
  ، آبياري و مالداريتگزارش از چگونگي تطبيق ستراتيژي ملي مبارزه با فساد اداري در وزارت زراع
  1400سال مالي 

) در مورد اعالن و استخدام تمام بست هاي خالي به ادارات وظيفه 15بينچمارك شماره ( –در محور سوم  .1
سپرده شده است. به همين ارتباط ايميل سكرتريت ويژه مبارزه عليه فساد اداري كميسيون محترم مبارزه 

 بود عليه فساد اداري عنواني رئيس منابع بشري، غرض تحقق پذيري بينچمارك متذكره  ارسال گرديده
 كه ايشان در پاسخ چنين نگاشته اند:

در رابطه به موضوع نخستين(مرتبط به بست هاي رديف ب) تنها دو بست دوم واليتي در حال حاضر بدون (( 
متصدي است كه پيشنهاد تبديلي آن به مقام عالي رياست جمهوري فرستاده شده است و الي رد يا منظوري 

 عطل قرار مي گيرند.پيشنهاد هاي گسيل يافته، ناگذير م

در رابطه به پروسس بست هاي رديف ج و د ، طوري كه مستحضريد تعيينات مركزي نهايي گرديده و تعيينات 
واليتي تحت نظر كميته موظف با رياست محترم معين صاحب امور زراعتي در حال اجرأ است. الي ختم تعيينات 

مي توان به اعالن گذاشت. هرگاه در رابطه به تفصيل و ابالغ آن تشخيص بست هاي خالي ناممكن است و لذا ن
  )).بيشتر نياز است در خدمت خواهيم بود

بررسي ) 17) در مورد انجام بررسي وظيفوي و در بينچمار شماره (16بينچمارك شماره ( -در محور سوم .2
و ساده سازي پروسه هاي مغلق، زمانگير و معروض به فساد اداري به كميسيون محترم اصالحات اداري 
وظيفه سپرده كه وزارت بايد با كميسيون متذكره در قسمت تطبيق آنها همكار باشد. به همين ارتباط 

واني رياست اصل عنرياست محترم منابع بشري اين وزارت  9/5/1400) مورخ 296مكتوب شماره (
 محترم دفتر و كاپياً به رياست تفتيش داخلي چنين اصدار يافته است: 

آمريت اسناد و  6/5/140) مورخ 1426و نامه شماره ( 6/4/1400) مورخ 1098(( به جواب نامه (
ارتباط آنرياست در رابطه به تطبيق بينچمارك ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري مي نگاريم: طوريكه 

محترم در جريان قرار دارند رياست منابع بشري با همكاري و هماهنگي نمايندگان كميسيون  رياست
محترم مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي پيرامون بازنگري وظيفوي و ساده سازي پروسه هاي مغلق 

داده است محترم اطمينان اداري عمالً كار مي نمايند هرگاه پروسه هاي مذكور تكميل گردد، به آنري
  خواهد شد)).

قرار شرح فوق در قسمت چگونگي پيشرفت در تطبيق بينچمارك هاي ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري 
اطمينان معلومات ارايه گرديد كه از نتايج آن نيز بعداز ختم پروسه هاي كاري  1400بابت سال مالي 
  با احترام                                              داده خواهد شد. 


