مقذهم:
تزاساس تحقیقات ٍ هطالعات اًجام شذُ یکی اس علل

فص
ل دوم – تخلفات اداری

 -15سْلاًگبسی سٍسب ٍ هذیشاى دس ًذادى گضاسش تخلفبت
وبسهٌذاى تحت اهش.
 -16اسائِ گَاّی یب گضاسش خالف ٍالغ دس اهَس اداسی.

هادُ  -8تخلفات اداری تِ قزار سیز است:

 -17گشفتي ٍخَّی غیش اص آًچِ دس لَاًیي ٍ همشسات تؼییي

 -1اػوبل ٍ سفتبس خالف ضئَى ضغلی یب اداسی.

ضذُ یب اخز ّشگًَِ هبلی وِ دس ػشف سضَُخَاسی تلمی

ً -2مؽ لَاًیي ٍ همشسات هشثَـ.

هیضَد.

 -3ایدبد ًبسؾبیتی دس اسثبة سخَع یب اًدبم ًذادى یب تأخیش دس

 -18تسلین هذاسن ثِ اضخبغی وِ حك دسیبفت آى سا ًذاسًذ

تا ّذف اطالعرساًی ٍ ارتقاء سطح آگاّی ٍ فزاّن

اًدبم اهَس لبًًَی آًْب ثذٍى دلیل.

یب خَدداسی اص تسلین هذاسن ثِ اضخبغی وِ حك دسیبفت آى

کزدى تستز اهٌیت ٍ سالهت شغلی کارکٌاى ،هَاد 8

 -4ایشاد تْوت ٍ افتشاّ ،ته حیثیت.

سا داسًذ.

 -5اخبری.

 -19تؼكیل خذهت دس اٍلبت همشس اداسی.

هشتول تز ًَع تخلفات ٍ تٌثیْات درًظز گزفتِ شذُ

 -6اختالس.

 -20سػبیت ًىشدى حدبة اسالهی.

 -7تجؼیؽ یب اػوبل غشؼ یب سٍاثف غیشاداسی دس اخشای لَاًیي

 -21سػبیت ًىشدى ضئَى ٍ ضؼبیش اسالهی.

در ایي سهیٌِ است ،جْت اطالع کارکٌاى هحتزم تِ

ٍ همشسات ًسجت ثِ اضخبظ.

 -22اختفبً ،گْذاسی ،حول ،تَصیغ ٍ خشیذ ٍ فشٍش هَاد

ٍیژُ کارکٌاى جذیذاالستخذام درج هیشَد ٍ

 -8تشن خذهت دس خالل سبػبت هَظف اداسی.

هخذس.

 -9تىشاس دس تأخیش ٍسٍد ثِ هحل خذهت یب تىشاس خشٍج اص

 -23استؼوبل یب اػتیبد ثِ هَاد هخذس.

آى ثذٍى وست هدَص.

 -24داضتي ضغل دٍلتی دیگش ثِ استثٌبی سوتّبی آهَصضی ٍ

تیشتز تخلفات اداری ٍ ایجاد هحیط کاری هٌضثط،

 -10تسبهح دس حفظ اهَال ٍ اسٌبد ٍ ٍخَُ دٍلتی ،ایشاد

تحمیمبتی.

قاًًَوٌذ ٍ هٌطثق تا اّذاف ٍ سیاستّای هتعالی

خسبسات ثِ اهَال دٍلتی.

ّ -25ش ًَع استفبدُ غیشهدبص اص ضئَى یب هَلؼیت ضغلی ٍ

 -11افطبی اسشاس ٍ اسٌبد هحشهبًِ اداسی.

اهىبًبت ٍ اهَال دٍلتی.

 -12استجبـ ٍ توبس غیشهدبص ثب اتجبع ثیگبًِ.

 -26خؼل یب هخذٍش ًوَدى ٍ دست ثشدى دس اسٌبد ٍ اٍساق

 -13سشپیچی اص اخشای دستَسّبی همبمّبی ثبالتش دس حذٍد

سسوی یب دٍلتی.

ٍظبیف اداسی.

 -27دست ثشدى دس سؤاالت ،اٍساق ،هذاسن ٍ دفبتش اهتحبًی،

 -14ونوبسی یب سْلاًگبسی دس اًدبم ٍظبیف هحَل ضذُ.

افطبی سؤاالت اهتحبًی یب تؼَیؽ آًْب.

تزٍس تخلفات اداری اس سَی کارکٌاى ،عذم آشٌایی
ٍ شٌاخت کافی آًاى ًسثت تِ هقزرات ٍ قَاًیي تِ
خصَص قاًَى رسیذگی تِ تخلفات اداری است .لذا

ٍ  9قاًَى رسیذگی تِ تخلفات اداری کارکٌاى کِ

اًتظار دارد تا هطالعِ دقیق آى شاّذ کاّش ّزچِ

گوزک در جْت خذهاترساًی هطلَب تِ ارتاب
رجَع تاشین.
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فص
ل سوم – مجازاتاه

 -28دادى ًوشُ یب اهتیبص ،ثشخالف ؾَاثف.
 -29غیجت غیشهَخِ ثِ غَست هتٌبٍة یب هتَالی.
 -30سَءاستفبدُ اص همبم ٍ هَلؼیت اداسی.
 -31تَلیف ،اختفب ،ثبصسسی یب ثبصوشدى پبوتّب ٍ هحوَالت
پستی یب هؼذٍم وشدى آًْب ٍ استشاق سوغ ثذٍى هدَص لبًًَی.
 -32وبسضىٌی ٍ ضبیؼِ پشاوٌیٍ ،اداس سبختي یب تحشیه
دیگشاى ثِ وبسضىٌی یب ونوبسی ٍ ایشاد خسبست ثِ اهَال
دٍلتی ٍ اػوبل فطبسّبی فشدی ثشای تحػیل همبغذ غیشلبًًَی.

هادُ  :9تٌثیْات اداری تِ تزتیة عثارتٌذ اس:

گمرک وری ا می اریان

الف -اخكبس وتجی ثذٍى دسج دس پشًٍذُ استخذاهی.
ة -تَثیخ وتجی ثب دسج دس پشًٍذُ استخذاهی.
ج -وسش حمَق ٍ فَقالؼبدُ ضغل یب ػٌبٍیي هطبثِ حذاوثش تب یه
سَم اص یه هبُ تب یه سبل.
د -اًفػبل هَلت اص یه هبُ تب یه سبل.
ُ -تغییش هحل خغشافیبیی خذهت ثِ هذت یه تب پٌح سبل.

 -33ضشوت دس تحػي ،اػتػبة ٍ تظبّشات غیشلبًًَی ،یب

ٍ -تٌضل همبم ٍ یب هحشٍهیت اص اًتػبة ثِ پستّبی حسبس ٍ

تحشیه ثِ ثشپبیی تحػي ،اػتػبة ٍ تظبّشات غیشلبًًَی ٍ

هذیشیتی دس دستگبُّبی دٍلتی ٍ دستگبُّبی هطوَل ایي لبًَى.

اػوبل فطبسّبی گشٍّی ثشای تحػیل همبغذ غیشلبًًَی.

ص -تٌضل یه یب دٍ گشٍُ ٍ یب تؼَیك دس اػكبی یه یب دٍ گشٍُ ثِ

 -34ػؿَیت دس یىی اص فشلِّبی ؾبلِ وِ اص ًظش اسالم

هذت یه یب دٍ سبل.

هشدٍد ضٌبختِ ضذُاًذ.

ح -ثبصخشیذ خذهت دس غَست داضتي ووتش اص

 20سبل سبثمِ

ّ -35وىبسی ثب سبٍان هٌحلِ ثِ ػٌَاى هأهَس یب هٌجغ خجشی ٍ

خذهت دٍلتی دس هَسد هستخذهیي صى ٍ ووتش اص

 25سبل سبثمِ

داضتي فؼبلیت یب دادى گضاسش ؾذهشدهی.

خذهت دٍلتی دس هَسد هستخذهیي هشد ثب پشداخت

 30تب  45سٍص

 -36ػؿَیت دس سبصهبىّبیی وِ هشاهٌبهِ یب اسبسٌبهِ آًْب
هجتٌی ثش ًفی ادیبى الْی است یب قشفذاسی ٍ فؼبلیت ثِ ًفغ آًْب.
 -37ػؿَیت دس گشٍُّبی هحبسة یب قشفذاسی ٍ فؼبلیت ثِ
ًفغ آًْب.
 -38ػؿَیت دس تطىیالت فشاهبسًَشی.

تخلفات اداری کارکنان

حمَق هجٌبی هشثَـ دس لجبل ّش سبل خذهت ثِ تطخیع ّیأت
غبدسوٌٌذُ سأی.
ـ -ثبصًطستگی دس غَست داضتي ثیص اص ثیست سبل سبثمِ خذهت
دٍلتی ثشای هستخذهیي صى ٍ ثیص اص  25سبل سبثمِ خذهت دٍلتی
ثشای هستخذهیي هشد ثشاسبس سٌَات خذهت دٍلتی ثب تملیل یه یب
دٍ گشٍُ.
ی -اخشاج اص دستگبُ هتجَع.
ن -اًفػبل دائن اص خذهبت دٍلتی ٍ دستگبُّبی هطوَل ایي
لبًَى.
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آشنایی با مواد 8و 9اقنون رسیذگی هب

5

عم
روابط ومی گمرک اریان
مه
1390رماه

