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تحلیل کارکرد دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد  
عارف خلیلی پاجی*

چکیده 
مفاسد اداری و مالی ش��امل بزرگترین و در عین حال پنهانترین جرایمی 
اس��ت که در سطح کالن و با انگیزه های مالی و سود علیه نظام اقتصادی 
 ارت��کاب می یاب��د، زیرا ای��ن جرایم می توانن��د نظم همه س��ازمان ها و 
ارگان ه��ای دولتی و حتی بین المللی را به مخاطره اندازند. یکی از عوامل 
اصلی در ایجاد س��المت نظام مالی و اداری در هر کشوری در کنار مسائل 
فرهنگی و اقتصادی، تدوین و تصویب قوانین جامع و کامل است. از جمله 
واکنش های بین المللی در این مورد، تصویب کنوانس��یون س��ازمان ملل 
متحد برای مبارزه با فساد 2003 )مریدا(، جهت پیشگیری و مقابله با این 
مفاسد بوده است. یکی از الزامات این کنوانسیون، تصویب قوانین همسو با 
آن در نظام حقوقی کشورهای عضو است. به همین دلیل و دالیلی همچون 
افزایش تعداد مفاس��د مالی و اداری در کش��ور، مقنن ایرانی برآن شد تا به 
تصویب قانون ارتقاء س��المت نظام اداری و مقابله با فس��اد در سال 1390 
بپردازد. یکی از محورهای مهم این قانون در عرصه پیشگیری از فساد، توجه 
به بحث شفاف سازی اطالعاتی اس��ت. یکی از مهمترین ابزارهای این امر 
نیز، که در مواد مختلف قانون موصوف مورد اش��اره قرار گرفته، استفاده از 
راهکارهای دولت الکترونیک است. به همین منظور در این مقاله برآنیم تا 
به تحلیل ابعاد مختلف دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد 

در پرتو قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد بپردازیم.
واژگان کلیدی:

 فساد، پیشگیری از فساد، دولت الکترونیک، ارتقاء سالمت، نظام اداری.
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مقدمه
اندیش��ه »پیشگیری بهتر از س��رکوبی« اس��ت، با الهام از اصل راهبردیِ جرم  شناختی، 
»پیشگیری به از درمان و اصالح« است، در دهه  های اخیر در مبارزة با جرم مورد توجه 
متولیان سیاست جنایی قرار گرفته است. این امر، یعنی در اولویت قراردادن تدابیر پیش-

گیرانه به جای توسل به زرادخانه کیفری و اِعمال پاسخ های سرکوب گر مورد تایید است و 
البته، تا حدود زیادی بستگی به بافت سیاسی و نوع نظام حاکم بر کشور دارد. پیشگیری 
در مفهوم مضیق آن یعنی پیشگیری جرم  شناسانه، که از آن به پیشگیری غیرکیفری و 
غیر سرکوب گر یاد می  شود، به مثابه وسیله  ای است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از 
طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم زا و نیز مدیریت مناسب و مطلوب محیط  های 
فیزیکی و اجتماعی برای ارتکاب جرم، استفاده می  کند. یکی از عرصه های بسیار مهمی 

که همواره شبح فساد1 را در درون خود داشته، زمینه  های مالی و اقتصادی است. 
مسئولیت پاسخگویی، به  ویژه در حوزه پاسخگویی مالی، با حسابداری و گزارشگری مالی 
دولتی از بدو پیدایش دولت رابطه داش��ته اس��ت.2 عدم وجود شفافیت و ارائه اطالعات 
توسط نهادهای عمومی، شرکت ها یا بانک ها سبب ایجاد فاصله اطالعاتی میان مجریان و 
تابعان قوانین و مقررات می  شود که در کنار سودجویی و زیاده خواهی برخی افراد منتج 
به ایجاد رانت اطالعاتی و در نهایت، فس��اد خواهد شد. در این وضعیت برابری از میان 
رفته و افراد صاحب اطالعات به منافعی می  رسند،3 که فاقد مشروعیت است. رانت های 
اطالعاتی فضای تصمیم  گیری را به س��مت فرصت  سازی برای فساد پیش می برند که 
اصلی  ترین راه مقابله با آن نیز گردش آزاد اطالعات اس��ت. رانت خواران و افرادی که به 
فس��اد مالی متهم می  ش��وند، هر دو گروه، از فضای ناسالم جامعه استقبال می  کنند و 
حفظ وضع موجود را اولی می  دانند.4 این افراد همیش��ه به دنبال این هس��تند که در 
فضای مبهم و تاریک جامعه محروم از گردش شفاف اطالعات حداکثر سوء استفاده و 

فرصت طلبی را از امکانات و سرمایه  های ملی بکنند.5 
 یکی از س��از وکارهای گسترش س��ریع فضایی جهت گردش آزاد اطالعات، استفاده از 

1 . Shadow of Corruption.
2 . اکرمی، سید رحمت  اله، مهدی فرد، محمد رضا، بنانی، مهدی، برزوزاده زواره، محسن، بازنگری در نظام حسابداری دولتی، 

ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت، مجله اقتصادی، سال چهاردهم، شماره اول و دوم، 1393، ص. 66.
3 . تصدیقی، بهروز، گزارش»نظریه حکمرانی خوب توانمندسازی دولت«، شماره مسلسل 6947، مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی، 1383، ص. 11. 
4 . عبیری، غالمحسن، جنگ قدرت: ریشه  های فساد و رانت خواری در فضای تورمی، بانک و اقتصاد، شماره صد و پانزدهم، 

شهریور 1390، ص 61. 
5 . سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور، طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سالمت در نظام اداری، تهران: 

سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور، 1380، ص 83. 
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ساز وکارهای دولت الکترونیک است. این امر در قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد مصوب 1390 در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته، که در مقاله پیش رو، به 

بررسی ابعاد آن خواهیم پرداخت. 

1.دولت الکترونیک
امروزه رشد فزآیندة فناوری  های اطالعات و ارتباطات این فرصت را پیش روی دولت ها 
قرار داده اس��ت تا با تغییرات بنیادی در بدنة خود راه را برای ارائة هرچه بهتر خدمات 
به شهروندان فراهم سازند از این رو، بیش از یک دهه است که پروژه  های ایجاد دولت 

الکترونیکی در کشورهای مختلف کلید خورده است.6
ادعا شده که، هدف اصلی از استقرار دولت الکترونیک بهبود در شیوه، روش و روند انجام 
امور اداری و کاهش بوروکراس��ی، تشریفات زائد اداری و در نهایت کاهش فساد است.7 
در مبارزه با پدیده فساد اداری، دولت الکترونیک، به واسطة راهکارهای اجرایی موجود 
می  تواند دارای اثراتی مثبت و راهگشا در مقابله و پیشگیری از فساد مالی و اداری در 

سازمان باشد. 
1-1-تعریف دولت الکترونیک

واژه  های مختلفی در راس��تای کاربردی کردن فن��اوری ارتباطات و اطالعات در دولت 
مطرح است که از جمله دولت آنالین، دولت دیجیتالی و دولت شبکه  ای ابداع شده  اند 
که در حال حاضر واژه دولت الکترونیک مورد پذیرش عموم قرار گرفته اس��ت.8 دولت 
 الکترونیک عبارت اس��ت از ارائه خدمات و اطالعات دولتی از طریق اینترنت یا س��ایر 
رسانه  های الکترونیکی که در این صورت سیستم  های ارائه خدمات و اطالعات مبتنی 
بر اینترنت و برخالف س��اختارهای سنتی که سلس��له مراتبی، خطی و یک طرفه  اند، 
حالتی غیر سلس��له مراتبی، غیرخطی و دو طرفه به خود گرفته و به صورت بیس��ت و 

چهار ساعته و هفت روز هفته به ارائه خدمات بر خط می  پردازد.9 
2-1-زیر ساخت های اساسی تشکیل دولت الکترونیک

دولت الکترونیک از چهار زیر ساخت اساسی تشکیل شده که هر کدام از این زیرساخت ها 

6 . رهنورد، فرج اله و محمدی، داریوش، ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران، پژوهشنامه  علوم انسانی و اجتماعی 
»ویژه مدیریت«، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، زمستان 1386، ص 55. 

7 . یعقوبی، نورمحمد، دولت الکترونیک: رویکرد مدیریتی، تهران: نشر افکار، چاپ اول، 1388، ص. 228.
 8. مقیمی، سید محمد، اعالیی اردکانی، مصطفی، سنجش شاخص های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای 

آن، مدیریت فناوری اطالعات، دوره سوم، شماره هشتم، پاییز 1390،ص. 173. 
9 . Wescott.C, E-Government in Asia. Manila: Asian Development Bank , 2005, 96.
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به اشکال متفاوتی بر سالمت اداری تأثیر دارند، این چهار زیر ساخت عبارتند از:10
زیرس��اخت فنی دولت الکترونیک: ش��امل نرخ نفوذ اینترنت، نرخ نفوذ رایانه شخصی، 

ارتباطات بین  المللی، تدارکات سریع تر و کم هزینه  تر و مطمئن  تر می  باشد.
زیرس�اخت قانون�ی و قانونگذاری دول�ت الکترونیک: ش��امل حداقل معینی از 
چهارچوب های قانون��ی برای تدارک جنبه  های قانونی دولت الکترونیک مانند امضاهای 

الکترونیکی، حریم شخصی، رمزنگاری، استانداردها می باشد.
زیرس�اخت منابع انسانی دولت الکترونیک: شامل سطح حداقلی از منابع انسانی 
تعلی��م دی��ده، پرداخت حقوق و مزایا از طریق اینترنت، اس��تخدام و بکارگیری نیروي 
انسانی، تسهیل فعالیت های پرسنلی، بهینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های 

دولتی و افزایش میزان آگاهی و دانش کارمندان می باشد.
زیرس�اخت فرهنگی دولت الکترونیک: دسترسی آس��ان به اطالعات براي مردم، 
افزایش مش��ارکت مردمی، کاهش تخلف��ات اداری، امکان ارائه خدمات برای گروه های 

خاص، افزایش تنوع در خدمات دولتی، اصالح بوروکراسی اداری و دولتی می باشد.

3-1. موانع ایجاد دولت الکترونیک
      در راه ایجاد دولت الکترونیک موانع بسیاری وجود دارد که بطور اختصاری می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم احساس نیاز به دولت الکترونیک.
- عدم حمایت مدیریت ارشد سازمان ها.

- ناتوانی در مرزبندی بین اطالعات محرمانه و اطالعات قابل ارائه به شهروندان و بنگاه-
های اقتصادی.

- هزینه سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطالع رسانی و پایگاه های اطالعاتی. 
فقدان یا کمبود متخصص فناوری اطالعات  در برخی کشورها.

10 . ایران زاده، سلیمان، داودی، کامل، بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک و سالمت نظام اداری کشور، فراسوی مدیریت، 
سال ششم، شماره بیست و دوم، پاییز 1391، ص. 59.

فساد ازي ريگشيپكيالكترون دولت مراجعات كاهش

مداخالت كاهش

   شيافزا و تيشفاف
ييگو پاسخ
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با وجود موانعی که در راه ایجاد دولت الکترونیک و فراگیر کردن ساز و کارهای آن وجود 
دارد، بای��د با ایجاد عزمی جدی در میان مدیران رده  های مختلف اداری و س��ازمانی، 
جهت توس��عه دولت الکترونیک اقدام نمود. عدم ایج��اد دولت الکترونیک دارای اثرات 
سویی برای کشورها است. بیشتر شدن شکاف بین کشورهای در حال توسعه، افزایش 
شکاف بین انتظارات مردم و توانایی  های دولت و افزایش روز افزون هزینه  های دولت 

به علت ارائه خدمات به صورت سنتی از جمله آثار سو آن است.

2. نقش پیش گیرانه فراگیر شدن دولت الکترونیک از فساد
به طور کلی سه نقش مهم را برای دولت الکترونیک د ر پیش گیری از فساد می توان قائل 

شد که در ذیل آمد ه و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم د اد. 
1-2. ایجاد شفافیت اطالعاتی و پاسخ گویی  

در عصر حاضر، یکی از اصول اولیه جهت پیشرفت همه جانبه، گردش آزاد اطالعات است. 
سوئد نخستین کشوری بود که در سال 1766 از حق دسترسی به اطالعات برخوردار شد 
و به همین دلیل سوئدی  ها به این امر مباهات می  کنند.11 این امر آثار زیادی از جمله، 
افزایش آگاهی عمومی، ایجاد نظارت جمعی و افزایش توانمندی  ها در سطح جامعه دارد. 
یکی دیگر از آثار آن در مجموعه  های سازمانی، اثر پیش گیرانة آن  است. به  طور کلی عدم 
ش��فافیت یکی از بسترهای اساسی و اصلی فساد  اس��ت.12 در این راستا، قانون انتشار و 
دسترسي آزاد به اطالعات مصوب سال 1388، به عنوان قانوني عمومي براي در دسترس 
قرار دادن همه اطالعات مورد نیاز مردم مورد تصویب قرار گرفت. در حقیقت، هر آنچه 
حق یا تکلیف ایجاد مي کند باید در دسترس عموم قرار گیرد و این قانون، مسیر تحقق 
این هدف را هموار مي سازد. هدف از اجراي این قانون، شفاف سازي کلیه امور سازمان ها 
و نهادهاي دولتي و حاکمیتي و قراردادن اطالعات آنها در دسترس عموم است. این کار 
مي تواند هم از طریق پایگاه هاي اطالع رساني و پرتال هاي آنها صورت گیرد و هم از طریق 
تقاضاي شهروندان براي در اختیارگرفتن این اطالعات عملي شود. آزادی اطالعات صرفاً 
برای مردم الزم نیست، بلکه برای یک دولت خوب نیز اجتناب ناپذیر است، دولت فاسد 

برای بقاء محتاج پنهان کاری است.13 
حق دسترس��ی به اطالعات در ماده 2 قانون انتش��ار و دسترسی آزاد به اطالعات مورد 

11 . نمک دوست، حسن، حق دسترسی به اطالعات )سخنرانی(، ماهنامه روابط عمومی، شماره سی و هشتم و سی و نهم ، 
آذر و دی 1384، ص. 40.

12 . دادخدایی، لیال، فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1390، ص. 243.
13 . رضایی زاده، محمدجواد، احمدی، یحیی، مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطالعات دولتی، فصلنامه حقوق، 

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و نهم، شماره چهارم، زمستان 1388، ص 244.
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شناس��ایی قرار گرفته  اس��ت که طبق آن هر ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی 
را دارد. در واقع به موجب این اصل مؤسس��ات عمومی،14 مکلفند اطالعات موضوع این 
قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند ضمن آنکه 
اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید عالوه بر موارد قانونی موجود از 

طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانه  های همگانی به آگاهی مردم برسد.15
بدین ترتیب، یکی از کارکردهای حق دسترسی به اطالعات را می  توان عالوه بر ارتقای 
ش��فافیت در محیط س��ازمانی، آگاهی مردم نس��بت به اموری دانست که می  تواند بر 
زندگی آنها تأثیر بگذارد. در حوزه سیاست گذاری  های کلی، انتشار اطالعات باعث اجتناب 
مس��ئوالن ارشد از اتخاذ سیاست  هایی می  شود که در مورد آنها کار کارشناسی کافی 

انجام نشده است16 و این امر نیز مانع از ایجاد بسترهای فساد خواهد شد.
یکی از مؤثرترین روش ��های ایجاد فضایی جهت دسترس��ی آزاد به اطالعات و شفافیت 
س��ازی اطالعاتی، استفاده از ظرفیت  های دولت الکترونیک است. مهم  ترین اثر ایجاد 
دولت الکترونیک پاسخگو و شفاف کردن دولت است. از آنجا که از یک سو، شفافیت و از 
سوی دیگر، دسترسی آسان مردم به اطالعات و خدمات ارائه شده، از لوازم اصلی دولت 
الکترونیکی می  باشد، این امر به پاسخگویی بهتر و شفافیت بیشتر دولت می  انجامد.17 
بدیهی اس��ت که نتیجه عقلی ایجاد ش��فافیت، ایجاد الزام پاس��خ گویی برای نهادها و 

سازمان ها در قبال مردم است.

2-2. کاهش مراجعات
دولت الکترونیک که مبتنی بر اس��تفاده از فناوری اطالعات است، موجب شکل  گیری 
دولتی کارآمد با شفافیت باالتر و ارائه خدمات عمومی بهتر می شود. دولت الکترونیک به 
افراد تسهیالت الزم جهت دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی و فرصت  های 

گسترده  تر برای مشارکت در فرآیندها را ارائه می  نماید.18
یکی دیگر از ضرورت  هایی که ما را نیازمند به ایجاد و گسترش دولت الکترونیک می  کند 
کم کردن مراجعه حضوری ارباب رجوع به س��ازمان  ها و نهادها است. مراجعه حضوری و 
14 . مؤسسات عمومی به موجب بند »د« ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات عبارتند از: سازمان ها و نهادهای 
وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است.

15 . ماده 5 قانون انتشار و دسترسی به اطالعات و تبصره آن.
16 .Roberts A. Access to Government Information: An Overview of Issues, Public 
Management. Electronic journal Issue, No 2. 22, October 2003, p 1. 

 17. ایران زاده و داودی، همان منبع؛ ص. 59. 
18 . ذکایی، س��هیال، دولت الکترونیک، دولت ایده  آل، ماهنامه روابط عمومی، شماره شصت و یکم، شهریور و مهر1387، 

ص. 49. 
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 برخوردهای رودررو، میان کارمندان بخش اداری )اعم از دولتی و غیردولتی( با اش��خاص
- خصوصاً در کشورهای جهان سوم- به میزان زیادی در افزایش رفتارهای فسادآمیز، مؤثر 
است.19 با استفاده از راهبرد ردگیری فعالیت  ها در دولت الکترونیک، عالوه بر شفاف  سازی 
و جلب بیشتر اعتماد عموم، قادر به پیشگیری از انواع فساد، از قبیل رشوه  خواری خواهیم 

بود که بروز این  گونه مفاسد در مراجعه حضوری، بعضاً، غیرقابل اجتناب است.

3-2.کاهش مداخالت غیر ضروری
از دیگر آثار پیش ��گیرانه گس��ترش دولت الکترونیکی و استفاده از آن، کاهش مداخالت 
غیرضروری کارگزاران اس��ت که به تبع آن می تواند مانع سوءاس��تفاده از قدرت اداری 
 توس��ط آنها شود. عموم مردم با دسترسی به وب سایت  های نهادها و سازمان های مختلف 
 م��ی  توانن��د اطالع��ات مورد نی��از خ��ود را دریاف��ت کنن��د و از طریق ش��بکه اینترنت 
سیاست گذاری  های بخش  های مختلف را پیگیری نمایند، در نتیجه هم ارائه خدمات و هم 
دستیابی عموم به اطالعات آسان تر می  شود و مداخله نابجای کارگزاران نیز کاهش می  یابد 

که عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، موجب کاهش رفتارهای مبتنی بر فساد خواهد شد.

3. جلوه  های دولت الکترونیک در قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
قانون ارتقاء س��المت نظام اداری و مقابله با فساد در تاریخ 1390/8/7 از سوی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام به تصویب رس��ید و با توجه به نزدیک ش��دن به پایان مدت 
آزمایشی سه ساله قانون مذکور دولت در شهریور 1393 درخواست تمدید آن را برای 
سه سال دیگر جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی فرستاد. سرانجام الیحه تمدید 
مدت اجرای آزمایش��ی قانون ارتقاء س��المت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تصویب 
قرار گرفت. س��ازوکارهای دولت الکترونیک در مواد مختلف قانون موصوف مورد توجه 
قرار گرفته است. دولت الکترونیک شیوه ای برای دولت  ها به منظور استفاده از فناوری 
جدید می باشد که به افراد تسهیالت الزم جهت دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات 
دولتی، اصالح کیفیت خدمات وارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرایندها 
و نمادهای مردم ساالر را اعطا می کند. این موارد دارای آثار مثبتی جهت کاهش میزان 

فساد است. 
مطابق ماده 2 »ضوابط فنی اجرایی توس��عه دولت الکترونیکی« مصوب ش��ورای عالی 
فناوری اطالعات، هدف از مصوبه مذکور توسعه دولت الکترونیکی با ویژگی  های :»سریع 

  19. دادخدایی، همان منبع؛ ص 322.
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و چابک، مسئولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر، کارآمد و اثر بخش، منعطف و تطبیق پذیر، 
قابل اعتماد، در دس��ترس، ب��ا هماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راس��تای ایجاد 
شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری« است. به همین منظور قانون ارتقاء سالمت نظام 
اداری و مقابله با فساد نیز به عنوان یک قانون خاص در حوزه پیشگیری از فساد مالی و 
اداری به مسأله دولت الکترونیکی توجه نموده است. عالوه بر تکلیف به ایجاد پایگاه های 
اطالعات��ی به موجب مواد مختلف این قانون،20 که همگی می  توانند از مصادیق دولت 
الکترونیک باشند، موارد دیگری که قانون به استفاده از سازوکارهای دولت الکترونیک 

اشاره کرده به قرار ذیل است:
ایجاد دیدارگاه  های الکترونیکی به منظور اطالع رس��انی م��وارد مذکور در بند »الف« 

ماده3 که ذکر گردیده است.
اقدام جهت ایجاد و راه  اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه  ای که نیاز به مراجعه 
اشخاص به ادارات درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیر 
منقول، ثبت شرکت  ها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات 
و امور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند س��ازمان مربوط می  گردد به حداقل 

کاهش یابد )بند »ب« ماده 8(.
ثبت نس��خه الکترونیکی از اطالعات و اسناد و پرونده  های مطروحه در دستگاه قضایی 

در سامانه )بند 1 از تبصره 2 ماده 11(.
نوبت دهی الکترونیکی و قابل ردیابی و پیگیری بودن فرآیند رس��یدگی به پرونده  های 

دستگاه قضایی )بند 2 از تبصره 2 ماده 11(.
امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب 

دعوا مطابق قانون مجاز است )بند 4 از تبصره 2 ماده 11(.
راه اندازی پایگاه اطالعات آراء صادره قضایی )بند 5 از تبصره 2 ماده 11(.

مکانیزه کردن فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری کلیه اشخاص مشمول بند های »الف«، 
»ب« و »ج« ماده 2 )ماده 20(.

بازنگری و مهندس��ی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن توسط 
دس��تگاه  های مذکور در بندهای )الف(، )ب( و )ج( م��اده )2( این قانون، به نحوی که 
دریافت ش��کایات به طور غیرحضوری توس��ط واحدهایی که مسئولیت پاسخگویی و 
  20.  برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: نظام جامع اطالعات مالیاتی و پایگاه اطالعات چک  های بالمحل و سفته-

های واخواستی و بدهی  های معوق )بند »الف« ماده 9(، پایگاه اطالعاتی رتبه  بندی اعتباری اشخاص حقوقی و تجار )بند »ج« 
ماده مذکور(، پایگاه اطالعات مدیریت پرونده  های مطروحه در دستگاه قضایی )بند »ج« تبصره 2 ماده 11(، پایگاه اطالعات 
اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور )بند »ب« ماده 12(، پایگاه اطالعاتی مشترک بین دفاتر اسناد 

رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور )بند »ج« ماده مذکور(.
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رس��یدگی به ش��کایات مردم را دارند به واحده های مربوطه در دستگاه منعکس گردد 
)ماده 25(.

با توجه به تنوع موارد استفاده از راهبردهای دولت الکترونیک می  توان قائل به نقش 
بس��یار زیاد آن در کاهش فس��اد بود. دولت الکترونیک به عنوان جایگزین شیوه  های 
س��نتی اداری موجب پیش��گیری از ایجاد موقعیت  های فسادگونه، با ویژگی  هایی که 
ذکر گردید، می  شود و گسترش این امر به عنوان یکی از جلوه  های پیش گیری وضعی 
در ارتقاء س��المت نظام اداری بس��یار تعیین کننده اس��ت. نکته  ای که در این زمینه 
اهمیت دارد این است که ستون  های اصلی دولت الکترونیک ارتباطی است که دولت با 
شهروندان، بنگاه  های اقتصادی، کارکنان و سایر موسسات دولتی برقرار می سازد و در 
واقع این ارتباط تشکیل دهنده روح دولت الکترونیک است. برای برقراری این ارتباطات 
دولت باید اعتماد طرف  های ذینفع در دولت الکترونیک را به منظور مشارکت در این 
ام��ر جلب نمای��د و به آنان اطمینان دهد که به حریم خصوصی و امنیت آنان تعرضی 
نخواه��د ش��د. در بعد فنی هم دولت می بایس��ت زیر بناهای الزم ب��رای ایجاد دولت 
الکترونیک را فراهم س��ازد و شبکه های اطالع رسانی و پایگاه  های اطالعاتی مورد نظر 

را ایجاد نماید.
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نتیجه گیری
یک��ی از عوامل اصلی در ایجاد س��المت نظام مال��ی و اداری در هر 
کشوری در کنار مسائل فرهنگی و اقتصادی، تدوین و تصویب قوانین 
جامع و کامل اس��ت. در کش��ور ما در دهه 80 پس از صدور فرمان 
هش��ت ماده  ای رهب��ری، به طور جدی انقالب��ی در زمینه مبارزه با 
فس��اد، هرچند به صورت ش��تاب زده، زودگذر و مقطعی، آغاز ش��د. 
پس از کس��ب تجربه  در این عرصه س��رانجام پس از تقریباً یک دهه 
بعد، در سال 1390، قانونی خاص، تحت عنوان قانون ارتقاء سالمت 
نظام اداری و مقابله با فس��اد در حوزه پیشگیری و مبارزه با فساد به 
تصویب رس��ید. قانون مذکور با ارائه راه کارهای، غالباً پیش گیرانه، در 

صدد برطرف نموند خالء های موجود در این حوزه است.
قانون مذکور واجد نوآوری  هایی در زمینه  پیشگیری از فساد است که 
در صورت اجرا می تواند ش��اخص سالمت دستگاه  های اداری کشور 
را ارتقاء بخشد. مقنن اقدام  های پیش گیرانه را در این قانون محور قرار 
داده اس��ت تا با اس��تفاده از ظرفیت  های آن موجبات کاهش مفاسد 

مالی و اداری را پدید آورد.
یک��ی از راه کارهای مورد توجه در قانون موصوف جهت پیش��گیری 
از فس��اد، مکانیزه کردن امور اداری و اس��تفاده از سازوکارهای دولت 
الکترونیک اس��ت. به نظر می  رس��د با توجه با ظرفیت  هایی که این 
امر دارد، اس��تفاده فراگیر از آن بتواند تا حد زیادی موجبات گردش 
آزاد اطالعات را در کشور فراهم سازد. متأسفانه با گذشت سال  ها از 
تصویب قانون ارتقاء س��المت نظام اداری و مقابله با فساد بسیاری از 
راه کارهای این قانون در زمینه توسعه دولت الکترونیک عملی نشده 
اس��ت. امید اس��ت با اجرای کامل قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و 
مقابله با فس��اد، شاهد کاهش میزان مفاس��د مالی و اداری در کشور 

باشیم.
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