ورﮐﺸﺎپ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻼن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در وزارت ﻣﻌﺎرف

ﻫﺪف ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ

 16ﺟﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  06ﺟﻨﻮری 2018

زﻣﺎن

ﺗﺎﻻر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎرف

ﻣﮑﺎن

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎم دﻓﺘﺮ و رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻼن و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺟﻼﻟﺘﻤﺂب ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﯿﻨﻮاری – ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﻣﻌﺎرف

رﯾﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ

ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ رﺣﻤﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﯽ اﻣﯿﻦ ،ﺑﻬﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺗﻮر
ﭘﯿﮑﯽ ﻣﻮﻣﻨﺪ ،ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﺼﻤﺘﯽ ،وﺣﯿﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺠﻨﯿﺮ ،دﻻور درﻣﻞ ،ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻧﻮری ،وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻬﺎم ،ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﻫﻮﺗﮏ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﯿﺐ ﺻﯿﻘﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻈﻬﻮر ﺣﮑﯿﻢ ،ﺣﺴﻦ ﺟﺎن ﺣﯿﺮان ،ﺑﺴﻢ
اﻟﻠﻪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﺷﻔﯿﻊ اﻟﻠﻪ ﻫﻤﺖ ،اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺮ ﻣﻬﺮزوی ،ﻣﯿﺮوﯾﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ زﺑﯿﺮ اﺣﻤﺪزی ،ﻏﻼم ﻗﺎدر
ﻧﺒﯽ زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮﺧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ رووف ،ﺣﮑﻤﺖ

اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻼن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در وزارت ﻣﻌﺎرف
آﺟﻨﺪا ﺟﻠﺴﻪ
 اراﺋﻪ ﺳﺎﺣﺎت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد در وزارت ﻣﻌﺎرف
 اراﺋﻪ  18ﻣﻮرد ﻓﺴﺎد زا
 اراﺋﻪ ﮔﺎم ای ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻼن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
 اراﺋﻪ ﻓﺎرﻣﺖ ﭘﻼن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن/ﭘﺮزﯾﻨﺘﯿﺸﻦ
ورﮐﺸﺎپ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺟﻼﻟﺘﻤﺂب دوﮐﺘﻮر ﻣﺤﻤﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﯿﻨﻮاری ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﻣﻌﺎرف آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺘﺎح
ورﮐﺸﺎپ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد در وزارت ﻣﻌﺎرف ،اﯾﻦ وزرات را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎری از ﻓﺴﺎد ﺑﺴﺎزﯾﻢ.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن/ﭘﺮزﯾﻨﺘﯿﺸﻦ

در اداﻣﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻣﯿﻨﯽ ،از ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺮاز ﺗﺸﮑﺮی ﻧﻤﻮده و آﺟﻨﺪا ورﮐﺸﺎپ را ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در وزارت ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺎس ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ،رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻌﯿﻨﯿﺖ ﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺮاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه آن ﮐﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ
ﺿﺮب اﻻﺟﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ واﺣﺪ از
ﻃﺮف وزارت ﺑﺮای ﺷﺨﺺ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺟﻨﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﯿﻨﯽ  ،در ﺑﺨﺶ اول ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻼن رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
داﺧﻠﯽ  27ﺳﺎﺣﺎت آﺳﯿﭗ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد در وزارت ﻣﻌﺎرف را ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ داﺧﻠﯽ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺪارﮐﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه
ﻗﺮارداد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﺑﺪون اﻋﻼن ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ،ﻫﯿﺌﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻫﯿﺌﺖ آﻓﺮ ﮔﺸﺎﯾﯽ ،ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ
داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﺷﺮﻃﻨﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده  32ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪارﮐﺎت آﻓﺮ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯿﮕﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﺮاردادی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﻈﻮری ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯿﺸﻮد .در ﮐﻨﺎر آن ﭘﻼن ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮ اﻋﻄﺎء ﻣﻨﻈﻮری ﺷﻮد ،ﺑﻮدﺟﻪ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﺪارﮐﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺮﻋﻼوه ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻓﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ُﺣﺴﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻮری ﻋﻀﻮ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن/ﭘﺮزﯾﻨﺘﯿﺸﻦ
دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ داﺧﻠﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ داﺧﻠﯽ 18 ،ﻣﻮرد ﻓﺴﺎد زا ﮐﻪ در ﻣﺎده ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ را
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺤﺚ آزاد

ﮔﻔﺘﻤﺎن آزاد ﻣﯿﺎن اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻼن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺮاک
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ رؤوف ،آﻣﺮ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻼن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎرﻣﺖ ﭘﻼن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد را ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﺘﺮم رؤوف ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺎرﻣﺖ ﯾﺎدآوری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎرف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﯾﻔﻮرم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ رﯾﻔﻮرم از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﺳﺎﺣﺎت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﻮ ﻓﺴﺎد در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻼﺣﺎت وارد
ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻼح ﻧﮕﺮدد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻼن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎرف ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای درﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮارد را ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮور ﻧﻤﻮده و روﯾﮑﺮد ﻫﺎ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و دوم ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﮑﻪ ﺧﺎرج از وزارت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﻣﺎ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از وزارت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای اﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ِﻣﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وزارت
ﻣﻌﺎرف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮع  66ﺳﻔﺎرش داده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ دو ﺳﺎﺣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪات داﺧﻞ
وزارت از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ داﺧﻠﯽ را اﺳﺎس ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺰارش ِﻣﮏ را اﺳﺎس ﻗﺮار داده و ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻫﻤﯿﻦ دو اﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺎﺣﺎت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد را ﮐﻪ  27ﻣﻮرد داﺧﻠﯽ و  66ﻣﻮرد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﺤﺚ آزاد

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺳﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اول ،ﺳﺎﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻓﻌﺘﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺴﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺎم
ﮔﺬاﺷﺖ .دوم ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﺴﺎد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺪت اﺳﺖ و ﺳﻮم ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﮑﻪ در وزارت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ
ﻋﺎری از ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺴﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دراز ﻣﺪت ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﺪف از ﮔﺮد ﻫﻤﺂﯾﯽ اﻣﺮوز
اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻓﺴﺎد در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه را ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼن ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻟﺬا از ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﻣﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪه ﭘﻼن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﺳﺎﺣﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﺎﺧﺺ و زﻣﺎن
اﺟﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه

 ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرﻣﺖ ﭘﻼن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در وزارت ﻣﻌﺎرف را ﻣﺮور ﻧﻤﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و اﻟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﺆرخ  ۲۰ﺟﺪی اﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﮐﻪ در راس آن رﯾﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ دﻓﺘﺮ و رﯾﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺘﯿﺶ داﺧﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 1۸ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻓﺎرﻣﺖ ﭘﻼن ۲۷ ،ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻟﺴﺖ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻌﺪا ﺷﺮﯾﮏ
ﻣﯿﮕﺮدد.

