهات اداري به  -9ماده 

 .اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي -الف

 .توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي  -ب

 .كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال  -ج

 .انفصال موقت از يك ماه تا يك سال  -د

 .يك تا پنج سالتغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت  -هـ

تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي   -و

 .مشموالين قانون

 .تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال  -ز

مورد مستخدمين زن و كمتر از سال سابقه خدمت دولتي در  20بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از   -ح

روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر  45تا  30سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 25

 .سالخدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي

 25بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از   -ط

 .خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروهسالسابقه 

 .اخراج از دستگاه متبوع  -ي

 .انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون  -ك
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 در سه ساآلخر« ط»در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند  -1تبصره 

 .خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) مالك محاسبه قرار ميگيرد

كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج  -2تبصره 

قاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومانبه يابازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استح

بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمندانيكه در 

 .گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است

يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأيĤنان به  هيأتهاي بدوي -3تبصره 

تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوعقانون 

 .مجازاتهاي اسالمي است، نيست

ت منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، درمورد هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهاما -4تبصره 

  هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
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 1373از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص ميتواند تنها يك شغل دولتي را  141با توجه به اصل  -ماده واحده 

 عهدهدار شود.

 سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني ميباشند. - 1تبصره 

است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور  منظور از شغل عبارت - 2تبصره 

 تمام وقت انجام ميشود.

شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأتهاي مديره و شوراهاي مؤسسات و  - 3تبصره 

 ر ارتباط با وظايف و شركتهاي دولتي كه به عنواننمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا د

مسئوليتهاي پست و يا شغل سازماني صورت ميگيرد شغل ديگر محسوبنميگردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق 

 بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

ت و يا تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دول - 4تبصره 

مؤسسات عمومي است و نمايندگيمجلس شوراي اسالمي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و 

مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركتهاي خصوصي جزشركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات 

 براي كاركنان دولت ممنوع است.

ماه تا يكسال محكوم ميگردد و وجوه دريافتي از  6ت از متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موق - 5تبصره 

مشاغلي كه در يك زمان تصدي آنرا داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد ميگردد. در 

 صورت تكرار در مرتبه دوم، عالوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره بهانفصال دائم از مشاغل محكوم ميگردد.

 صادركننده احكام در صورت اطالع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم ميگردند. آمر و - 6تبصره 

مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل  - 7تبصره 

 رديد.ماه محكوم خواهند گ 6تا  3ديگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 
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افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمتهائي در دستگاههاي مختلف منصوب ميگردند از  - 8تبصره 

 شمول مفاد اين قانونمستثني خواهند بود.

 كليه سازمانها، نهادها و ارگانهائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مينمايند و شركتها و  - 9تبصره 

وابسته به دولت ومؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون  مؤسسات دولتي و

 ميباشند.

عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سهگانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و  - 10تبصره 

ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار  شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم

) و افراد موضوع 1از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره( 

به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت  1373) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 8تبصره( 

ي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از شامل اعضاء كنوني شورا

 20/4/1388تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.(الحاقي در تاريخ 

 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام)

تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه

 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است. 1373,10,14مجلس شوراي اسالمي تصويب ودر تاريخ 

 1373از قانون وصول برخي از مقررات مالي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب

ي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي به وزارتخانهها و مؤسسات دولت - 86ماده 

پذيراييهاي دولتي و اسكانموقت ميهمانان وزارتخانهها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود 

ه ماه ديگر) و با انعقاد را با رعايت صرفه و صالح براي مدت معين( از يك روزتا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي س
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قرارداد به متقاضيان( اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي رابه حساب درآمد عمومي 

%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون 100كشور واريز نمايند. معادل صد درصد( 

ر اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه بودجه كلكشور منظور ميگردد د

هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانوناز رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني 

و پرداختحقالزحمه و سايز  هستند صرف هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري اين گونهساختمانها و هواپيماها

 هزينههاي مربوط نمايند.

 1380از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب

دريافت هر گونه وجه، كاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها -4ماده 

وط معين شده يا ميشود. همچنين اخذ هدايا و ،مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مرب

كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معامالت اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و 

شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم 

 .يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع ميباشد ذكر نام يا تصريح نام است و

 :الحاق ميگردد« 1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »مكرر) به  71متن زير به عنوان ماده(  -5ماده 

) 2مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده(  71ماده 

اي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در اين قانون، به دستگاهه

مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي 

انشگاهي و حوزههاي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايرانشناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد د

علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و 
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شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژههاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت ميگردد، 

 .ممنوع است

) اين 4خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده(  هداياي نقدي كه براي مصارف

قانون اهدا ميشود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانهداري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح 

ي خواهد بود كه توسط شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آييننامها

وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد. هدايايي كه به طور غير نقدي بهوزارتخانهها 

و مؤسسات دولتي اهدا ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد 

هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام . ثبت نمايندطبق اصول حسابداري در دفاتر خود 

هداياي خاص تلقي ميشود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي ( خميني (ره

 با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد.

قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ) »4ؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده( كليه وزارتخانهها، م-30ماده 

سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانهها ( 50%)و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد « 1/6/1366

انوني، تعلق داشته باشد ،مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ق

و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است 

از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و 

ابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كاال كه مشمول نوسازي صنايع ايران و شركتهاي ت

 .مفاد اين ماده ميباشند

الف: به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده ميشود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به 

 .لي خريداري نمايندبخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخ
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نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثنا  تبصره ـ

هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مجاز است ساالنه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت از 

 .ريداري نمايدمحل اعتبارات ساالنه مصوب خودروي خارجي خ

ب: آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تدوين و 

 .به تصويب هيئت وزيران ميرسد

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ) »86متن مندرج در ماده( -43ماده 

 :) الحاق ميگردد86به ماده( « ب»درج و متن زير به عنوان بند « الف»عنوان بند تحت « 28/12/1373

ب: به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك سازمانمديريت و 

منظور استفاده بهينه از ساختمانها برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد به 

و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي 

 نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

ت تجاري اعم از خريد و فروش كاالهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور هر گونه فعالي -50ماده 

) اين قانون 30مجوز سهميه مشاركت سرمايهگذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده( 

 .ت ممنوع استو همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزء وظايف آنها نيس

صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط  تبصره ـ

  .صورت گيرد
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 1384از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب

ه از سوي دستگاههاي اجرايي پرداخت ميشود ،كمك وجوهي كه به استناد مجوزهاي قانوني به عنوان ياران – 31ماده 

 .دولت تلقي شده و با اعالم وصول دريافت كننده، به حساب هزينه قطعي دستگاههاي پرداخت كننده منظور ميشود

ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكورميباشد. عدم اجراي اين 

خواهد  تلقي   عمومي   و   دولتي   وجوه   در   قانوني   غير   تصرف   حكم  در   بند

از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي شد.   

 1385مبارزه بافساد مصوب 

ن ) قانو139به دولت جمهورى اسالمى ايران اجازه داده مىشود با رعايت اصل يكصد وسى و نهم(  -ماده واحده

اساسى جمهورى اسالمى ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 

مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست  2003اكتبر  31برابر با 9/8/1382

 .ل متحد) توديع نمايدملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان مل

كنوانسيون درخصوص ارجاع 66) ماده 2جمهورى اسالمى ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند(  -تبصره 

هرگونه اختالف ناشى از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، به داورى يا ديوان بينالمللى 

يا ديوان بينالمللى دادگسترى صرفاً درصورت رضايت كليه طرفهاى  دادگسترى نمىداند. ارجاع اختالف به داورى

 .اختالف ممكن مىباشد

 1386از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب
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كارمندان دستگاههاي اجرائي موظف ميباشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت،  - 90ماده 

ومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل گشادهرويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عم

 . عموممراجعين بهطور يكسان و دستگاه ذيربط پاسخگو باشند

هرگونه بياعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع ميباشد. ارباب رجوع ميتوانند دربرابر 

نجام وظايف به دستگاه اجرائي ذيربط و يا به مراجع قانونيشكايت برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در ا

 نمايند.

اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، حق مشاوره،  -91ماده 

ن دستگاههاي اجرايي هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندا

 .درتمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود

دستگاههاي اجرايي موظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي -1تبصره

چنانچه تخلف هريك از كارمندان مستند  توسطبازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند.

بهگزارش حداقل يك بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديرانمجاز، 

مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي برايمدت يكماه 

 .را براي فرد متخلف صادر نمايندتا يكسال 

درصورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تائيد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پروندهفرد  -2تبصره

خاطي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم ازخدمات 

 .دولتي اعمال خواهد شد

دستگاههاي اجرايي موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاياجرايي  -3تبصره

 .را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد
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ا سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي ر -4تبصره

 .جهتممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد

مديران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام  -92ماده 

وظايفمحوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات 

خودموجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئوالن 

مزبورمشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيزكه 

 . با آنان رفتار خواهد شد دركشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط،

 1386از قانون مبارزه با پولشويي

ـ به منظور هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعĤوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك 4ماده

،اطالعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطالعاتي هوشمند، شناسايي معامالت مشكوك و به منظور مقابله 

رم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت با ج

 :وزراء بازرگاني، اطالعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل ميگردد

مواردي كه  ـ جمعĤوري و كسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهبندي فني وتخصصي آنها در1

 .قرينهاي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات

 .ـ تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي الزم درخصوص اجراء قانون به هياتوزيران2

 .ـ هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور3

قوي صحت دارد و يا محتمل آن از  ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال4

 .اهميت برخوردار است

ـ تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده  5

 .ـ دبيرخانه شورايعالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود1تبصره11
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قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هياتوزيران ـ ساختار و تشكيالت اجرائي شورا متناسب با وظايف 2تبصره

 .خواهد رسيد

ـ كليه آئيننامههاي اجرائي شوراي فوقالذكر پس از تصويب هياتوزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و 3تبصره

حقوقي ذيربط الزماالجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا 

 .سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شدپنج 

ـ اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با  8ماده

پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به 

مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات  طور

 .، محكوم خواهد شد29/11/1353مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 

ر مراكز استانها بهامر رسيدگي به جرم پولشويي و ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز د11ماده

 .جرائم مرتبط اختصاص مييابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نميباشد

 1387از قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

ي و يا حقوقي به قرار زير ـ محروميت هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيق 5ماده

 :است

 :الف ـ محروميت ها

 ـ شركت در مناقصه ها و مزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و 1

 25/1/1383) اين قانون با نصاب معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 2(ج) ماده( 

 ) اين قانون2تسهيالت مالي و اعتباري از دستگاه هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده( ـ دريافت 2
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ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا 3

 مؤسسه

 ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني4

 واردات و صادرات ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز5

 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها6

ـ عضويت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتيب 7

 :ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان

و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي گردند متناسب با نوع ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي 1

 :تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي شوند

ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالي، اظهارنامه هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي ربط، به يكي از 1ـ1

 بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها) 3و( )2( ،(1محروميت هاي مندرج در جزءهاي( 

ـ ثبت نكردن معامالتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت 1ـ2

) بند (الف) اين ماده يا جمع دو 6) و( 2)، (1معامالت غيرواقعي، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي( 

 و يا هر سه آنها

ـ ثبت هزينه ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه ها و ديون با شناسه هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر 1ـ3

) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه 5) و( 2)، (1قانوني بنگاه، به يكي از محروميت هاي مذكور در جزءهاي( 

 آنها

انوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش بيني شده در مقررات، به يكي از ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع ق1ـ4

 الف) اين ماده يا هر دو آنها) ) بند6) و( 3محروميت هاي مندرج در جزءهاي( 

ـ استفاده از تسهيالت بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت هاي مندرج در 1ـ5

 بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها( 6) و( 4)، (2)، (1جزءهاي( 
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ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر 1ـ6

) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر 4) و( 3)، (2)، (1موجه، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي( 

) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به 5ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده( 1آنهاتبصره

 .) بند (الف) نيز محكوم مي شود7محروميت مندرج در جزء( 

ـ حد نصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالت 2تبصره

 .ع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي استبزرگ يا بيشتر موضو

ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ 2

قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي 

 :ميت هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشنددادگاه به محرو

 ـ دو سال حبس و بيشتر2ـ1

 ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات2ـ2

 .اشد) بيشتر ب2ـ2) و يا( 2ـ1ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي( 2ـ3

ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت  6ماده

اطالعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني 

مي شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل 

) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و 5مشمول ماده( 

توسط  در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه اي مركب از سه نفر قاضي كه

 رئيس قوه قضائيه انتخاب مي شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش هاي هيأت مذكور رسيدگي كند .

 .حكم صادره از اين دادگاه قطعي است

ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه 1تبصره

گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي تواند مدت محروميت را به حداقل يك  چه درباره موضوع تصميم
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سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت 

 .اقدام مي كند

با توجه به نوع تخلفات، ) شده باشد، 5ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده( 2تبصره

) محكوم مي شود و 5شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده( 

 .در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست

موظفند تخلفات  ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي،3تبصره

 .را به هيأت مذكور در صدر ماده اعالم كنند

ـ هيأت مي تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز 4تبصره

تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوهدسترسي 

اير امور اجرائي، به موجـب آيين نامه اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همـكاري و س

 .ساير دستـگاههاي مـذكور در اين ماده تهـيه مي شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي رسد

ات اداري و جرائم ارتكابي اين قانون مانع رسيدگي به تخلف( 5ـ اعمال محروميت هاي مذكور در ماده(  5تبصره

مرتكبين در مراجع ذي صالح نيست و دستگاههاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين 

 .حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند

حل سازمان بازرسي ـ دبيرخانه و بانك اطالعات مربوط، موضوع پايگاه اطالعاتي فهرست محروميت در م 6تبصره

 كل كشور تشكيل مي شود

ـ كليه مسؤوالن دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط 13ماده

بهارتشاء، اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معامالت داخلي يا خارجي 

و مقررات قانوني، دخالت در معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد ،اعمال نفوذ برخالف حق 

،تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها 

فعي براي خود يا ديگري ،تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن ن



 

48 

 جزوه   آموزشي   قوانين   و   مقررات   سالمت   اداري   و   مقابله   با   فساد

تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق الزحمه يا حق العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط 

با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي كننده به 

) قانون مجازات اسالمي 606، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده( جرائم و تخلفات گزارش نمايند

 .مي شوند

تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در 

به مسؤول  دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطالع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري

 .باالتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي شود

 1387) قانون اساسي مصوب 44از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (

ملي) بين اشخاص ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا ع44ماده

 : كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است

 . ـ مشخص كردن قيمت هاي خريد يا فروش كاال يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم1

 . مقدار توليد، خريد يا فروش كاال يا خدمت در بازارـ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن 2

 ـ تحميل شرايط تبعيضĤميز در معامالت همسان به طرف هاي تجاري 3

 . ـ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها4

طرف هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع ـ موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط 5

 . قرارداد ارتباطي ندارد

 . ـ تقسيم يا تسهيم بازار كاال يا خدمت بين دو يا چند شخص6

 . ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار7

 . يين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار استتبصره ـ قراردادهاي ميان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي بهمنظور تع



 

49 

 جزوه   آموزشي   قوانين   و   مقررات   سالمت   اداري   و   مقابله   با   فساد

 1387از قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب

ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطالعات طبقهبندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد 13ماده

العات طبقهبندي شده تابع قوانين مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اط

 .ومقررات خاص خود خواهد بود

 :بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي

ـ چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطالعاتي باشد 14ماده

 .شودكه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد 

ـ مؤسسات مشمول اين قانون درصورتيكه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني 15ماده

اطالعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطالعات درخواست شده 

 :خودداري كنند، مگر آنكه

 .راجع به خود رضايت داده باشدالف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطالعات 

 .م يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشدـ شخص متقاضي، ولي يا قي  ب

ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطالعات درخواست شده در چهارچوب قانون   ج

 .مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد

 :و اطالعات تجاريبند سوم ـ حمايت از سالمتي 

ـ در صورتيكه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن 16ماده

اطالعات درخواست شده، جان يا سالمت افراد را به مخاطره مياندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي 

 .طالعات امتناع كنندآنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن ا

 1392از قانون مجازات اسالمي مصوب
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چنانچه هر يك از صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد -576ماده 

اوامر از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا 

مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات 

 .دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد

چنان چه مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و -577ماده 

نتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صالحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود مأمورين ا

اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صالحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه 

 .سال محكوم خواهند شد

يا غيرقضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند  هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي-578ماده 

او را اذيت و آزار بدني نمايد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم 

ميگردد و چنان چه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد 

 .اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهدداشت◌  ٔو اگر متهم به واسطه شد

چنان چه هر يك از مأمورين دولتي محكومي را سختتر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا -579ماده 

محكوم خواهد شد و چنان چه اين عمل به مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال 

دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم ميشود و چنان چه اين عمل موجب قصاص يا ديه 

باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشدمجازات همان جرم 

 .ا آمر اجرا خواهد شدحسب مورد نسبت به مباشر ي

هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد -580ماده 

بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال 

ه امر يكي از رؤساي خود كه صالحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد ب
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امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب 

آمر به وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنان چه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا 

 .حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد

هر يك از صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال -581ماده 

يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند عالوه بر رد عين مال يا 

دي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال معادل نق

 .محكوم ميگردد

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسالت يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير -582ماده 

عدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا م

اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون 

 .ريال محكوم خواهد شد

ا و مؤسسات وشركتهاي هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريه-598ماده 

دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقالبي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوندو ديوان 

محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و 

وهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي كاركنان قواي سهگانه و همچنين نير

يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات 

قرار دهد بدون آن كه فوقالذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز 

قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده 

) ضربه محكوم ميشود و در صورتي كه منتفع شده باشد عالوه بر مجازات مذكور 74و پرداخت اجرتالمثل به شالق تا( 

محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي 
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تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير 

 .مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد

له يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر هر شخصي عهدهدار انجام معام - 599ماده 

بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين ( 598)يك از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 

ري تحصيل مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگ

 .كند عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد

هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأموريني كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه  -600ماده 

و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد يا مالي به نفع دولت است بر خالف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام 

به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري 

 .نيز مجري است و در هر حال آن چه برخالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد ميگردد

مين و مأمورين دولتي كه برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده هر يك از مستخد -601ماده 

يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط 

سه سال  آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا

مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را ◌  ٔمحكومميشود و همين مجازات مقرر است درباره

 .خودبرداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد

موريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه برحسب مأ -602ماده 

و اجير كند و بيش از عدهاي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را 

) ضربه و تأديه مبلغي 74جزء خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شالق تا( 

 .به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد كه به ترتيب فوق
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هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهدهدار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانهها و  -603ماده 

) كه بالمباشره يا به واسطه در معامالت و مزايدهها و مناقصهها و تشخيصات 598ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده( 

تيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حقالزحمه و حقالعمل يا پاداش براي خود يا و ام

ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب 

ه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت آنها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوع

وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد 

به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم ميشود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار 

آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از ◌  ٔيا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمامشده

 .سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد

هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري، نوشتهها و اوراق و اسنادي كه حسب وظيفه به آنان  -604ماده 

يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون سپرده شده 

 .از دادن به آن كس ممنوع ميباشد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد

) كه از روي غرض و بر خالف 598(◌  ٔهر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده  -605ماده 

حقدرباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و 

 .پانصدهزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد

كه از وقوع جرم ارتشا ( 598)ر در ماده هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمانها و مؤسسات مذكو -606ماده 

) در سازمان يا مؤسسات تحت 603) و( 599يا اختالس يا تصرف غيرقانوني يا كالهبرداري يا جرايم موضوع مواد( 

اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحيتدار قضايي يا اداري اعالم ننمايد عالوه بر 

 ا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد .حبس از شش ماه ت
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 1393با الحاقات  1366از قانون سازمان بازرسي كل كشور مصوب

 سازمان ميتوانددرمواردزيرنيزاقدام كند. -11ماده 

 بهره گيري ازتوان تشكلهاي غيردولتي ومردم نهادواشخاص واجدشرايط در بخشهاي علمي، تخصصي ،صنفي _الف

 ومردمي به منظورانجام وظايف محوله.

بابهره گيري ازفن آوريهاي روز وهرگونه ابزارمناسب  ديگربرعملكرد شوراها وكميسيونهاي مالي، معامالتي  -ب 

 واعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي وانجام مناقصات ومزايده ها نظارت كند.

 شوراهاي موردنظررابه اطالع سازمان برسانند.تبصره: مسئوالن ذيربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و

ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري ازوقوع جرم، تخلف وسوء   -ج

 جريانات احتمالي.

سالمت نظام اداري ومقابله  اطالع رساني وآگاهي بخشي عمومي ازطريق رسانههاي عمومي به منظورارتقاء  -د

 1392ايت قانون آئين دادرسي كيفري مصوب بافساد، بارع

 آيين نامه ها و بخشنامه ها -3

اما آيين نامه و بخشنامه هاي متعددي نيز در خصوص موضوع و به فراخور و در بازه هاي زماني توسط مقامات اداري 

با رشوه دردستگاهها  سطح باال به بدنه دولت ابالغ شده است كه يكي از مهمترين آنها، آئين نامه پيشگيري و مبارزه

 آن بيان مي دارد: 1مي باشد. كه ماده  1383مصوب 

 1383از آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهها مصوب 

هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا -كاركنان و مسئوالن دستگاه -1ماده 

ا دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال سندپرداخت وجه يا تسليم مالي ر
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 1372مصوب  – ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري8)  ماده (17ياسندپرداخت وجه را فراهم نمايند. با توجه به بند (

 .پرونده آنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد–

 .گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است – الف

اخذ مالي بال عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهراً به قميت معمولي و واقعاً به مقدارفاحش  – ب

 .كمتر از قيمت

مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير   -ج

 .مقرراتمربوط

فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت   -د

 .وجه ازارباب رجوع

يانجام رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم برا-هـ اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب

 .باشد-دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي

شود، از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدونرعايت -خواري تلقي مي-اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه -و

و مزيت  ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين پاداش و قائل شدنتخفيف

خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كهموجب بخشودگي يا 

 تخفيف گردد.

 1386از آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي مصوب

مت جزو ـ كليه خودروهاي دستگاههاي اجرايي به استثناي خودروهاي خدمات اختصاصي،تشريفاتي و خد 4ماده 

خودروهاي خدمت عمومي محسوب و ا ستفاده از آنها بر اساس احكام به شرح ذيل مجاز است و در غير ساعات 

اداري (با راننده يا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموريت به شرح زير مطلقاً ممنوع بوده و هر گونه استفاده از 
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ييننامه در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولت محسوب اين خودروها خارج از قوانين مربوط و مقررات اين آ

 ميشود:

 الف ـ برگ مأموريت درون شهري كه تاريخ و ساعت شروع و پايان مأموريت در آن قيد شده باشد.

ب ـ برگ مأموريت برون شهري به منظور انجام وظايف محول شده كه مقصد و تاريخ و شروع و پايان مأموريت در 

 .آن درج شده باشد

پ ـ برگ مأموريت براي خودروهايي كه جهت سرويس كاركنان در اختيار متصديان حمل و نقل قرار ميگيرد 

بايد به نحوي تنظيم و برنامه ريزي گردد كه خودروهاي مذكور در شهر تهران حداكثر دو ساعت و در شهرستانها 

اههاي اجرايي ذي ربط معين مي حداكثر يك ساعت پس از پايان وقت اداري در جايگاههايي كه توسط دستگ

 شوند، متوقف گردند.

نيروي انتظامي، موظف است در خصوص تردد خودروهاي دولتي در شهرها و جادههاي سراسر كشور  -5ماده 

همانند ساير خودروها كنترل و نظارتهاي الزم را به عمل آورده و مشخصات خودروهاي فاقد بر چسب شناسايي و 

ن مشخصات راننده خودروهاي مذكور را در مركز به وزارت امور اقتصادي ود ارايي و فاقد برگ مأموريت متضم

 در شهرستانها به سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانهاي ذي ربط اعالم نمايد.

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از وصول گزارش نيروي انتظامي ، مراتب را به دستگاههاي اجرايي  1تبصره 

 ط جهت طرح در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منعكس مينمايد.مربو

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در صورت عدم تبديل پالك شخصي به دولتي خودروهاي  2تبصره 

 در اختيار دستگاههاي اجرايي، مراتب را به نيروي انتظامي اعالم كند

ي و نسبت به متوقف نمودن خودروهاي مذكور اقدام و نتيجه را به تا از تردد آنها در شهرها و جادهها جلوگير

 .وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد

 كل كشور 1394از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 

 تعهد مازاد بر اعتبار
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ته نسبت به ـ دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص ياف7ماده

پرداخت هزينههاي اجتنابناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري 

  .نمايند
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 گفتار هفتم:

 مجازات ها، محروميت ها و اشخاص مشمول قانون ارتقا سالمت اداري و مقابله با فساد

 :قي و حقوقي به شرح ذيالستقانون ارتقا سالمت اداري،  محروميت هاي و مجازات هاي اشخاص حقي 5طبق ماده 

 :ـ محروميت هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زيراست 5ماده

 :الف ـ محروميت ها

 ـ شركت در مناقصه ها و مزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و1

 25/1/1383) اين قانون با نصاب معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 2ماده ((ج) 

 ) اين قانون2ـ دريافت تسهيالت مالي و اعتباري از دستگاه هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2

رسي هر نوع شركت ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و باز3

 يامؤسسه

 ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني4

 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات 5

 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها 6

 يتيـ عضويت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مدير7

 ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان

ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي گردند متناسب با نوعتخلف 1

 :عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي شوند
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هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي ربط، به يكي  ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالي، اظهارنامه1ـ1

 و يا هر سه آنها 5) بند (الف) ماده 3) و (2)، (1ازمحروميت هاي مندرج در جزءهاي (

ـ ثبت نكردن معامالتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبتمعامالت 1ـ2

 يا جمع دو و ياهر سه آنها 5) بند (الف)  ماده6) و (2)، (1روميت هاي مندرج در جزء هاي (غيرواقعي، به يكي از مح

ـ ثبت هزينه ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه ها و ديون با شناسه هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاترقانوني 1ـ3

 و يا جمع دو يا هر سهĤنها 5(الف)  ماده ) بند5) و (2)، (1بنگاه، به يكي از محروميت هاي مذكور در جزءهاي (

ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش بيني شده در مقررات، به يكي 1ـ4

 يا هر دو آنها 5) بند الف ماده 6) و (3ازمحروميت هاي مندرج در جزءهاي (

دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت هاي مندرج ـ استفاده از تسهيالت بانكي و امتيازات 1ـ 5

 يا جمع دو يا بيشتر آنها 5) بند (الف) ماده6) و (4)، (2)، (1درجزءهاي (

ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن 1ـ 6

) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر 4) و (3)، (2)، (1هاي (عذرموجه، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء

 آنها

) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به 5ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (1تبصره

 .) بند (الف) نيز محكوم مي شود7محروميتمندرج در جزء (

محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالتبزرگ ـ حد نصاب مالي موارد مذكور براي اعمال 2تبصره

 .يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است
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ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از 2

ج در بند (الف) اين ماده مي شوند، مشروط بر اينكه در حكم تاريخقطعيت رأي، مشمول كليه محروميت هاي مندر

 :قطعيدادگاه به محروميت هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند

 ـ دو سال حبس و بيشتر2ـ1

 ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات2ـ2

) بيشتر 2ـ2) و يا (2ـ1طعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (ـ محكومان به مجازات ق2ـ3

  .باشد
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 گفتار هشتم:

 نحوه رسيدگي به فساد اداري

قانون ارتقاء سالمت اداري به شرح ذيل، هيئتي به شرح اين ماده تشكيل و به موضوع رسيدگي  6بر طبق ماده 

 .فيف و كاهش محروميت وجود داردامكان اخذ تخ 1خواهدنمود و بر اساس تبصره 

ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي،  6ماده

وزارتاطالعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، اتاق 

اتاق تعاون ايران تشكيل مي شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره بازرگانيو صنايع و معادن ايران و 

) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد 5افرادمشمول ماده (

ركب از سه نفر قاضي كه ودر غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه اي م

 توسطرئيس قوه قضائيه انتخاب مي شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. 

 .حكم صادره از اين دادگاه قطعي است

ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاهچه 1تبصره

درباره موضوع تصميم گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي تواند مدت محروميت را به حداقل يكسال 

كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميتاقدام مي 

 .كند

) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، 5ه (ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماد2تبصره

) محكوم مي شود و در 5شخصيتمرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (

 .هرصورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست
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صادي و دارايي، موظفندتخلفات ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقت3تبصره

 .را به هيأت مذكور در صدر ماده اعالم كنند

ـ هيأت مي تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، 4تبصره

طرزتشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز 

وهدسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين نامه اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل نح

 .كشـوربا همـكاري ساير دستـگاههاي مـذكور در اين ماده تهـيه مي شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي رسد

سيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتكابيمرتكبين ) اين قانون مانع ر5ـ اعمال محروميت هاي مذكور در ماده ( 5تبصره

در مراجع ذي صالح نيست و دستگاههاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمينحقوق دستگاه 

 .خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند

حروميت در محل سازمان بازرسيكل ـ دبيرخانه و بانك اطالعات مربوط، موضوع پايگاه اطالعاتي فهرست م 6تبصره

  .كشور تشكيل مي شود
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 گفتار نهم:

 موارد تشويق در كشف، شناسايي و معرفي متخلفين

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد اشخاص در موارد ذيل مورد تشويق و ترغيب قرارمي  26بموجب ماده 

 .گيرند

 :ردندـ درموارد زير اشخاص تشويق ميگ26ماده

الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در 

 .اينقانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود

نيزه ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راهاندازي كامل پايگاه اطالعاتي مكا  ب

 .تالشفوقالعاده داشته باشند

ـ هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سالمت اداري را   ج

 .) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند28براساسشاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (

اين قانون توسـط معاونـتهاي برنامهريزي  ـ آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب  د

 .ونظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد

) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوقالذكر اقدام نمايند 2تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (

 .ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي ميشوند براساسĤئيننامه اجرائي اين

 .البته موارد جزئي تر آن در آيين نامه مصوب هيئت وزيران مذكور است كه مطالعه آن توصيه مي گردد
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 پايان

 منابع:

 http://marifat.nashriyat.ir -1 

 193،ص46شماره 11ابراهيم آبادي، غالمرضا، مجله مجلس و پژوهش، سال -2

  www.modiriyati.nashriyat.ir/nodeازسايت 1390پاييز  - 2، اسالم و پژوهشهاي مديريتي شيخي ،محمدحسين -3

http://mohsendaliri.persianblog.ir/post -4 

www.nezarat.gov.ir -5 
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 پيوست بسته آموزشي

 قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاريف و اشخاص 

 :ـ تعاريف1مشمولماده

الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي 

ياسازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين ومقررات 

اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم واردنمايد نظير  كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به

رشاء، ارتشاء، اختالس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطالعات، دريافت وپرداختهاي 

وني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد وسوابق اداري غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقان

 و مالي

ـ مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي ميباشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي   ب

 هندسياز وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظامم

 ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مصوب2ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (  ج

 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 15/9/1367

 ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:2ماده

 8/7/1386) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 5) تا (1الف ـ افراد مذكور در مـواد (

ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشانج ـ  ب

شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار مأموريت عموميد ـ كليه اشخاص 

 حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون

 از مفاسد اداريفصل دوم ـ تكاليف دستگاهها در پيشگيري 

 ) اين قانون و مديران و مسؤوالن آنها مكلفند:2ـ دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (3ماده
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الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رويهها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندينظير 

ام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايفدستگاهها و فرآيندهاي كاري و زمانبندي انج

واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيالت اعطائي، نقشههاي تفصيلي 

مربوط به مالياتها، عوارضو حقوق دولت،  شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانههاي ساختماني و محاسبات

 مراحل مربوط به واردات و صادرات كاال را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطالع عموم برسانند.

 ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهرهبرداري روشهاي مناسب ديگر براي اطالعرساني به هنگام و ضروري مراجعيننيست.

هاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ب ـ متن قرارداد

) اين قانون منعقد ميگردد و همچنين اسناد 2تركتشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (

ارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد بهپايگاه وضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قر

 اطالعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون آييننامهاجرائي 

عموم مردم به اطالعات قراردادها را تهيه كند و به تصويبهيأت وزيران آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و ميزان دسترسي 

 برساند و ظرف يك سال پايگاه اطالعات قراردادها را ايجاد نمايد.

ـ قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطالعات آنها ممنوع ميباشدو يا 1تبصره

حرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهيمركب از قراردادهاي م

معاونين وزراء اطالعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و معاوندستگاه مربوط 

 حسب مورد است.

در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطالعات يا ورود اطالعات بر خالف واقع درپايگاههاي ـ تأخير در ورود اطالعات مذكور 2تبصره

مذكور تخلف محسوب ميشود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوعبندهاي (الف)، 

 ) اين قانون محكوم ميگردد.2(ب) و (ج) ماده (

) اين قانون، وزارت اطالعات موظف است نقاط مهم وآسيبپذير 1فساد طبق تعريف ماده ( ـ به منظور پيشگيري از شكلگيري4ماده

در فعاليتهاي كالن اقتصادي دولتي و عمومي مانند معامالت و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايهگذاريهايبزرگ، طرحهاي 

در صورت وجودگزارش موثق و يا قرائن  ملي و نيز مراكز مهم تصميمگيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را

 معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي الزم پوشش اطالعاتي كافي و مناسببدهد.

 ـ وزارت اطالعات نيز در پروندههاي فساد مالي كالن ضابطه قوه قضائيه محسوب ميشود.1تبصره
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 طالعاتي موجود در دبيرخانه است.ـ وزارت اطالعات موظف به پشتيباني از بانك ا2تبصره

 ـ محروميتهاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است: 5ماده

 الف ـ محروميتها:

) 2ماده (ـ شركت در مناقصهها و مزايدهها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) 1

 25/1/1383اين قانون با نصاب معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 

 ) اين قانون2ـ دريافت تسهيالت مالي و اعتباري از دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2

 هر نوع شركت يا مؤسسه ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي3

 ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني4

 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات 5

 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفهاي، صنفي و شوراها 6

 ـ عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتيب7

 ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير ميگردند متناسب با نوع تخلف عمديبه 1

 دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم ميشوند:

الي و مالياتي به مراجع رسمي ذيربط، به يكي از محروميتهايمندرج در ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورتهاي مالي، اظهارنامههاي م1ـ1

 ) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها3) و (2)، (1جزءهاي (

ـ ثبت نكردن معامالتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معامالتغيرواقعي، 1ـ2

 ) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها6) و (2)، (1محروميتهاي مندرج در جزءهاي (به يكي از 

ـ ثبت هزينهها و ديون واهي، يا ثبت هزينهها و ديون با شناسههاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، 1ـ3

 (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها) بند 5) و (2)، (1بهيكي از محروميتهاي مذكور در جزءهاي (

ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيشبيني شده در مقررات، به يكي ازمحروميتهاي 1ـ4

 ) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها6) و (3مندرج در جزءهاي (

 ت دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميتهاي مندرج در جزءهايـ استفاده از تسهيالت بانكي و امتيازا1ـ 5

 ) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها6) و (4)، (2)، (1(
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ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكياز 1ـ 6

 ) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها4) و (3)، (2)، (1جزءهاي ( محروميتهاي مندرج در

) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرجدر 5ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (1تبصره

 ) بند (الف) نيز محكوم ميشود.7جزء (

روميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالت بزرگ يابيشتر ـ حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال مح2تبصره

 موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيترأي، 2

ر بند (الف) اين ماده ميشوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه بهمحروميتهاي موضوع مشمول كليه محروميتهاي مندرج د

 اين قانون محكوم نشده باشند:

 ـ دو سال حبس و بيشتر2ـ1

 ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات2ـ2

 ) بيشتر باشد.2ـ2) و يا (2ـ1بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (ـ محكومان به مجازات قطعي دو 2ـ3

ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتاطالعات،  6ماده

ايران، اتاق بازرگاني و صنايعو معادن سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي 

) اين قانون، 5ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل ميشود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (

ومه گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اينصورت پروندهرا مخت

نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبهاي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب ميشوند بارعايت اصول 

 آيين دادرسي به گزارشهاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.

مور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان ا1تبصره

دربارهموضوع تصميمگيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، ميتواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. 

 اگرمتهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام ميكند.

) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب 5ص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (ـ اگر شخ2تبصره

) محكوم ميشود و در هر صورت، مجازات، بيشاز 5واوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (

 پنج سال محروميت نيست.
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وني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را بههيأت ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قان3تبصره

 مذكور در صدر ماده اعالم كنند.

ـ هيأت ميتواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي 4تبصره

محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير اموراجرائي، به تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست 

موجـب آييننامهاي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همـكاري ساير دستـگاههايمـذكور در اين 

 ماده تهـيه ميشود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

) اين قانون مانع رسيدگي بهتخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين درمراجع 5در ماده ( ـ اعمال محروميتهاي مذكور 5تبصره

ذيصالح نيست و دستگاههاي ذيربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود رابه نحو مؤثر 

 و بدون وقفه پيگيري كنند.

وع پايگاه اطالعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل ـ دبيرخانه و بانك اطالعات مربوط، موض 6تبصره

 كشورتشكيل ميشود.

ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگسازي و ارتقاء سالمت نظام اداري براساس منابع اسالمي ومتناسب 7ماده

را تدوين «شور اخالق حرفهاي كارگزاران نظاممن»با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون 

 نمايد.

) اين قانون مكلفند براساس وظايف و مأموريتهاي خوددر 2تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (

قانونمديريت  )71رفتار حرفهاي و اخالقي مقامات موضوع ماده (»به تدوين « منشور اخالق حرفهاي كارگزاراننظام»چهارچوب 

 خود اقدام نمايند.« خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان

ـ به منظور پيشگيري از شكلگيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبرديو  8ماده

 توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:

ـ به تدوين سياستها و راهكارها ي شفافسازي اطالعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطالعاتي و استانداردسازي امور ومستند الف 

نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطالعرساني الزم به عموم مردم وهمچنين 

 ايد.تأمين نيازهاي اطالعاتي دستگاههاي نظارتي و اطالعاتي كشور اقدام نم

ـ درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ   ب

مجوزمراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه كه انجام آن به چـند سـازمان مربوط ميگـردد، به ايـجاد 
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كانيزه به گونهاي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور بهحداقل كاهش يابد، وراهاندازي فرآيندهاي مرتبط و م

 اقدامنمايد.

ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معامالت بزرگ مندرج در قانون   ج

 ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.) تنها با گشايش اعتبار 2مناقصاتاشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (

 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:9ماده

ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوءجريان  الف 

 را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به مراجع ذيربط منعكس نمايد.

حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطالعات مالياتي و پايگاه اطالعات چكهاي بالمحل  ـ ظرف  ب

 ) اين قانون را راهاندازينمايد.2وسفتههاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (

يز تجار مذكور در قانون تجارت را راهاندازي نمايد و آن ـ پايگاه اطالعاتي رتبهبندي اعتباري اشخاص حقوقي و ن  ج

 را دردسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آييننامه مربوط به نحوه رتبهبندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها برايتحليل 

امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران و  اطالعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت

 اتاق تعاون ايران تهيه ميشود و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

ـ ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچههاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه   د

 نمايد و به تصويب هيأتوزيران برساند.تجاريو اقتصادي و اسكلههاي خاص تدوين 

هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطالعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، 

گمرك جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و 

 قانوني الزم را براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي بهعمل آورد.اقدامات

ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات الزم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردمنهاد در زمينه پيشگيري و مبارزهبا 10ماده

آورد و گزارشساالنه  فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم

 آن را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

 ـ قوه قضائيه موظف است:11ماده
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الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خألهاي موجود، اليحهايجامع 

ائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تادولت با با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جر

 رعايت ترتيبات قانوني اقدام الزم را بهعمل آورد.

ـ ظرف يك سال اليحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركناندستگاههاي   ب

د شامل تشكيالت، صالحيتها، آييندادرسي و سايرموضوعات دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب ميشون

 مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.

ـ تا زمان ايجاد تشكيالت مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبهيا 1تبصره

هها با رعايت صالحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اينشعب شعبي در دادسراها و دادگا

 بايد دورههاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.

ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دورههاي آموزشي تخصصي به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه 2تبصره

 ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. ماهتوسط وزير دادگستري تهيه

 ـ پايگاه اطالعات مديريت پروندههاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راهاندازي نمايد به گونهاي كه:  ج

 ـ نسخه الكترونيكي از اطالعات، اسناد و پروندههاي مطروحه حداكثر بيستوچهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه1

 (سيستم) ثبت گردد.

 ـ نوبتدهي رسيدگي به پروندهها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي بهپروندهها قابل رديابي و پيگيري باشد.2

ـ ثبت كليه نامههاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد 3

 قضائيامكانپذير گردد.

ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناختهشده ـ امكان 4

 است ميسر گردد.

 ـ پايگاه اطالعات آراء صادره قضائي را راهاندازي نمايد. 5

ي اطالعات الزم بهكليه ـ خالصه اطالعات كليه پروندههاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويسده 6

 دستگاههاي نظارتي امكانپذير گردد.

تبصره ـ آييننامه اين سـامانه و زمانبنـدي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خالف اخالق، عـفتو نظـم 

ر موضوعات مرتبط، حداكـثر ظرف عمومي و اخـتالفات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دسـتگاههاي نظارتي و سـاي

 سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
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د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسالمي ايران را تهيه 

 هاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربرگيرد:وجهت اقدام الزم قانوني به دولت ارسال نمايد. قرارداد

 ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي1

 ـ استرداد اموال و داراييهاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه2

ـ تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد 3

 ثبت اسناد و امالك كشور موظف است:ـ سازمان 12ماليماده

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني الزم اقدام و اطالعات الزمرا 

 در پايگاه اطالعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آييننامه اجرائي مشخص ميكند.

ائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارتخانههاي اطالعات و دفاعو آييننامه اجر

 پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه ميشود و بهتصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

 ـ ظرف يك سال پايگاه اطالعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.  ب

مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبترسيده ـ ورود اطالعات پايگاه اطالعاتي 1تبصره

 يا ميرسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبتكننده است.

) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالككشور و 1ـ آييننامه اجرائي بند (ب) و تبصره (2تبصره

 و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. وزارت كشور تهيه ميشود

ـ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطالعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   ج

راراهاندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از طريق 

 يل گردد.نظاممتمركز مذكور تسه

 فصل سوم ـ تكاليف عمومي

ـ كليه مسؤوالن دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، 13ماده

اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معامالت داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخالفحق 

ات قانوني، دخالت در معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفادهغيرمجاز يا و مقرر

تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا مالغيرقانوني يا 

خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حقالزحمه ياحقالعمل در  امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي

معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتبرا به مقامات قضائي 
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) قانون 606صورت مشمول مجازات مقرردر ماده (و اداري رسيدگيكننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين 

 مجازات اسالمي ميشوند.

تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاهمتبوع 

خود و يا واحدنظارتي  خود مطلع شود مكلف است بدون اطالع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول باالتر

 گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق ميشود.

ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذيحسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبتيا 14ماده

يباشند موظفند در صورت رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود م

مشاهدههرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذيصالح 

اعالمنمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو 

ر مبلغ معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديههايصنفي تاده براب

 و حرفهاي و يا هر دو مجازات محكوم ميشوند.

تو ) اين قانون به تناسب مسؤولي2ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (15ماده

سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعالممراتب 

حسب مورد به مراجع ذيصالح ميباشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوطموظف به 

 پيگيري موضوع تا حصول نتيجه ميباشند.

ـ پس از راهاندازي هر يك از پايگاههاي اطالعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبتاطالعات 16ماده

 ميباشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار ميشود.

ي و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كهتحت ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانون17ماده

عنوان مخبر يا گزارشدهنده، اطالعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، دراختيار 

 مراجع ذيصالح قرار ميدهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقامجويانه قرار ميگيرند، اقدام نمايد. 

 مات حمايتي عبارتند از:اقدا

الف ـ عدم افشاء اطالعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر درمواردي 

كه قاضي رسيدگيكننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان راالزم بداند. 

 اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذينفع، در آييننامه اجرائي اين قانونمشخص ميشود. چگونگي عدم افشاء هويت



 

74 

 جزوه   آموزشي   قوانين   و   مقررات   سالمت   اداري   و   مقابله   با   فساد

ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در   ب

اه مربوط موظف به انجام اين امر ) اين قانون شاغل باشند، دستگ2دستگاههاياجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (

 است واين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.

ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا   ج

 انشين زيانديده محسوب ميشود و ميتواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.خسارتممكن نباشد. در اين صورت دولت ج

ـ هرگونه رفتار تبعيضĤميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابهجايي،   د

نبعي كه اطالعات صحيحي را ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارشدهنده و م

 بهمقامات ذيصالح قانوني منعكس مينمايند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون ميشوند كه اطالعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييدمراجع 

 ذيصالح باشد.

رراتي است كه توسط وزارت اطالعات و با همكاريوزارت نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مق

دادگستري و معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تهيه ميشودو اقدامات 

 قانوني الزم براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به عمل ميĤيد.

 تقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) وـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مس18ماده

 ) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيشبيني نشده، ممنوع است.2(ج) ماده (

ه است بايد به نحومناسب ـ نسخهاي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كالً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شد19ماده

 در دسترس اشخاص قرار گيرد.

) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين 2ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (20ماده

 قانونفرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.

) اين قانون موظفند فقط از نرمافزارهاي مالي و اداري كهدر 2(ج) ماده ( ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و21ماده

 شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.

 ـ خريد نرمافزارهاي خارجي اعالمي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.1تبصره

 ر نرمافزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصلنمايد.ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت ه2تبصره

ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرمافزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با 3تبصره

 شرايطمزبور سازگار نمايند.
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) اين قانونو يا 2اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ( ـ كليه ذيحسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از22ماده

بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرمافزارهاي مورد استفاده در مجموعه خوداطمينان 

 حاصل نمايند.

ر در نرمافزار اقدام نمايندرتبهبندي ـ در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرمافزار برخالف استانداردهاي مصوب به تغيي23ماده

آن شركت به مدت سه سال لغو ميشود و كليه مسؤوالن ذيربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنويهيچ نرمافزاري 

 را ندارند. هرگونه تغيير برخالف استانداردها در نرمافزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفادهكنندهاست.

نه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون كه موجب ـ هرگو24ماده

تضـييعحقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب ميشود. 

د به همان مجازات محكوم ميشود. در غير اين صورت عالوه چنانچهبراي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باش

 برلغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييعشده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذينفع محكوم ميگردد.

ارش نمايند، هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام باالتر گز

مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعالم مينمايد. متخلفين ازاين 

 تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم ميشوند.

اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد  )2ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (25ماده

سامانهپاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط 

 واحدهاييكه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.

موظف است براساس زمانبندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و درصورت عدمپاسخگويي واحد مزبور 

در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا باالترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفنددر صورت وارد 

 ت به شاكي اعالم نمايند.نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر عل

كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم 

انـعكاسموضوع به مراجع ذيصالح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق 

 قوانينمربوطه برخورد ميشود.

 ازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است.ـ س1تبصره

ـ دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد ازشمول 2تبصره

 اين ماده مستثني ميباشند.
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 ـ درموارد زير اشخاص تشويق ميگردند:26ماده

ـ مديران، سرپرستا ن، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانونگردند، الف 

 مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راهاندازي كامل پايگاه اطالعاتي مكانيزه تالش فوقالعاده   ب

 د.داشتهباشن

ـ هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سالمت اداري را براساس   ج

 ) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.28شاخـصهايموضوع بند (الف) ماده (

رنامهريزي و ـ آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـتهاي ب  د

 نظارتراهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

) اين قانون در جهت تحقق بندهايفوقالذكر اقدام نمايند براساس آئيننامهاجرائي 2تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (

 دي ميشوند.اين ماده مشمول تشويقات معنوي و ما

ـ وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبريتشكيل 27ماده

 شده است، نميباشد.

 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:221ـ شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده (28ماده

) اين قانونو 2تهيه شاخصهاي اندازهگيري ميزان سالمت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده ( الف ـ

 اعالم عمومي آنها.

ـ اندازهگيري ميزان سالمت اداري به صورت كلي و موردي و اعالم نتيجه بررسي به مسؤوالن و مردم حداكثر تا   ب

 پايانشهريور ماه سال بعد.

اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامههاي پيشگيرانه و مقابله ـ بررسي   ج

 بافساد، اعالم قوتها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول

 قوا ميرسد.تبصره ـ آييننامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران 

ـ دولت موظف است در بودجه ساالنه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات الزمبراي 29ماده

هزينههاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكامرا در 
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بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه ساالنه كل كشور استفاده نمينمايند موظفند هزينهمزبور را از دستگاههاياجرائي پيش

 محل بودجه خود تأمين نمايند.

 ـ شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.30ماده

اي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پرورش، علوم، ـ سازمان صدا و سيم31ماده

 تحقيقات و فناوري، 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامههاي 

 با مفاسد اقتصادي ابالغ ميگردد، اقدامات الزم را به عمل آورند. آموزشعمومي و اطالعرساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه

ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير و باالترين 32ماده

اكثر ظرفيت واحدها و مقامدستگاه ذيربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حد

 بخشهاينظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.

ـ آييننامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامهريزي 33ماده

و سرمايه انساني رئيسجمهور و وزارتخانههاي اطالعات، ونظارت راهبردي رئيسجمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت 

 دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ـ هرگونه افشاء اطالعات پايگاههاي اطالعاتي دستگاههاي مذكور برخالف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلفبه 34ماده

 محكوم ميگردد. 29/11/1353زات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّّي دولتي مصوب مجازات مندرج در قانون مجا

ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـالعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد بهمجازات 35ماده

 ت حبس از نود و يك روز تاشش ماه است.حبس از شش ماه تا يك سال محكوم ميشود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازا

قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يكشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـتماه 

 يكهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسالمي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ

 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. 7/8/1390


