
   

  

 
  

  تعالي بسمه

  

 بخشنامه 

  سسات ومراكز آموزشي و پژوهشي ؤكليه شركتهاي مادرتخصصي، شركتهاي تابعه و وابسته، م

  

تاريخ صنعت آب و برق، گوياي روند رو به رشد و بالندگي مستمر صنعت در راستاي تحقق اهداف   

يـروي انسـاني توانمنـد،    عاليه وزارت نيرو بوده كه از جمله شاخص هاي مهم و موثر در اين امر وجـود ن 

متعهد و همدلي است كه همواره با تالش بـي وقفـه و خـدمات ارزنـده خـود نقـش بسـزايي در پيشـبرد         

  . آرمانهاي مقدس جمهوري اسالمي داشته اند

كاركنان صنعت آب و برق، با داشتن حس وظيفه شناسي و حفظ ارزشها و هنجارهاي متعارف اداري   

، تخصص و دانش در ارائه خـدمت، بحـق شايسـته سـرآمدي در نظـام اداري      بهمراه آميزه هايي از تجربه

تالش در جهت پايداري اين ارزش ها و اعتالء و ارتقاء آنها و همچنين مقابله بـا   ،رو از اين .كشور هستند

رويكردهـاي مهـم برنامـه دولـت نهـم      نيز موارد احتمالي فساد اداري كه از تاكيدات مقام معظم رهبري و 

  .گرديده استهاي جديد و مناسب راهبردضرورت اتخاذ تدابير و موجب ، باشد مي

هـاي محولـه    شوراي تحول و ارتقاء سالمت اداري بمنظور اجراي تكاليف و مسئوليت ،در اين راستا  

 100/50/88953شركتها را مكلف مي نمايد تا بر اساس مفاد نظامنامه مصوب شـماره   ،در قوانين موضوعه

با اولويت دادن به اين موضـوع   ،تحول و ارتقاء سالمت اداري خودز طريق كميسيونهاي ، ا2/11/85مورخ 

و برخـورد بـا   سالمت اداري ارتقاء طرح "نسبت به برنامه ريزي و پيش بيني سازوكار مناسب در قالب 

  .به اجرا در آورندبا لحاظ نمودن موارد ذيل  1386را در سال  "متخلفان

  سازمان اداري و تعيين گلوگاه هاي فسادخيز در سطح بروز فساد شناخت زمينه هاي  -1

 سالمت اداري عوامل بازدارنده  ئيشناسا -2

 شفاف سازي قوانين و مقررات و اطالع رساني مناسب به مردم  -3

  ها و مستمر در گلوگاه برقراري سيستم نظارتي موثر در سطح شركت -4

 ماس با مردم نسبت به نقاط ت تتوجه به اصل مردم محوري و حساسي -5

 ترويج و اشاعه فرهنگ اسالمي، هنجارها و ارزش هاي ديني و مردمي -6

 اشاعه فرهنگ فضيلت و ارزش سالمت و ترويج وجدان كاري -7



   

  

 
  

 فراهم نمودن ساز و كارهاي اداري بمنظور تشويق افراد متعهد، ساعي و موفق   -8

 و قانوني با افراد متخلف و ناكارآمد ، جدي برخورد قاطع -9

شـركتهاي تابعـه و    و ي مادرتخصصـي بر عهده مديران عامـل شـركتها  اين بخشنامه جراي امسئوليت 

بوده و الزم است گزارش عملكرد نحـوه اجـراي   ساي موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي ؤو روابسته 

دبيرخانه شوراي تحول و ارتقـاء سـالمت   به معين در مقاطع زماني را مصوبه و ساير فعاليت هاي مربوطه 

  .نمايند، ارسال دعهده داربه بخشنامه را اين مسئوليت نظارت بر حسن اجراي كه  اداري

  

  سيد پرويز فتاح

  وزير نيرو

            

  

  

  : رونوشت 

  .كليه معاونتها  -

  .دفتر وزارتي و بازرسي  -




