
 

 های رییس جمهور تعقیب مفاسد اقتصادی است یکی از بزرگترین مسئولیت

 ای پس از تنفیذ رییس جمهور اهلل خامنه . بیانات حضرت آیت1831مرداد  11 

 مسئوالن کشور باید با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنند. 

 های نماز عید فطر . خطبه 1871دی  7

 تسامح در مبارزه با فساد، هم دستی با فاسدان است .

 اردیبهشت  11ای مبارزه با مفاسد اقتصادی.  فرمان هشت ماده

 مبارزه با فساد، یک جهاد واقعى و البته کار بسیار دشوارى است 

 . سخنرانی در جمع کارگزاران حج 1831بهمن  8 

 مبارزه با فساد نباید سیاسی باشد 

   . دیدار با قشرهاى مختلف مردم در دوکوهه1831فروردین  1

 برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد 

   . دیدار با قشرهاى مختلف مردم در دوکوهه1831فروردین  1

 مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است 

   . دیدار با قشرهاى مختلف مردم در دوکوهه1831فروردین  1

 

 فساد، ابزار دشمن در نظام ماست 

 . سخنرانی در مراسم سالگرد امام خمینی )ره (1831خرداد  11

 برای جلوگیری از فساد در دولت، خودِ مسئوالن دولتی مسئولند 
   سخنرانی با مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلّاى تهران  .1831مهر 81

 همراه نیست   مبارزه با فساد همیشه با جنجال و هیاهو

  1831فروردین  1  پیام نوروزی به مردم ایران.

 توان شیشه را پاک کرد  با دستمال کثیف نمی

 . دیدار با نمایندگان مجلس هفتم 1838خرداد  17

 های حکومتی است نه مردم  با فساد، کار دستگاه  مبارزه

 . دیدار با مسئوالن و نخبگان استان همدان 1838تیر  11 

 مادامی که با فساد مبارزه نشود، کارها هدر خواهد رفت 

 . دیدار با اعضای هیئت دولت و رئیس جمهور خاتمی 1838شهریور  1

 مفسد اقتصادی، همیشه در دولت جای پا پیدا می کند 

 . در دیدار با فعاالن اقتصادی 1811مرداد  12

بازخوانی بیانات و مواضع مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مبارزه با فساد 



ح، دقیق، بهسازی:شفاف رائه اطالعات صحی شراف دولت. ویژه در حوزه فعالیت صالح و مردم به موقع و مرتبط به مراجع ذی تولید و ا  های اقتصادی و تأمین ا

شگیری از شکلمدیریتتعارضمنافع: دابیر موثر در پی ستن درهای گردان و اتخاذ ت عمومی و خصوصی، ب ک بخش  شععخععا   تفکی گیری تعارض منافععع ا

 های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است.( های تأسیسی توسط دستگاه ها یا تعاونی حقیقی و حقوقی )شرکت

سئولیت نهادینهسازیونظارتهمگانی:فرهنگ گ پاسخگویی و م سادستیزی، رشد فرهن سععاد  گیری از ظرفیت رسانه پذیری، بهره کردن ف ها در مبارزه با ف

فسعاد و فعراهع  های حمایتی از افشاکنندگان  و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت

 های نظارت همگانی کردن زمینه

دازهسازیساختاروتشکیالتدولت:متناسب دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای اداری، افزایش کارآمععدی و   جلوگیری از رشد نامتوازن ان

 اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت.

ستهگزینی:شایسته ستقرار نظام شای سادستیز و انقالبی در الیه ا ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیععروی  گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، ف

 انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صالحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها.

ستعالمسهولتفرآیندها: گری در نظام مجوزها و ا کرد حداقل بازن روزرسانی صععدور  سازی فرآیندها، به سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف های دولتی با روی

 ربط. های ذی سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه ها، تصدیق و اصالت استعالم

ک و به حداقل رساندن رویارویی حضوری خععدمععت گیری از فناوری اطالعات به بهرهدولتالکترونیک: کترونی ستقرار دولت ال کمیل و ا دهععنععده و  ویژه ت

 ها. دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعامالت آن با دیگر بخش واحد خدمات دولتی و شکل  گیرنده و ایجاد پنجره خدمت

گذاری کاالهععا و  واقعی و اصالح نظام قیمت  کننده بین تولیدکننده و مصرف  های تأمین با هدف کوتاه کردن فاصله ارزش و زنجیرهتوسعهرویکردزنجیره:

 ها و رفع امتیازهای ویژه )رانت( ساختاری. خدمات عمومی و اصالح و بهبود هدفمندسازی یارانه

شتن به ثروتحمایتازفعالیتسالم:  آنها در بخش واقعی اقتصععاد  آفرینان و فعاالن اقتصادی سال  و فراه  کردن زمینه فعالیت احترام گذا های حداکثری 

 دست و فسادستیز. و صیانت از مدیران و کارکنان پاک

کپارچهتقویتاشراف: شور و بهره ی بععیععنععی و  های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پععیععش گیری از روش سازی اطالعات در نظام مالی و اقتصادی ک

 پیشگیری.

کپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت گیری از فناوری بهرهنظارتموثروکارآمد: سادزا و طراحی سععازوکععار  های ی سترهای ف ها و حذف ب

 ساز بروز فساد است. ها و کارکنان دولت که زمینه های مقام حساس و هوشمند در برابر عدم فعل

گری در برخوردقاطع،دقیقومؤثر:  ساد و بازن کرد سععرعععت، دقععت و  بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به ف فرآیندهای رسیدگی و مجازات با روی

 قاطعیت در مقابله با فساد.


