
ترای ریطِ کي کردى رضَُ در 

 دستگاّْای اجرایی چِ کٌین؟

  

اگر تا جرم رضَُ هَاجِ ضدین چگًَِ ٍ تِ چِ       -4

 کسی گسارش دّین؟

اگز تا جزم رضَُ در ایي ضزکت ٍ ٍاحذّای تااتا اِ  ى      

تزخَرد کزدیذ، تِ چٌذیي عزیك هی تَاًیذ هاَواَر را       

 گشارش ًواییذ:

اٍل آًکِ: هی تَاًیذ، هَضَع را بِ صَرت تلفٌی بِ بازسر      

هزبَطِ )علی کزرخزًِ( اطالع دّیذ. بزای ایي اهز، هی تَاًیاذ     

تاواز       21623043بز تلفي هستقین دفتز بزسر  بِ شوزرُ 

 حزصل ًوزییذ.

دٍم آًکِ: هی تَاًیذ، هَضَع را بِ صَرت حضَری، بِ بزسر   

هزبَطِ )علی کزرخزًِ( اطالع دّیذ. بزای ایي اهز، هی تَاًیاذ     

فازس  -شْزک شْیذ بْشتای -بِ دفتز بزسر  بِ آدر : اراک 

طبقِ سَم )گزٍُ  -شزکت سْزهی آب هٌطقِ ای هزکشی-یک

 بزسرسی ٍ هذیزیت عولکزد( هزاجعِ ًوزییذ.

سَم آًکِ: هی تَاًیذ، هَضَع را بِ صَرت الکتزًٍیاکای اس      

طزیك ثبت در سزهزًِ هزبَطِ بز ًزم ثبت ٍ رسایاذگای باِ       

شکزیزت شزکت هذیزیت هٌزبع آب ایزاى ٍ باِ ًشازًای             

ht t p : // w w w . w r m. ir /S C . php? type =s ta t ic& id= 2 3              

 ثبت ًوزییذ.

چْزرم آًکِ: هی تَاًیذ هَضَع را بِ صَرت کتبی اس طازیاك    

صٌذٍق شکزیزت ٍ اًتقزدات، صٌذٍق گشارش رشَُ ٍ ساَ       

استفزدُ اس هقزم  ٍ یز صٌذٍق ارتبزط بز ّیزت تخلفزت اداری بِ 

 بزسر  شزکت اطالع دّیذ.

پٌجن آًکِ: هی تَاًیذ هَضَع را بِ صَرت کتبی ٍ اس طزیاك   

صٌذٍق رسیذگی بِ تخلفزت اداری بِ هزاجع هذکَر اطاالع    

 دّیذ.

 تْیِ ٍ تٌظین:

گرٍُ تازرسی ٍ هدیریت عولکرد    

 ضرکت سْاهی آب هٌطقِ ای هرکسی

 

 

 



تذیْی است کِ اًجام کار هتماویاى ایي ضزکت در             

اسزر ٍلت ٍ تِ تْتزیي ضکل هوکي، ٍظیفِ کارکٌاى           

ایي ضزکت است ٍ کارکٌاى، تِ خَتی تِ ٍظایف خَد            

ٍالفٌذ ٍ در اًجام اهَر هحَلِ تِ تْتزیي ضکل هوکي،           

تواهی هساعی خَیص را تِ کار هی تزًذ؛ لذا در ایي              

خػَظ ّیچ ًیاسی تِ پزداخت ٍجِ، دادى اهتیاس،            

تسْیالت، ّذیِ ٍ... ًیست ٍ ّزگًَِ الذام ضوا در ایي          

سهیٌِ هی تَاًذ ًام ضوا را در لیست هتْواى تِ                 

پزداخت رضَُ تِ کارکٌاى دٍلت ٍ ًام کارهٌذ هزتَعِ          

را در خغز لزار گزفتي در ه زؼ اتْام اخذ رضَُ ٍ              

سَء استفادُ اس همام اداری لزار دّذ؛ لذا هزاج یي             

هحتزم تایذ تِ ضذت اس الذام در ایي سهیٌِ پزّیش               

ًوایٌذ تا ّن خَدضاى ٍ ّن کارهٌذ هزتَعِ در هظاى           

 اتْام لزار ًگیزًذ.

 آگاّی ّای الزم را کسة ًوایین -2

کسة اعالعات السم در تزخی اس سهیٌِ ّا، اس وزٍریات          

است ٍ لَاًیي ٍ همزرات پزکارتزد رٍسهزُ ًیش یکی اس             

ّویي سهیٌِ ّاست. در ایي راستا، تسیار وزٍری است         

کِ تَجِ ًوایین کِ جزم رضَُ، دٍ عزف دارد: گیزًذُ           

ٍ دٌّذُ رضَُ؛ ی ٌی ًِ تٌْا رضَُ گیزًذُ هجزم است.          

رضَُ دٌّذُ ًیش هجزم ٍ لاتل هجاسات است. لذا                 

وزٍریست، دلیمًا تذاًین کِ ت زیف ٍ هػادیك           

رضَُ چیست ٍ اگز تِ دلیل پزداخت  ى تِ هأهَر           

دٍلت هحکَم ضَین؛ چِ هجاساتی در اًتظارهاى          

لاًَى هجاسات    295خَاّذ تَد؟ تزاساس هادُ        

اسالهی تزای راضی )رضَُ دٌّذُ( عالٍُ تز وثظ         

هال ًاضی اس ارتطاء تِ حثس اس ضص هاُ تا سِ              

 ( وزتِ ضالق هحکَم هی ضَد.47سال ٍ یا تا )

ٍظیفِ هراجعیي در تراتر تقاضای رضَُ        -3

 چیست؟
 

لاًَى هجاسات اسالهی، در      297عثك تثػزُ هادُ    

غَرتی کِ رضَُ دٌّذُ تزای پزداخت رضَُ             

هضغز تَدُ ٍ یا پزداخت  ى را گشارش دّذ یا              

ضکایت ًوایذ اس هجاسات حثس هشتَر ه اف             

خَاّذ تَد ٍ هال تِ ٍی هستزد هی گزدد. تذیي            

تزتیة، ّز ضخػی کِ در ارتثاط تا ٍظایف               

دستگاُ ّای اجزائی اس ٍی تماوای رضَُ ضذُ ٍ           

یا رضَُ اخذ ضذُ تاضذ یا تالش تزای گزفتي              

رضَُ اس ٍی غَرت گزفتِ تاضذ تایستی در اٍلیي          

فزغت هَوَر را تِ هسٍَل رسیذگی تِ ایي             

هَوَر در ساسهاى تِ ّوزاُ هطخػات ضخع یا         

 اضخاظ خاعی گشارش دّذ.  

از تطکر کردى ّای تیص از حد ٍ تیجا           -1

 پرّیس کٌین 
 

ها ایزاًیاى، تِ دلیل تزخَرداری اس  هَسُ ّای غٌی      

اسالهی ٍ ًیش فزٌّگ ٍ توذى دیزیٌِ خَد، اس             

دیزتاس، ریطِ ّای  داب تطکز کزدى را در خَد            

پزٍراًذُ این؛ لیکي، تایذ تذاًین کِ اگزچِ تطکز           

کزدى اهزی ضایستِ ٍ هغلَب است، اها ایي اهز           

ًیش هاًٌذ تسیاری اس اهَر دیگز تایذ در جای خَد           

اًجام ضَد؛ هثاًل تطکز کزدى اگز در جایگاُ خَد           

 غَرت ًگیزد هی تَاًذ هطوَل عٌَاى رضَُ ضَد. 

اس حذ خارج کزدى  ى در لالة اعغای ّذیِ،              

پزداخت ٍجِ ٍ...  ى ّن تِ هأهَراى ٍ کارکٌاى            

دٍلت، در لثال اًجام ٍظایفطاى اهزی ًاپسٌذ            

است کِ ًِ ضزر، ًِ اخالق ٍ ًِ لاًَى  ى را تأییذ            

ًوی کٌذ؛ چزاکِ ایي اهز هی تَاًذ هٌجز تِ ایجاد           

ٍ گستزش فزٌّگ اخذ عَؼ ّای ًارٍا در هماتل         

اًجام ٍظیفِ ٍ ًْایتًا رٍاج رضَُ خَاری گزدد؛            

تزای ّویي، لاًَى، کارکٌاى دستگاّْای اجزایی       

را اس دریافت ّزگًَِ ّذیِ، ٍجِ، تسْیالت، اهتیاس        

ٍ... اس هزاج یي هٌع کزدُ ٍ اًجام ایي کار را                

 تخلف داًستِ است.
 


