مصادیق رشوه و ارتشاء
کارکنان و مسئوالن دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم ماایی
را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند .با توجه به بند ( )17مااده ()8
قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب  – 1372پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجاااات مناساب ارجاا
خواهد شد.
ایف – گرفتن وجوهی به غیر اا آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مایی بال عوض یا به مقدار فاحش اراان تر اا قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمویی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر اا قیمت.
ج -فروش مایی به مقادار فااحش گاران تار اا قیمات باه اور مساتقیم یاا غیار مساتقیم باه ارباابرجاو بادون رعایات مقاررات مرباو .

د -فراهم نمودن موجبات ارتشاء اا قبیل مذاکره جلاب موافقات یاا وصاول و ایصاال وجاه یاا ماال یاا ساند پرداخات وجاه اا اربااب رجاو
اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال اا ارباب رجو به ور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا نادادن اماری کاه
مربو به دستگاه اجرایی میباشد.
و -اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوهخواری تلقی می شود  ،اا جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهاد یاا
مسئوییتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خادمات باه اشاخاص و اعماال
هرگونه موافقت یا حمایتی خارج اا ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

تکالیف و وظایف کارکنان و مردم
کلیه کارکنان دستگاههای موضو آییننامه مکلفند در صورت ا ال اا وقو اقدامات مندرج در ماده ( )1نسبت به خود یا دیگرکارکناان
مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق ا ال دهناد تاا مطاابق قاانون
پیگیری شود.
هرشخصی که در ارتبا با وظایف دستگاه های اجرایی اا وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تالش برای گرفتن رشوه اا
وی شده باشد در اویین فرصت به مسئوالن یا باارسان موضو بند (ج) مااده ( )2آیاین ناماه گازارش کامال موضاو و مشخصاات شاخ
اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تالش کردهاند به مسئوالن مربو ارایه دهد.

یاا

مجازات رشوه گیرنده و رشوه دهنده
 -1مطابق ماده  ۵۸۸قانون مجازات اسالمی برای داوران ،ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع ییعی از
طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریعال مکیعوو و
آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نف دولت ضبط خواهد شد.
 -2براساس ماده  ۵۸۹قانون مذکور ،در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حیم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقعرر در قعانون
داده باشند عالوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حیم واق شده مکیوو خواهند شد.
 -3مطابق ماده  ۵۹1همین قانون ،هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا معالی بعوده
تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
 -4همچنین بر اساس تبصره ماده  ۵۹2در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخعت آن را گعزار
دهععد یععا شععیایت نمایععد از مجععازات حععبس مزبععور معععال خواهععد بععود و مععال بععه وی مسععترد مععی گععردد.

-۵براساس ماده  ۵۹2قانون مجازات اسالمی رشوه دهنده عالوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یعا
تا  ۷4ضربه شالق مکیوو می شود.

درگاه های دریافت گزارشات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
 -1ایمیل دفتر بازرسی ()Email : bazresi @ etvto .ir
 -2فاکس و تلفن دفتر باارسی ( )031 -36693171
 -3مراجعه حضوری به آدرس :اصفهان ،خیابان هزار جریب ،اداره کل آمواش فنی و حرفه ای ،دفتر باارسی
 -4سامانه سرویس دهی غیر حضوری ( )Req.etvto.ir
 -5پورتال ساامان آمواش فنی و حرفه ای کشور ()Portaltvto.ir
 -6مدیریت عملکرد واارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ()http://pm.mcls.gov.ir
 -7واارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ()http://pm.mcls.gov.ir/fa/samane
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سامانه ارتباط مردم و دولت ()111.ir

