
 

 ماده اي پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه9دستورالعمل 

 مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوهماده اي پيشگيري و مقابله نظام 9معاون اول رئيس جمهور دستورالعمل 

 وزارت خانه و دستگاه اجرايی ابالغ کرد. ۲۱مجريه را براي اجرا به 

ريزي و نظارت راهبردي و توسعه هاي برنامهبه پيشنهاد مشترک معاونت۲99۱/۲۱/۱۲هيأت وزيران در جلسه 

هاي اطالعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايی و به استناد جمهور و وزارتخانهمديريت و سرمايه انسانی رئيس

ـ و اصل يکصد و سی و هشتم قانون  ۲99۱مصوب  ( قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ـ99ماده )

ه را مجريمند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوهنامه پيشگيري و مقابله نظاماساسی جمهوري اسالمی ايران، آئين

 تصويب کرد.

 قمجريه که از سوي اسحامند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوهنامه پيشگيري و مقابله نظاممتن کامل آئين

 جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ابالغ شد، به شرح زير است:

 روند:نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به کار میـ در اين آئين۲ماده

اي که به منظور سياستگذاري و ساماندهی، هدايت و نظارت و تقويت فرآيند پيشگيري الف ـ کميته پيگيري: کميته

 گردد:مجريه با ترکيب زير تشکيل میدي در قوهو مقابله با مفاسد اقتصا

 ـ معاون اول رئيس جمهور )رئيس کميته(.۲

 ـ وزير اطالعات.۱

 وزير کشور. ـ9

 ـ وزير امور اقتصادي و دارايی.۴

 ـ وزير دادگستري. ۵

 ـ وزير نفت. ۶

 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت.۷

 ـ وزير راه و شهرسازي. ۸

 اطالعات.ـ وزير ارتباطات و فناوري 9
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 ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.ـ معاون برنامه۲۱

 ـ معاون امور مجلس رئيس جمهور.۲۲

 ـ معاون اجرايی رئيس جمهور.۲۱

 ـ رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران.۲9

 ـ معاون اقتصاد و فناوري دبيرخانه شوراي عالی امنيت ملی.۲۴

 مفاسد اقتصادي.ـ دبير ستاد هماهنگی مبارزه با ۲۵

 شود.ـ دبير کميته پيگيري توسط رئيس آن تعيين می۲تبصره

 ـ دبيرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي، دبيرخانه کميته پيگيري نيز خواهد بود.۱تبصره

 ظارتگيري، مديريت و نهاي پيگيري، گزارشهاي تخصصی شامل کميتهـ دبيرخانه موظف به تشکيل کميته9تبصره

 باشد.نامه می( اين آئين۴بر سامانه موضوع ماده )

ـ کارگروه: کارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري که به منظور ارتقاي سالمت نظام اداري، پيشگيري و مقابله با فساد  ب 

عاونان هاي زير نظر مهاي تابعه آنها و سازمانها و شرکتها و سازمانهاي اجرايی )وزارتخانهدر هر يک از دستگاه

 شود:رئيس جمهور( با ترکيب زير تشکيل می

 ـ باالترين مقام دستگاه اجرايی )يا يکی از معاونين وي به عنوان جانشين(.۲

 ـ مدير حراست.۱

 ـ مدير واحد حقوقی.9

 ـ مدير واحد بازرسی و مديريت عملکرد.۴

 ـ مدير مرکز فناوري اطالعات. ۵

 حساب.ـ ذي ۶

 خلفات اداري کارمندان.ـ رئيس هيأت رسيدگی به ت۷

 ـ ساير اشخاص به تشخيص باالترين مقام دستگاه )حسب موضوع مورد بحث(. ۸

 ـ وظايف کارگروه هر دستگاه به شرح زير است:۱ماده



 ها و نظارت بر انجام آن.ـ پيگيري اجراي کامل دولت الکترونيک در درون دستگاه۲

هاي هاي اداري و اجرايی در حيطه مسئوليتاهش هزينهسازي، مستندسازي و کـ افزايش پاسخگويی، شفاف ۱

 قانونی دستگاه.

 شناسی روند پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط.ـ بررسی و آسيب9

گيري و گسترش مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي شکلهاي فساد، بسترها و زمينهـ شناسايی و کنترل گلوگاه۴

 ش به کميته پيگيري.مربوط و ارايه گزار

هاي جامع پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط به کميته پيگيري و اجراي آن ـ ارايه طرح ۵

 پس از تصويب کميته پيگيري.

هاي مفاسد اقتصادي توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا ـ پيگيري انجام اقدامات قانونی و قضايی پرونده ۶

 يی.حصول نتيجه نها

گيري از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعريف، تکميل و اصالح ـ ارايه پيشنهادهاي الزم با بهره۷

هاي قانونی و هاي عملکردي در حوزه مسئوليتها و ديگر چارچوبها، فرآيندها، رويهنامهقوانين، مقررات، آئين

 هاي دستگاه مربوط.فعاليت

دهی از تمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظايف کارگروه در چارچوب الگوي گزارشـ ارايه گزارش مس ۸

 طريق سامانه.

هاي پيشگيري و مقابله با نامه، طرحـ کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابالغ اين آئين9ماده

مت نظام اداري آن دستگاه و حوزه مفاسد اقتصادي و نيز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقاي سال

کند را تعريف و در چارچوب الگوي تعيين شده از سوي کميته پيگيري، هاي مرتبط با آن اختالل ايجاد میفعاليت

 ارايه و اجرا نمايد و گزارش اجراي آن را از طريق سامانه به دبيرخانه کميته پيگيري اعالم نمايد.

نامه، الگوي گزارش دهی و سامانه رصد و يک ماه پس از ابالغ اين آئين ـ کميته پيگيري موظف است ظرف۴ماده

نامه را تهيه نمايد. مدير سامانه موظف است گزارش عملکرد هاي اجرايی موضوع اين آئيننظارت بر اقدامات دستگاه

 هر دو ماه گزارش نمايد.هاي اجرايی را عالوه بر ارايه به باالترين مقام آن دستگاه، در اولين جلسه دولت در دستگاه

صالح اعم از انتظامی، هاي مفاسد اقتصادي به مرجع ذيـ کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده ۵ماده

اداري و قضايی نسبت به پيگيري موضوع اقدام و سه ماه يکبار گزارش پيشرفت هر پرونده را از طريق سامانه به 

 کميته پيگيري ارسال نمايد.

جمهور هاي اجرايی را به رييسپيگيري موظف است هر سه ماه يک بار گزارشی از عملکرد دستگاهـ کميته ۶ماده

 ارايه نمايد.



گيري از تجارب و نتايج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقاي توان آن توانند با بهرههاي اجرايی میـ دستگاه۷ماده

هاي خود را در خصوص اصالح و بهبود صادي، پيشنهادها و نيازمنديدستگاه در امر پيشگيري و مقابله با مفاسد اقت

قوانين، مقررات و همچنين ساختار، سازمان و فرآيندهاي آن دستگاه تنظيم و پس از تأييد کميته پيگيري، از طريق 

 سازوکارهاي موجود، اجراي آن را پيگيري نمايند.

العه مفاسد موجود در نهادهاي عمومی غيردولتی، ـ کميته پيگيري موظف است نسبت به بررسی و مط ۸ماده

اي را اتخاذ و در حيطه وظايف هاي وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابير پيشگيرانه و مقابلهها و شرکتسازمان

 دولت اجراء نمايد.

 نامه استـ دبيرخانه کميته پيگيري مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آئين9ماده

 


