با نام خدا

فساد اداری چیست؟
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل ،فساد سوء
استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی
(خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است
وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون
اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می
کنند .هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع
شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود .فساد بیانگر نوعی
اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که
به بدنه ریشه و اساس نظام میزند موجب فروپاشی نظام میگردد .فساد
اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کند و
ناشی از علل و عوامل بیشماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس
میباشد .فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت
جهت ریشهیابی ،کنترل و حذف تدریجی آن به کار میبرد
چشم انداز ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد
-

کنترل و کاهش فساد و سالم سازی مجموعه
تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های
ضد فساد
ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله
با آن توسط مسئوالن و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم
سازی دستگاه

اهداف
 .۱حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت
گیرندگان.
 .۲شفاف سازی قوانین ،مقررات ،فرایندها وعملکرد در بخش خدمات.
 .۳پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات
مراجعین.
 .۴نهادینه شدن حساب دهی مدیریت درهمه سطوح مدیریتی دستگاه
ها.
 .۵افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها.
 .۶ایجاد وتقویت مستمرتوان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد.
 .۷شناسایی واقدام قانونی درقبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه
قضایی.

کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 -۵تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از
نحوه ارایه خدمات شرکت و تکریم ارباب رجوع
 -۶تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سالمت و مبارزه با فساد اداری شرکت
و راهبری استقرار آن.
 -۷بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ،بازدارندگی و
برخورد قاطع با متخلفان.
 -۸تدوین شاخص های سالمت و سنجش و پایش میزان سالمت و
فساد اداری.
 -۹سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی شرکت،
تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصالح رفتار مدیران و
کارکنان و اصالح قوانین و مقررات.
 -۱۰راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان
آن.

اهم وظایف:
برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
 -۱تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و شرکت.

 -۲تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سیاست
ها ،اقدامات و....
 -۳بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و
پاسخگویی شرکت و تشویق و تنبیه.
 -۴راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.

هیأت وزیران در جلسه مورخ  ۲۰/۱۲/۱۳۸۲بنا به پیشنهاد شماره
 /۱۶/۸۸ک مورخ  ۱۶/۲/۱۳۸۲نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل
یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی تحقق"برنامه
ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد" را به شرح زیر تصویب نمود:
الف -شفافسازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی؛
ب -افزایش رضایتمندی خدمتگیرندگان و احقاق حقوق و احترام به
اربابرجوع؛
ج -برقراری نظام شایستهساالری در انتخابها و انتصابها؛

د -بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
ه -بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخالقی در رفتار
سازمانی و شغلی کارکنان؛
و -تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری
در فعالیتهای اقتصادی ،اجرایی و توسعهای کشور؛
ز -تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش
سالمت در اتخاذ تصمیمات ،اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و
عمومی.

راهکارهای ارتقاء سالمت نظام اداری در سازمان ها و ادارات
بی شک بر همگان فرض است که رعایت نظم و مقررات کار ،از خود
کار مهم تر است چرا که در صورت عدم رعایت چارچوب و نظامات
شکلی کار ،کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد ،لذا سالهاست که
این مهم به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام جهان پذیرفته شده و مورد
توجه ویژه نظام های اداری و دولت ها قرار گرفته است ،در کشورمان
نیز این ضرورت احساس و منتهی به وضع قانون گردیده است به طوری
که دولت نهم طی الیحه ای ،قانون ارتقاء سالمت نظام دارای و مقابله با
فساد را در تاریخ  ۱۳۸۷/۰۲/۲۹برای سه سال با به صورت آزمایشی به
تصویب مجلس شورای اسالمی رساند که متعاقباً قانون مذکور در سی و
پنج ماده و بیست و هشت تبصره به تاریخ  ۱۳۹۰/۰۸/۰۷با اصالحاتی
مورد تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ
 ۱۳۹۰/۱۰/۱۷با دستور ریاست جمهوری وقت جهت اجرا ابالغ گردید.
به ضرس قاطع می توان گفت به منظور دستیابی به نظام اداری
شایسته و مطلوب در ابتدای راه هستیم و چنانچه این نظام بر اساس
شاخص های شناخته شده جهانی اصالح و به روز نگردد توسعه
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،و … محقق نخواهد شد .به نظر می رسد
تدویل قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد شرط کافی برای

اصالح نظام اداری و شرط الزم آن است که اصول ذیل الذکر در دستور
کار عاجل قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سالمت نظام اداری
کشور باشیم:
 -۱تقویت نگرش و باورهای دینی کارکنان و مدیران
 -۲قانون گرایی کارکنان و مدیران
 -۳عدم تمرکز اداری و مشارکت دادن کارکنان در اداره امور
 -۴عدالت در برخورد با کارکنان
 -۵نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و مدیران و استقرار نظام های
سنجش عملکرد
 -۶رعایت اصل شایسته ساالری و گزینش صحیح کارکنان و مدیران
 -۷نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی
 -۸نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران
 -۹بهبود وضع معیشتی کارکنان و مدیران
-۱۰پاکسازی نظام اداری از کارکنان و مدیران فاسد
 -۱۱شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری
 -۱۲برگزاری دور های آموزش های مقابله با فساد اداری
 -۱۳رعایت اصل پاسخ گویی کارکنان و مدیران
 -۱۴کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها
 -۱۵اصالح و بهینه سازی روشهای انجام کار و مکانیزه کردن فعالیت
ها
 -۱۶اصالح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و
مسئولیت بیشتر به آنها
 -۱۷ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری
 -۱۸آگاه ساختن مردم به قوانین ،مقررات و حقوق شهروندی.

ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

