"قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد" مصوب جلسه مورخ  7831/2/71کمسیون اجتماعی که باعنوان الیحه بهه
مجلس شورای اسالمی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 7831/2/22مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سهه سها
موافقت ومطابق اصل یکصد ودوازدهم 772قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع تشخیص مصهلحت نظهام ارسها
گردیده بود بااصالح وتأییدآن مجمع درتاریخ  7821/3/1به ریاست محترم جمهور ابالغ گردید.
قانون ارتقأء وسالمت نظام اداری و مقابله بافساد
فصل او  -تعاریف و اشخاص مشمو
ماده  -7تعاریف
الف -فساد دراین قانون هر گ ونه فعل یاترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی  ،جمعهی یها
سازمان که عمداو باهدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یاغیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقص قهوانین ومقهررات
کشوری انجام پذیرد یاضرر وزیانی را به اموا منافع  ،منابع یا سالمت وامنیت عمومی ویاجمعی ازمردم واردنماید نظیر رشاء ،
ارتشاء  ،اختالس ،تبانی سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری،سیاسی،امکانات یااطالعات،دریافت وپرداختهای غیرقانونی از منابع
عمومی وانحراف ازاین منابع به سمت تخصیصهای غیر قانونی ،جعل،تخریب یااختفاءاسنادو سوابق اداری ومالی ب -مؤسسات
خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی ،مؤسسات غیردولتی می باشند که مطهابق قهوانین ومقررات،بخشهی ازوفهایف
حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،سازمان نظام پزشکی وسازمان نظام مهندسی ج-تحصیل
ما نامشروع،موضوع ماده ( )2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشهاء واخهتالس و کالهبهرداری مصهوب7831/2/71مجمهع
تشخیص مصلحت نظام
ماده  -2اشخاص مشمو این قانون عبارت اند از:
الف-افراد مذکور در مواد ( )7تا ( )1قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7833/1/3
ب -واحد زیر نظرمقام رهبری اعم از نظامی وغیر نظامی وتولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج -شوراهای اسالمی شهر وروستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی
د -کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم – تکالیف دستگاهای در پیشگیری از فساد اداری
ماده  -8دستگاههای مشمو بند های (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2این قانون و مدیران و مسؤوالن آنها مکلفند :

الف -کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ،رویهه هها ،تصهمیمات مرتبهههههههط بهاحقو
شهروندی نظیر فرایند های کاری وزمان بندی انجام کارها ،استانداردها ،معیار و شاخصهای مورد عمههههل ،ماموریتهها ،شهرح
وفایف دستگاهها وواحدهای مربوط ،همچنین مراحل مختلف اخذمجوزها ،موافقتهای اصولی ،مفاصاحسابها ،تسهیالت اعطایی
 ،نقشه های تفصیلی شهر ها وجدو میزان تراکم وسطح اشغا در پروانه های ساختمانی ومحاسهبات مربهوط بهه مالیاتههای
،عوارض وحقو دولت  ،مراحل مربوط به واردات و صادرات کهههههاال راباید در دیدارگاهای الکترونیه

بهه اطالعهات عمهوم

برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونی

مانع از بهره برداری روشها مناسب دیگر برای اطهالع رسهانی بهه هنههههههههههگام وضهروری

مراجعین نیست.
ب -متن قراردادهای مربوط به معامالت متوسطه و باالتر موضوع قهانون برگهزاری مناقصهات کهه بهه روش مناقصهه،
مزایده ،ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمو بندهای (الف)( ،ب)و(ج) ماده ( )2این قهانون منعقهد مهی گهردد و
همچنین اسناد وضمائم آنها وهر گونه الحا  ،اصالح ،فسخ ،ابطا وخاتمه قراردادپیش از موعد و تغییرآن ونیز کلیه پرداختهها،
باید به پایگاه اطالعات قراردادها وارد گردد .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهورموفف است حداکثر فرف سه
ماه پس از ابالغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ،نحوه ومیزان دسترسی عموم مردم به اطالعات
قرارداد ها را تهیه کند وبه تصویب هیات وزیران برساندوفرف ی

سا پایگاه اطالعات قراردادها را ایجاد نماید .

تبصره  -7قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد ونیز مواردی که به موجب قوانین ،افشاء اطالعات آنها ممنوع میباشهد
ویا قراردادهای محرمانه از شمو این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قرارهای مذکور بر عهده کار گروهی مرکب
از معاونین وزراءاطالعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئهیس جمههور و معهاون دسهتگاه
مربوط حسب مورد است.
تبصره  -2تاخیر درورود اطالعات مذکور دربندهای فو یا ورود ناقص اطالعات یا ورود اطالعات برخالف واقع درپایگاههای
مذکور تخلف محسوب می شود ومتخلف به شش ماه تا سه سا انفصا موقت از خهدمت دردسهتگاههای موضهوع بنهدهای
(الف)(،ب)و(ج)ماده ()2این قانون محکوم می گردد.
ماده  -4به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده ()7این قانون  ،وزارت اطالعات موفف است نقاط مهم و
آسیب پذیر در فعالیتهای کالن اقتصادی دولتی وعمومی مانند معامالت وقراردادهای بهزر خهارجی ،سهرمایه گهذاری ههای
بزر ،طرحهای ملی ونیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشوردر دستگاههای اجرایی را در صورت وجهود گهزارش
موثق ویا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد باکسب مجوز قضائئ الزم پوشش اطالعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره -7وزارت اطالعات نیز در پرونده های فساد مالی کالن ضابطه قوه قضائیه محسوب میشود.
تبصره -2وزارت اطالعات موفف به پشتیبانی از بان

اطالعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده  -1محرومیت های موضوع این قانون واشخاص مشمو محرومیت ،اعم از حقیقی ویا حقوقی
به قرار زیر است:
الف -محرومیت ها:
 -7شرکت در مناقصه ها ومزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بند ههای(الف)(،ب)و(ج) مهاده ()2
این قانون با نصاب معامالت بزر مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 7838\7\21
-2دریافت تسهیالت مالی واعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)(،ب)و(ج) ماده ( )2این قانون
-8تاسیس شرکت تجاری،موسسه غیر تجاری وعضویت در هیات مدیره ومدیریت وبازرسی هر نوع شرکت یاموسسه
-4دریافت ویا استفاده از کارت بازرگانی
-1اخذ موافقتنامه اصولی ویا مجوز واردات وصادرات
-3عضویت در ارکان مدیریتی ونظارتی درتشکلهای حرفه ای ،صنفی وشوراها
-1عضویت درهیات های رسیدگی به تخلفات اداری  ،انتظامی وانتصاب به مشاغل مدیریتی
ب -اشخاص مشمو محرومیت ومیزان محرومیت انان:
-7اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقو عمومی ویا دولتی مرتکب اعما زیر میگردند
متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سا محرومیت به شرح زیر محکوم میشوند:
 7-7رائه متقلبانه اسناد ،صورت های مالی  ،افهارنامه های مالی ومالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط  ،به یکی از محرومیت ها
ی مندرج درجزء های ( )8(،)2( ،)7بند (الف) این ماده ویا هر سه آنها
 -7-2ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی  ،براساس مقررات ،الزامی است یا ثبت معامالت غیر
واقعی  ،به یکی ازمحرومیت های مندرج در جزء های ()2( ،)7و( )3بند (الف) این ماده یا جمع دو ویا هرسه آنها
 -7-8ثبت هزینه ها ودیون واهی  ،یاثبت هزینه ها ودیون باشناسه ها ی اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعهی در دفهاتر قهانونی
بنگاه ،به یکی از محرومیت ها ی مذکور در جزء ها ی ()2( ،)7و ( )1بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه انها
-7-4ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات ،به یکی از محرومیت
های مندرج در جزء های (،)8و()3بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

 -7-1استفاده از تسهیالت بانکی وامتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط  ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزء ههای
()4( ،)2( ،)7و( )3بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
 -7-3استنکاف از پرداخت بدهی معو مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه  ،به یکی
از محرومیت های مندرج در جزء های ()8( ،)2( ،)7و()4بند (الف)این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره -7اگر مرتکب  ،از کارکنان دستگاههای موضوع ماده ()1قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ،به محرومیت مندرج در
جزء( )1بند (الف) نیز محکوم میشود.
تبصره  -2حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعما محرومیت به تنهایی یا مجموعا  ،معاد ده برابرنصاب معامالت بهزر یها
بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هرسا مالی .
-2محکومان به مجازاتهای قطعی زیر ،در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون ،به مدت سه سها از تهاریخ قطعیهت
رأی ،مشمو کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف)این ماده میشوند  ،مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت
های موضوع این محکوم نشده باشند:
-2-7دوسا حبس وبیشتر
 2-2جزای نقدی به میزان ده برابرنصاب معامالت بزر ویا بیشتر ،موضوع قانون برگزاری مناقصات
 -2-8محکومان به مجازات قطعی دو بار یابیشتر که مجموع مجازات آنان ازجزء های ()2-7و یا ( )-2-2بیشتر باشد.
ماده  -3هیاتی مرکب از ی

نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی وزارت اطالعهات ،

سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات کشور ،بان

مرکزی جمهوری اسالمی ایران اتا بازرگانی و صنایع و معادن ایران

و اتا تعاون ایران تشکیل میشود تا پس از رسیدگی وتشخیص موارد مطروحهه دربهاه افهراد مشهمو مهاده ()1ایهن قهانون ،
گزارش مستد و مستند خود رااز طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه
نماید.
قوه قضائیه موفف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب میشهوند بها رعایهت اصهو
آیین دادرسی به گزارش های هیأت مذکور رسیدگی کند .حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره  -7اگر مختلف برای تامین حقو دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور ،اقدامات موثری کرده باشد،دادگاه چهه دربهاره
موضوع تصمیم گیری کرده باشد ویا پرونده مفتوح باشد،میتواند مدت محرومیت را به حداقل ی
از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند ،دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام میکند.

سا کاهش دهد .اگر مهتهم

تبصره -2اگر شخص ،مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده ()1شده باشد،با توجه به نهوع تخلفهات ،شخصهیت مرتکهب و
اوضاع واحوا قضیه ،به دو یا چند مجازات مذکور دربند(الف)ماده ()1محکوم میشود ودرهر صورت مجازات بیش از پهنج سها
محرومیت نیست.
تبصره  -8دستگاههای نظارتی،بازرسان قانونی شرکتهاوموسسات ووزارت امور اقتصادی و دارایی ،موففند تخلفات را به هیات
مذکور در صدر ماده اعالم کنند.
تبصره -4هیات میتواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد،تعداد ،محل تشکیل هیات ،طرزتشکیل ،اجرای
تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت ویا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی وسهایر امهور اجرائهی ،بهه
موجب آیین نامه ای است که فرف سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاههای مذکور در این ماده
تهیه میشود وبه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره -1اعما محرومیت های مذکور در ماده ()1این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری وجهرائم ارتکهابی مهرتکبین در
مراجع ذی صالح نیست و دستگاههای ذی ربط نیز موففند طبق مقررات ،موضوعات مربوط به تامین حقو دستگاه خود را به
نحو مؤثرو بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره  –3دبیرخانه و بان

اطالعات مربوط  ،موضوع پایگاه اطالعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور

تشکیل می شود .

ماده  -1دولت موفف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی وارتقاء سالمت نظام اداری بر اساس منابع اسالمی و
متناسب با توسعه علوم وتجربیات روز دنیا فرف شش ماه پس از تصویب این قانون«منشور اخال حرفه ای کارگزاران نظام »
را تدوین نماید.
تبصره  -کلیه دستگاههای موضوع بند های (الف)(،ب) و (ج) ماده ( )2این قانون مکلفند براساس وفایف وماموریتهای خود
در چهارچوب «منشور اخال حرفه ای کارگزار اننظام» به تدوین«رفتار حرفه ای واخالقی مقامات موضهوع مهاده ()17قهانون
مدیریت خدمات کشوری وسایر مدیران وکارکنان» خود اقدام نماید.

ماده  -3به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد ،تکالیف ذیل حسب مورد برعهده معاونهت ههای برنامهه ریهزی و نظهارت
راهبردی وتوسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور است.

الف -به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطالعات واستقرار وتقویهت نظامههای اطالعهاتی و استانداردسهازی امهور
ومستند نمودن فعایتهای دستگاهای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف وجامع کلیه عملیات،اطالع رسانی الزم بهه عمهوم مهردم
وهمچنین تامین نیازهای اطالعاتی دستگاههای نظارتی واطالعات کشور اقدام نماید.
ب -درباره آن دسته از فرآینهای اداری از جمله نقل و انتقا اموا غیر منقو ،ثبت شرکتها و واحهد هایتولیهدی ،اخهذ مجهوز
مراحل مختلف صادرات وواردات وامور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط میگردد به ایجاد و راه اندازی
فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد اقدام نماید.
ج -ترتیباتی را اتخاذ نماید که فرف ی

سا پس از تصویب این قانون کلیهه معهامالت بهزر منهدرج در قهانون مناقصهات

اشخاص مشمو بند های (الف)(،ب)و(ج)ماده ( )2تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
ماده  -2وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است.
الف -در اجرای وفایف قانونی خود به اعما نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و ههر گونهه سهوء
جریان را به همراه پیشنهاد های اصالحی به مراجع ذی ربط منعکس نماید.
ب -فرف حداکثر دو سا پس از تصویب این قانون نظام جامع اطالعات مالیاتی وپایگاه اطالعات چکههای بالمحهل وسهفته
های واخواستی و بدهیهای معو به اشخاص مذکور در بند های(الف)(،ب)(،ج)وماده ()2
این قانون راراه اندازی نماید.
ج -پایگاه اطالعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی ونیز تجهار مهذکور در قهانون تجهارت را راه انهدازی نمایهد وآن رادر
دسترس مؤسسات اعتباری واشخاص قرار دهد.
تبصره -آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص ومؤسسهات اعتبهاری ونحهوه وهمکاریدسهتگاهها بهرای
تحلیل اطالعات پایگاه مذکور در بند های (ب)و(ج) توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی و اتا بازرگانی وصنایع ومعادن ایران
واتا تعاون ایران تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران میرسد.
د -فرف ی

سا پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه های مرزی مناطق آزاد و ویژه تجاری

واقتصادی واسکله های خاص تدوین نماید وبه تصویب هیات وزیران برساند.
ه –فرف سه سا از تصویب این قانون قرار دادهای تباد اطالعات مالیاتی ،گمرکهی و بهورس راازطریهق سهازمان مالیهاتی
گمرک جمهوری اسالمی ایران وسازمان بورس اورا بهادر با سازمانهای متنافر در کشورهای دیگر منعقد نمایهد و اقهدامات
قانونی الزم را برای تصویب در مجلس شورای اسالمی به عمل آورد.

ماده  -71وزارت کشور موفف است تمهیدات الزم رادرباره توسعه وتقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه پیشگیری ومبهارزه
بافساد وسنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام ودر چهار چوب قوانین ومقررات مربوط فراهم آورد وگزارش ساالنه آن
را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
ماده  -77قوه قضائیه موفف است:
الف – فرف ی

سا ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون وبرسی خال های موجهود ،الیحهه ای

جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها باجرائم ،تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولهت
با رعایت ترتیبات قانونی اقدام الزم را به عمل آورد.
ب -فرف ی

سا الیحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسداقتصادی ومالی مدیران وکارکنان دستگاههای

دولتی وعمومی که به سبب شغل ویا وفیفه مرتکب میشوند شامل تشکیالت ،صهالحیتها ،آیهین دادرسهی وسهایر موضهوعات
مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمو دارد.
تبصره  -7تازمان ایجاد تشکیالت مذکور در هر حوزه قضائی باتوجه به حجم جرائم اقتصادی ومالی موضوع این قانون ،شعبه
یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صالحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد .قضات این شعب
باید دوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره  -2شرایط قضات دادسرا ودادگاه وهچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که فرف سه ماه
توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ج -پایگاه اطالعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را فرف دو سا راه اندازی نماید به گونه ای که :
 -7نسخه الکترونیکی از اطالعات اسناد وپرونده ها ی مطروحه حداکثر بیست وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سهامانه
(سیستم) ثبت گردد.
 -2نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود وفرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل رد یابی وپیگیری باشد.
 -8ثبت کلیه نامه های وارده ولوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در ههر واحهد قضهائی
امکان پذیر گردد.
 -4امکان ارسا یا تحویل نسخه الکترونی

کلیه اورا پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین  ،مجاز شناخته

شده است میسر گردد.
 -1پایگاه اطالعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید.
 -3خالصه اطالعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطالعهات الزم بهه
کلیه دستگاههای نظارتی امکان پذیر گردد.

تبصره – آیین نامه این سامانه وزمان بندی اجرای آن ونیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی ،مصادیق خهالف اخهال  ،عفهت
ونظم عمومی و اختالفات خا نوادگی ونحوه دسترسی اشخاص ودستگاههای نظارتی وسایر موضوعات مرتبط  ،حهداکثر فهرف
سه ماه متوسطه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
د -فرف سه سا لوایح معاض دت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرار داد تجاری باجمهوری اسهالمی ایهران را تهیهه
وجهت اقدام الزم قانونی به دولت ارسا نماید .قرارداد های دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را در بگیرد:
-7استرداد متهمان ومجرمان مفاسد مالی
 - 2استرداداموا ودارایی ها ی نامشروع وحاصل از اقدامات مجرمانه
 -8تباد اطالعات درباره موارد اثبات شده یادر حا پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده  -72سازمان ثبت اسناد وامالک کشور موفف است:
الف -فرف دو سا نسبت به تکمیل واجرای طرح حدنگاری (کاداستر) وسایر ترتیبات قانونی الزم اقدام واطالعهات الزم را در
پایگاه اطالعاتی مربوط وارد نماید  .حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامهاجرائی مشخص میکند.
آیین نانه اجرائی توسط وزارت دادگستری و باهمکاری سازمان ثبت اسناد وامالک کشور و وزارتخانه ههای اطالعهات و دفهاع
وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ب -فرف ی

سا پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره -7ورود اطالعات پایگاه اطالعاتی مذکوردر بند(ب)راجع به آن دسته از شخاص حقوقی که درسایر مراجع به ثبت رسیده
یا می رسند حسب مورد برعهده دستگاه ثبت کننده است.
تبصره  -2آیین نامه اجرائی بند(ب)وتبصره( )7آن توسط وزارت دادگستری وباهمکاری سازمان ثبهت اسهناد و امهالک کشهور
ووزارت کشور تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ج -فرف ی

سا شبکه وپایگاه اطالعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را راه اندازی

نماید ،به نحوی که ثبت و تباد کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی وسازمان ثبت اسناد و امهالک کشهور از طریهق نظهام متمرکهز
مذکور تسهیل گردد.
فصل سوم -تکالیف عمومی
ماده  -78کلیه مسؤوالن دستگاههای مشمو این قانون موففند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربهوط بهه ارتشهاء
،اختالس ،کالهبرداری ،تبانی در معامالت دولتی ،اخذ درصدر (پورسانت) در معامالت داخلی یا خارجی ،اعما نفوذ بهر خهالف
حق ومقررات قانونی ،دخالت در معامالت دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد ،تحصیل ما نامشهروع  ،اسهتفاده غیهر

مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموا دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها  ،تدلیس در معامالت دولتی ،اخذ وجه یا ما غیر
قانونی یا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمسیون ،پاداش،حق الزحمه یها حهق
العملدر معامله یا مزایده یا مناقصه وسایر جرائم مرتبط با مفساد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بالفاصهله ،بایهد مراتهب رابهه
مقامات قضائی واداری رسیدگی کنند به جرائم و تخلفات گزارش نمایند ،درغیر این صورت مشهمو مجهازات مقهرر در مهاده
( )313قانون مجازات اسالمی می شوند.
تبصره -هری

ازکارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وفایف خود از وقوع جرائم مهذکور در دسهتگاه متبهوع

خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤو باالتر خود ویا واحهد نظهارتی
گزارش نماید در غیر این صورت مشمو مجازات فو می شود.

ماده  -74بازرسان ،کارشناسان رسمی ،حسابرسان و حسابداران ،ممیزین ،ذی حسابها ،نافرین وسایراشخاصی که مسؤو ثبت
یا رسیدگی به اسناد ،دفاترو فعالیتهای اشخاص حقیقی وحقوقی در حیطه وفایف خودمی باشند موففند درصورت مشاهده هر
گونه فساد موضوع این قانون،چناچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد.
مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی صالح اعالم نمایند .متخلفین به سه سا محرومیت یا انفصا از خدمت در دستگاههای
مشمو این قانون ویا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزر مذکور در قانون برگزاری مناقصهات ونیهز لغهو
عضویت در انجمنها ،مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای ویا هر دو مجازات محکوم می شوند.
ماده  -71مقامات ،مدیران وسرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف)ماده ()2این قانون به تناسب مسؤولیت
وسرپرستی خود موفف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی  ،پیشگیری و مقاله با فساد اداری،شناسایی مهوارد آن واعهالم
مراتب حسب مورد به مراجع ذی صالح می باشند  .واحد های حقوقی  ،بازرسی وحراست و حفافت پرسنل دستگاههای مربوط
موفف به پیگیری موضوع تا حصو نتیجه می باشند.
ماده  -73پس از راه اندازی هر ی

از پایگاه های اطالعات مذکور در این قانون چنانچهه اقهرادی کهه مسهؤو ارائهه وثبهت

اطالعات می باشند در انجام وفایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین ومقررات مربوط رفتار می شود.
ماده  -71دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی وتامین امنیت وجبران خسهارت اشخاصهی کهه
تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده  ،اطالعات خود را پیشگیری ،کشف یا اثابت جرم وهچنهین شناسهایی مرتکهب،در اختیهار
مراجع ذی اصالح قرار می دهند وبه این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند،
اقدام نماید .اقدامات حمایتی عبارت اند از :
الف -عدم افشاء اطالعات مربوط به هویت ومشخصات خانوادگی ومحل سکونت ویا فعالیت های اشهخاص مهذکور ،مگهر در
مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه وتامین حق دفاع متهم افشاءهویت آنهان راالزم

بداند .چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و هچنین دسترسی اشخاص ذی نفهع ،در آیهین نامهه اجرائهی ایهن قهانون
مشخص می شود.
ب -فرآهم آوردن موجبات انتقا افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دسهتگاههای اجرائهی
موضوع بندهای (الف)(،ب)و(ج)ماده ( )2این قانون شاغل باشند ،دستگاه مربوط موفف به انجام این امهر اسهت و ایهن انتقها
نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقو  ،مزایا ،گروه شغلی و حقو مکتسبه مستخدم می گردد.
ج -جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه وارد کننده صهدمه یها خسهارات
ممکن نباشد 1در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود ومی تواند خسارت پرداخت شده را مطالعه نماید1
د -هر گونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج ،بازدید کردن ،بازنشسته نمودن پیش ازموعد  ،تغییهر وضهعیت ،جابهه جهایی ،
ارزشیابی غیر منصفانه ،لغو قرار داد ،قطع یاکاهش حقو و مزایای مخبر ،گزارش دهنده ومنبعی که اطالعات صحیحی رابه
مقامات ذی صالح قانونی منعکس می نماید ممنوع است.
تبصره -اشخاص فو در صورتی مشمو مقررات این قانون می شوند که اطالعات آنها صحیح و اقهدامات آنهان مهورد تاییهد
مراجع ذی صالح باشد .نحوه اقدامات حمایتی ،نوع آن ومیزان جبران خسارت آنان  ،طبق مقرراتی است که توسط اطالعات و
با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی ونظارت راهبردی و توسعه مدیریت وسرمایه انسانی روئیس جمههور
تهیه می شود واقدامات قانونی الزم برای تصویب در مجلس شورای اسالمی به عمل می آید.
ماده  -73هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم وغیر مستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بند های (الف)(،ب)و(ج)
ماده ( ) 2این قانون که در وفایف واختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است.
ماده  -72نسخه ای از پژوه شها و تحقیقات غیر محرمانه که کال از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحهوه
مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
ماده  -21کلیه اشخاص مشمو بند های (الف)(،ب)و(ج)ماده ( )2این قانون مکلفند فرف دو سا پس از تصویب این قانون
فرآیند امور مالی ومکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند .
ماده  -27کلیه اشخاص مشمو بندهای (الف)(،ب)و(ج) ماده ( )2این قانون موففند فقط از نرم افزار های مالی واداری کهه
در شورای عالی انفورماتی

به ثبت رسیده است استفاده نماید.

تنصره  -7خرید نرم افزار های خارجی اعالمی از سوی شورای مزبور از شمو این ماده مستثنی است.
تبصره  -2شورای عالی انفور ماتی
نماید.

باید قبل از ثبت هر نوع نرم افزار از رعایت معیار ها استانداردها ی مصوب اطمینان حاصل

تبصره -8کلیه اشخاص مشمو موففند فرف ی

سا از تصویب این قانون نرم افزارهای مهورد اسهتفاده فعلهی خهود را بها

شرایط مزبور سازگار نمایند.
ماده  -22کلیه ذی حسابها حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بند های (الف)(،ب)و (ج)ماده ()2
این قانون ویا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفور ماتی

از اصالت نرم افزار های مورد اسهتفاده در مجموعهه

خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده -28در صورتی که شرکتهای تولید کننده نرم افزار بر خالف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزار اقدام نمایند رتبه
بندی آن شرکت به مدت سه سا لغو می شود و کلیه مسؤوالن ذی ربط به مدت پنج سا حق ثبت حقو مهادی و معنهوی
هیچ نرم افزاری را ندارد .هر گونه تغییر بر خالف استاندارد ها در نرم افزار مذکور ممنوع ومسؤولیت متوجه استفاده کننده است.
ماده  -24هر گونه افهار خالف واقع ونیز ارائه اسناد ومدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمو این قانون که موجب تضهییع
حقو قانونی دولت یا شخص ثالث م یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد ،جرم محسوب مهی شهود  .چنانچهه
برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود .در غیر این صورت عالوه بر
لغو امتیاز  ،مرتکب به جزای نقدی معاد حقو تضیییع شده ونیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.
هری

از کارکنان دستگاهها که حسب وفیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقهام بهاالتر گهزارش نماینهد،

مقام مسؤو در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعالم می نماید .متخلفین از
این تکلیف به مجازات ی

تا سه سا انفصا موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

ماده  -21دستگاههای مذکور در بندهای (الف)(،ب)و (ج)و ماده ( )2این قانون موففند به بازنگری و مهندسی مجدد سهامانه
پاسخگویی به شکایات ومکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که
مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحده های مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موفف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یها شهاکی اقهدام نمایهد و در صهورت عهدم
پاسخگویی در مهلت معین ،موضوع در سلسله مراتب اداری تا باالترین مقام دستگاه منعکس شود .واحد های مزبور موففند در
صورت وارد نبودن شکایت ،موضوع را به صورت مکتوب وبا ذکر علت به شاکی اعالم نمایند.
کلیه مراحل قو باید حد اکثر فرف ی

ماه از تاریخ وصو شکایت خاته یابد .عدم رسهیدگی بهه شهکایت یها عهدم انعکهاس

موضوع به مراجع ذی صالح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور ،تخلف محسوب وبا مرتکبین طبق قوانین مربوط
برخورد می شود.
تبصره  -7سازمان بازرسی کل کشور مسؤو نظارت بر حسن اجراء این ماده است .
تبصره -2دستگاه های تحت نظر مقام رهبری ونیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود

دارد از شمو این ماده مستثنی می باشند.
ماده  -23درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند
الف -مدیران ،سرپرستان  ،کارکنان و یااشخاصی که موفق به شناسایی ،کشف ومعرفی افراد متخلف مذکور در
این قانون گردند ،مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب -مدیران وکارکنان و اشخاص مشمو این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطالعاتی مکانیزه تالش فو العاده داشته
باشند.
ج -هری

از اشخاص مشمو این قانون که موفق شوند در طو ی

سا میهزان سهالمت اداری را بهر اسهاس شاخصههای

موضوع بند (الف)ماده ( )23این قانون واحد سرپرستی خود ارتقاء دهند .
د  -آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر فرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونت های برنامه ریزی و نظارت
راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد
تبصره -چنانجه اشخاص مشمو بند(د)ماده ( )2این قانون در جهت تحقق بندها یفو الذکر اقدام نمایند براساس آئهین نامهه
اجرائی این ماده مشمو تشویقات معنوی ومادی می شوند.
ماده  -21وفایف وتکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجرائی فرمان
مقام رهبری تشکیل شده است نمی باشد.
ماده  -23شورای دستگاهای نظارتی موضوع ماده ()227قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موفف به اقدامات
زیر است:
الف -تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سالمت اداری در دستگاههای موضوع بنهدهای (الف)(،ج)و(د)مهاده ( )2ایهن قهانون
واعالم عمومی آنها.
ب -اندازه گیری میزان سالمت اداری به صورت کلی وموردی و اعالم نتبجه بررسی به مسؤوالن و مردم حهد اکثهر تاپایهان
شهریور ماه سا بعد.
ج -بررسی اقدامات دستگاههای مشمو قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکهرد واجهرای برنامهه ههای پیشهگیرانه ومقابلهه
بافساد ،اعالم قوت ها وضعف ها وارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤو
تبصره -آیین نامه اجرائی این ماده فرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می رسد.

ماده -22دولت موفف است در بودجه ساالنه کل کشور  ،اعتباریات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبهارات الزم
برای هزینه های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی،کارشناسی واجراء احکام
رادر دستگاهها یاجرائی پیش بینی نماید .سایر دستگاههایی که از بودجه ساالنه کل کشور استفاده نمی نمایند موففنهد هزینهه
مزبور را از محل بودجه خود تامین نمایند.
ماده  -81شکایات ودعاوی مربوط به مبارزه بافساد مالی باید در مراجع قضائی واداری خارج از نوبت رسیدگی شود.
ماده  -87سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران،وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آمهوزش و پهرورش  ،علهوم
،تحقیق ات وفناوری ،بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسایر نهادهای آموزشی وفرهنگی و تبلیغی موففنهد در راسهتای اجهراء
برنامه های آموزش عمومی واطالع رسانی این قانون که از طریق ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی ابالغ می گردد ،اقدامات الزم
را به عمل آورند.
ماده  -82مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمو بها وزیهر وبهاالترین
مقام دستگاه ذی ربط است وافراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر وساز وکارهای مناسب ،از حداکثر فرفیت واحدها وبخشههای
نظارتی وسایر بخشهای مربوط به کنتر اجرای این قوانین استفاده نمایند.
ماده  -88آیین نامه اجرائی این قانون ،در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است ،فرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی
ونظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری معاونت توسهعه مهدیریت و سهرمایه انسهانی رئهیس جمههور و وزارتخانهه ههای
اطالعات ،دادگستری وامور اقتصادی ودارایی تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده  -84هرگونه افشاء اطالعات پایگاههای اطالعاتی دستگاههای مذکور برخالف قوانین ومقررات ،ممنوع است ومتخلف به
مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب7818/77/22محکوم می گردد.
ماده  -81هر گونه دسترسی غیر مجاز به پایگاههای اطالعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلهف حسهب مهورد بهه
مجازات حبس از شش ماه تا ی

سا محکوم می شود .شروع به جرم مزبور نیز مشمو مجازات حبس از نود و ی

روز تها

شش ماه است.
قانون فو مشتمل برسی وپنج ماده وبیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونههم اردیبهشهت مهاه
یکهزاروسیصد وهشتاد وهفت مجلس شورای اسالمی اجرای آزمایشی آن به مدت سهه سها تصهویب ودر تهاریخ7821/3/1از
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی _ علی الهیجانی

