
 نشريه سازمان بازرسي كل كشور
 1394نامه بهار  / ويژه66سال ششم/ شماره 

طور جدي    بايــد اين مسـئله در مجلـس و دولت به       
بررسي شود كه براي اقتصاد مقاومتي به مـفـهـوم           
حقيقي، چه كارهايي انجام گرفته و چه كارهايي بايد     

 انجام بگيرد.  
 

بخشي از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت             
 ) 1393/11/6(روز ملي مهندسي 
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 تا  تهـران
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 با فسـاد

هاي كالن و  گزارش
هاي  ملي اولويت
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 پيام تبريك رييس سازمان بازرسي كل كشور            

به مناسبت آغاز سال 1394 
 

 اهللا الرحمن الرحيم بسم
 اهللا علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين  الحمدهللا رب العالمين و صلي

  السالم عليك يا فاطمه يا بنت رسول اهللا يا سيدة نساء العالمين

كل كشور و  را خدمت همه همكـاران سـازمان بازرسي 1394آغــاز سـال 
خــانواده گرامي آنها تبريك و تهنيت عرض نموده و شهـادت پاره تن            

گويـم، از     پيامبر اكرم(ص)، حضرت فــاطمه زهرا(س) را تسليت مي        
 خداوند منان سالي پربركت و سرشـــار از توفيقــات روزافزون را         

(س) و توجهات          در ظل عنايات حضرت زهرا
عــصر(عج) براي شــما عزيـزان         امــام

 خواستارم.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28998
http://bazresi.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=611&g=31
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، تـالش      دولت ايران با درك آثار مـخـرب فسـاد           
هاي فنـي و آمـوزش          گيري از كمك    كند تا با بهره     مي

هاي نوين، سياست مبارزه با فساد را اجرا كنـد و            شيوه
ها و سميـنـارهـاي آمـوزشـي،         برگزاري چنين همايش  
هاي دوجانبه و چندجانبه با     نامه  همچنين انعقاد موافقت  

ديگر كشورهاي جهان نشانه عـزم جـدي ايـران در               
هاي متنوع و متعدد فساد و مقابله با آن          شناسايي شيوه 

 است.
ابراهيم شاهرخيان معاون سازمان بـازرسـي كـل            
كشور با بيان اين مطلب در سمينار آموزشي منطقه اي          

هاي تحقيق در خصـوص جـرايـم           تحت عنوان تكنيك  
فراملي فساد بر اين نكته نيز تاكيد داشـت كـه لـزوم               

هاي جديد در بازدارندگي و مقابله بـا          شناسايي ظرفيت 
هاي علمـي و فـنـي،           رو كمك   آن ضروري است؛ ازاين   

هـاي كشـورهـا بـراي            نقش مهمي در ارتقاء قابليـت     
جلوگيري و مقابله با فساد خواهد داشـت و الـبـتـه                

هـا     توان از نقش مهم آموزش در تقويت ظـرفـيـت     نمي
 غفلت كرد.

به نظر مي رسد با توجه به اين سياستها وديـدگـاه            
هاي تحقـيـق    اي تكنيك بود كه سمينار آموزشي منطقه 

 هاي نوين در مبارزه با فساد اتخاذ شيوه
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در خصوص جرايم فراملي فساد در جمع مسـئـوالن،           
هاي مبارزه با فساد      مديران و كارشناسان ارشد دستگاه    

كشورهاي عضو اكو به مدت دوروز در سازمان بازرسي         
 كل كشور برگزار شد. 

وي در ادامه اعالم مي دارد با توجه به اينكه فساد           
در انواع مختلف، ثبات اجتماعي، امنيت اقـتـصـادي و       

تـريـن      هاي اخالقي را هدف قرار داده و اساسـي      ارزش
دغدغه جمهوري اسالمي ايران در مسـيـر اسـتـقـرار             

شـود، بـراي       حاكميت قانون و اجراي عدالت تلقي مي      
پيشگيري و مقابله با آن، بدون ترديـد هـمـكـاري و               

 ناپذير است. هماهنگي كشورها اجتناب
تر شـدن    معاون سازمان بازرسي با اشاره بر پيچيده      

رفتار و عملكرد مبتني بر فساد خاطر نشان سـاخـت:            
هـاي     امروزه رفتار مجرمان و افراد فـاسـد در حـوزه            

اقتصادي و مالي بسيار پيچيده شـده. لـذا احـتـيـاج              
هاي مدرن تـحـقـيـقـات،           بازرسان به دانستن تكنيك   

 كند. برگزاري سمينار آموزشي را توجيه مي
اي    شاهرخيان، تحقيقات را داراي مفهوم گستـرده      

هـاي آن،       در عرصه بازرسي دانست كه يكي از جنبـه      
صالح، پيگرد جرايم و شناسايـي        نظارت بر مقامات ذي   

هاي كشف و اثبات     مجرمين است و بايد در قالب روش      

جرايم ناشي از فساد در كانون توجه بـازرسـان قـرار              
 گيرد.

ريزي و امور مجلس سازمان بـازرسـي      معاون برنامه 
كل كشور بابيان اينكه در كنوانسيون مبارزه با فسـاد           

عنوان روش پـيـگـرد و          تحقيق به     سازمان ملل متحد،  
رسيدگي به جرايم كيفري از اهميت بااليي بـرخـوردار      

عنوان يـكـي از        رو بايد تحقيق را به است، افزود: ازاين   
اعـطـاي      «ها و معيارهاي ايجاد موازنه ميان         شاخص
»مصونيت امكان تحقيق، پيگـرد و رسـيـدگـي          «و   
 مدنظر قرار داد.  »قضايي

شاهرخيان در ادامه با برشمردن نكاتي در خصوص        
اهميت تكنيك تحقيقاتي جرايم فساد، تـحـقـيـق را           

عنوان هدفي براي ايجاد همكاري و هـمـاهـنـگـي              به
مشتمل بر تشويق همكاري ميـان مـراجـع دولـتـي،            

هاي كمك به همتايان مـا در كشـورهـاي          بررسي راه 
عضو اكو، معاضدت قضايي در مبارزه با فساد، بررسـي           

 دار تحقيق دانست. مكانيسم مشورتي مراجع صالحيت
وي در ادامه تحقيق را روش و مكانيسـمـي بـراي          
شناسايي،  با تأكيد بر نقش مبادله اطالعات و تـبـادل            
كارشناسان در بررسي سازوكارهايي نظير ترتيبـات و         

هـاي     توافقات دو يا چندجانبه و تشـكـيـل هـيـأت             
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هـاي دو يـا          نامه  تحقيقاتي مشترك از طريق موافقت    
چندجانبه، استفاده از فنون تـحـقـيـقـاتـي ويـژه در                
چارچوب تفاهمات و ترتيبات ويژه و بـا اسـتـفـاده از               

المللي عـنـوان    هاي بين شده همكاري  هاي شناخته   روش
 كرد.

شاهرخيان در پايان ابراز اميدواري كرد از طـريـق           
ها و تبيين تـجـارب عـمـلـي،             آموزش فنون و تكنيك   

هاي كشورهاي حاضر ارتقاء يـابـد و بـا درك                مهارت
بهتري كه از اين نشست بـه مـفـاهـيـم مـهـارت و                    

هـاي    شود، بتوان از همه ظرفيت      ها حاصل مي    توانمندي
موجود براي مبارزه آگاهانه و شجاعـانـه بـا فسـاد و                

 مفسدين در ابعاد و اشكال مختلف آن استفاده كرد.
 

گفتني است كه سازمان بازرسي كل كشور سمينـار    
هاي تحقيق در     تكنيك” اي تحت عنوان      آموزشي منطقه 

را با هـمـكـاري دفـتـر          “ خصوص جرايم فراملي فساد 
سازمان ملل متحد براي مقابلـه بـا مـواد مـخـدر و                  

اي افغانستـان   و دفتر برنامه منطقه )   (UNODCجرم
 و كشورهاي همسايه برگزار كرد.

 13و      12روزه كه طي روزهاي    2در اين سمينار  
اسفندماه در محل سازمان بازرسي كل كشور بـرگـزار           

هاي مبـارزه   كل و كارشناسان ارشد دستگاه   شد، مديران 
با فساد و نهادهاي نظـارت و بـازرسـي كشـورهـاي                
افغانستان، پاكستان، تـاجـيـكـسـتـان، ازبـكـسـتـان،               
تركمنستان، قزاقستان و قرقيزسـتـان و اسـتـادان و              
مسئولين اعزامي از دفتر سازمان ملل مـتـحـد بـراي              
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مقابله با مواد مخدر و جرم از كشور اتـريـش، حضـور          
 يافتند.

هـاي     در اين سمينار موضوعاتي نظير نقش دستگاه    
ها و  تخصصي مجري قانون در امر مبارزه با فساد(چالش   

الملـلـي (كـنـوانسـيـون            ها)، استانداردهاي بين     حل  راه
سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد و...) با تأكيد بـر       

هـا   هاي تحقيق و بازرسي در اسناد، بهترين رويه   تكنيك
در تحقيقات داخل كشورها در خصوص جرايـم فسـاد           
(بيان تجربيات كشوري توسط ميزبان و سـخـنـرانـان             

كننده در سميـنـار)،        منتخب از ميان كشورهاي شركت    
هاي فراملـي   هاي تحقيقات مشترك در همكاري  تكنيك

مرتبط با جرايم فساد، سازوكارهاي عملي براي تقويـت         
هاي فراملي در تحقيقات مرتبط بـا جـرايـم              همكاري

هاي تجربي تحقيقات مالي فراملي جرايم        فساد، تكنيك 
هاي مطلوب و سازوكارهـاي آن و ارائـه              فساد و رويه  

راهكارهاي عملي در خصوص تحقيقات فرضي جـرايـم         
 فراملي فساد تحت نظر اساتيد اعزامي بررسي شد.
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ها و اختياراتي كه طبق قانون به هـمـه             مسئوليت
شود مي تـوانـد زمـيـنـه             كاركنان دولت تفويض مي   

 مساعدي را براي سوء استفاده فراهم نمايد.
تخلفات اداري به دليل تاثيرگذار بودن در تخريـب         
اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خـطـاهـاي             

 ديگر بايد مورد مالحظه و توجه قرار بگيرند. 
اين نوع فساد در نظام اداري، براثر تخلفات مكرر و          
مستمر كاركنان بوجود مي آيد و آن را از كـارايـي               
مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز مي دارد ، بنابرايـن          
تخلفات اداري باعث فساد اداري مي شوند و در واقـع            

 تخلفات اداري علت و فساد اداري معلول است. 
هرچند در بروز و انواع تخلفات اداري علـل هـاي            
مختلفي وجود دارد ليكن به نظر بنده عـوامـل اداري             
سازماني مي تواند مهمترين علل بروز تخلفـات اداري          

 باشد.
تشكيالت اداري غير كارآمد ، پيچيدگي قوانيـن ،          
مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري         
، مديران غير موثر ،فقدان شايسته سـاالري و وجـود          
تبعيضات در زمينه استخدام و ارتقاي افراد ، نارسايـي          
در نظام تشويق و تنبيه و نظام نظارت و ارزشيـابـي و         
عوامل متعدد ديگر از جمله عوامل تسهيل كننـده در           

اين امر هستند.علل مذكور وعـوارض نـاشـي از آن             
موجب تخلفات اداري و در پـي آن فسـاد اداري                       

گردد كه نتايج آن عامل بزرگي در ايجاد فقدان اثر            مي
بخشي و عدم كارايي دسـتـگـاه اداري در جـامـعـه                     

باشد. در نهايت اين عدم كـارايـي نـمـي تـوانـد                   مي
پاسخگوي مطالبات مردم باشد.ودر نتيجه مـوجـبـات          

 كند.   نارضايتي را فراهم مي
اشاره كرديم به پيچيدگي قوانين، واحدهاي اداري    
معموالً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غيرواقعي و           
يا غيرضروري مواجه هستند و ابهامات موجود در رويه         
هاي اداري و استانداردهاي جاري كار، امكان هرگـونـه    
تصميم و اقدامات خودسرانه اي را به كارگزاران آنـهـا         
مي دهند. به عالوه اينكه، فرايندهـاي پـيـچـيـده و                
چنداليه امور اداري نيز عامل تشويق مـراجـعـان بـه              
پيشنهاد رشوه براي تسريع كـار هسـتـنـد. درايـن                
خصوص مي توان قوانين كار آمد و راهگشا تصـويـب            

 كرد.
ايجاد فضاي اداري سالم نيازمند آنست كه دسـت          

كنندگان از امكانات حكومـتـي      مفسدان و سوء استفاده   
قطع شود.اين امر محقق نخواهد شد مگر با بـرخـورد             
جدي با مصاديق فساد اداري و ايجاد اصـالحـات در             
بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل در دستگاه ها.اين          

ها در     امر مي تواند موجب افزايش پاسخگويي دستگاه      
هاي نظارتي قانونـي   هاي مدني و نهاد  نهاد  مقابل مردم،   

شود.نبايد نقش اگاهي و آموزش مستـمـر مـردم در              
هاي مقابله با فساد درايـن   ها و دستاورد    خصوص برنامه 

 خصوص را دست كم گرفت.
براي به حداقل رساندن پيامدهـاي فسـاد اداري،           

هـا،     گسترش و حفظ اعتماد عمومي نسبت به سازمان       
منـد و      اي منطقي و نظام     به برخورد با مسائل به شيوه     

و       هاي متناسب با نيازهاي سازمان  حل  كارگيري راه   به
انعكاس آن به شكل خاص نيازمـنـديـم.هـمـچـنـيـن               
ايجادعزم ملي در زمينه مبارزه با فساد اداري و پرهيـز         

هـاي گـروهـي و           گـيـري    از آلوده كردن آن با جهت     
 برداري تبليغي از نتايج آن، توقع عامه مردم است. بهره

اله
رمق

س
  

 برخورد با 

 مفاسد اداري و

 مطالبات جامعه

 سردبير
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هـا،     در حوزه نظارت و بازرسي امور بـانـك        
حسب تجارب گذشته و رويه هاي جاري، بـروز         

فساد از سوي برخي مشتريان بـه مـنـظـور                    
درگـاه    مندي از اعتبارات بانـكـي، از دو           بهره

 بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است:
 به كارگيري روش هاي متنوع فريبكارانه -1
 مبادرت به تباني با اشخاص ثالث -2

 هاي متنوع فريبكاري: روش
 اي متعدد هاي زنجيره ايجاد شركت

 شرح :
باتوجه به اين كه واحدهاي عملياتي بانك هـا در            
زمينه تخصيص اعتبار به مشتريان داراي اخـتـيـارات           
محدودي مي باشند، سوء استفاده كنندگان به منظـور         
كاهش سطح اعمال كنترل هاي داخلي مـبـادرت بـه          

اخذ تسهيالت در حد شـعـبـه و بـه تـعـداد زيـاد                              
نمايند. در اين راستا، به لحاظ ايـن كـه اعـتـبـار             مي

موضوعه در سقف اعتباري شعبـه بـوده، بـنـابـرايـن              
رسيدگي هاي اوليه از جمله اعتبارسنجي مشتري تنها        
در شعبه انجام مي پذيرد و احتمال كشف سوء جريـان   

 يابد. به شدت كاهش مي
 مورد كاوي:

در يكي از پرونده هاي رسيدگي شـده مشـاهـده            

گرديده است كه فردي ظرف مدت نه ماه مبادرت بـه     
هـاي    تاسيس حدود شصت و دو شركت بـا زمـيـنـه             

فعاليت متنوع نموده به نحوي كه در ظاهر هيچ گونـه           
انـد،    نقطه اشتراكي از قبيل ساختار مالكانه نـداشـتـه          

ليكن با بررسي هاي بيشتر و كنترل پرونده شركت ها           
 مشخص شده است:

 اوالً محل اصلي تمام آنها مشترك مي باشد.
ثانياً در رديابي نحوه مصـرف وجـوه حـاصـل از               
تسهيالت مشخص شد كليه وجوه در حسـاب هـاي            
شخص مورد نظر و تعدادي از افراد نـزديـك بـه وي               

 كارسازي شده است.
ثالثاً ارتباط مالي مسئول شعبه با تسهيالت گيرنده    
كشف و اشخاص مذكور (اعم از مشتـري و مسـئـول           
شعبه) به عنوان راشي و مرتشي به مـرجـع قضـايـي               

 معرفي شده اند.

 خريد شركت هاي كاغذي
 شرح :

سوء استفاده گران مبادرت به خريد شركت هـاي          
داراي سابقه تأسيس زياد و بدون كاركرد و انـتـخـاب       
افراد ناآگاه به عنوان مدير درقـبـال پـرداخـت حـق               
الزحمه ناچيز و اخذ وكالت تام االختيـار از مـديـران            

 براي انجام فعاليت هاي بانكي مي نمايند.
 مورد كاوي:

در يكي از پرونده هاي بررسـي شـده مشـاهـده              
گرديد كه شخصي با استفاده از روش مذكور مبـادرت          
به اخذ تسهيالت و ضمانت نامه هاي بانكي متنوع نـزد    
شبكه بانكي كشور نموده كه در رديابي هـاي مـالـي         
صورت گرفته مالحظه شد از ضمانت نامه هاي صـادره   
(كه بر اساس قراردادهاي صوري دريافت شده بود)، به         
عنوان تضمين تسهيالت دريافتي از يكي از موسسـات         
اعتباري استفاده و وجوه دريافتي هم عمـدتـاً صـرف            
خريد ملك گرديده است. درنهايت، باتوجه به كشـف            
سوء جريان و همچنين ارتباطات مالي در قالب رشـوه،       

 پرونده مربوطه به مرجع قضايي ارسال گرديده است.
در اين زمينه الزم به ذكر است، تخلفات موسـسـه          
اعتباري نيز كشف شده است به اين شرح كه موسسـه           
مذكور براي دور زدن قانون مبادرت به تأسيـس يـك           
شركت واسطه نموده و با همكاري وي، ضمانت نـامـه        

 بررسـي
 هـاي  تكنيك 

 مبارزه با فســاد
 در حوزه نظـارت 

 و بازرسـي 
 هـا امور بانك

 
 ها و بيمه بازرسي امور بانك
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هايي به ذي نفعي شركت موصوف نيز صادر و وجه آن      
جهت تأمين مالي موسسه از بانك هاي عامل دريافت و         
در اين ميان درصدي از مبلغ به عنـوان كـارمـزد بـه                

 شركت تعلق يافته است.

 سوء استفاده از نقاط ضعف قوانين و 
 مقررات بانكي

 شرح :
سوء استفاده گران با كسب مشاوره از افـرادي كـه            
داراي سابقه بانكي مي باشند، حفره هاي قـانـونـي و              
مقرراتي را شناسايي نموده و با ايجاد روابـط عـمـدتـاً              
نامتعارف، مبادرت به اخذ اعتبارات متنوع از بانـك هـا       

 مي نمايند.
 مورد كاوي:

در سال هاي گذشته شركتي كه امكان دريافت          -1
تسهيالت ريالي در شعب سرزمين اصـلـي بـانـك را               
نداشته، مبادرت به دريافت تسهيالت ارزي در مديريت        

صنعتي آن بانك نـمـوده و         -شعب مناطق آزاد تجاري   
سپس ارز دريافتي را به ريال تبديل و در سـرزمـيـن               

 اصلي مورد استفاده قرارداده است.
شخصي قصد خريد زمين و اجـراي پـروژه در            -2

كشور را داشته ليكن فاقد نقدينگي الزم براي خـريـد            
زمين و شروع كار بوده است. بنابراين، باتوجه بـه ايـن           
كه در شعبه خارج از كشور يكي از بانك هاي ايـرانـي              
حساب داشته، مبادرت به دريافت تسهيالت ارزي كالن    
و انتقال آن به داخل كشور و اجراي پروژه خود نـمـوده    

 است.
برخي اشخاص با ارايه اسناد وارداتي صوري كـه      -3

عمدتاً شامل پيش فاكتور و فاكتورهاي صادره از سـوي       

شركت هايي مي باشد كه متعلق به تسهيالت گيـرنـده    
بوده است، مبادرت به گشايش اعتبارات اسنادي متنوع        
و مدت دار نموده و با هماهنگي عوامل بانك، تعـهـدات      
موضوعه را تنزيل و وجوه حاصل را مورد استفاده قـرار       

 داده اند.

 تباني با اشخاص ثالث
ايجاد روابط غيرمتعارف با مسئولين شعبه و 

 اعتباري بانك
 شرح :

در اين روش، سوء استفاده گران ابتدا مبـادرت بـه           
ايجاد ارتباط نزديك با مسئولين شعبه و اعتباري بانـك       
به طور مستقيم يا غيرمستقيم نموده، سپس با تطميـع          

 آنان، مقاصد خود را عملي مي نمايند.
 مورد كاوي:

در يكي از بازرسي ها مشخص گرديده اسـت كـه             
مسئول شعبه يكي از بانك ها، با يكي از مشتريان بانك         
رابطه دوستي و كاري داشته و با پرداخت تسـهـيـالت،            
موجبات خريد يك شركت را براي وي پديـد آورده و             
متعاقب آن، مشتري به منظور قـدردانـي از مسـئـول            
شعبه، بخشي از سهام شركت را به وي و بـرخـي از            

 مسئولين بانك هبه نموده است.

 تباني مشتري با مسئولين ارزي شعبه
 شرح :

در اين روش، سوء استفاده گر مبادرت بـه ايـجـاد             
ارتباط انتفاعي با مسئولين ارزي شعبه نموده و در پـي           

بـه  را ارز انواع   ارائه اسناد مجعول و يا سندسازي،   باآن،  
نرخ رسمي دريافت و با فروش آنها در بازار آزاد منـافـع      

 زيادي كسب نموده است.
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 مورد كاوي:
در يكي از پرونده ها مشاهده گرديده اسـت كـه             
مشتري با همكاري رئيس واحد ارزي شعبـه، اسـنـاد            
صادراتي خود را با سندسازي به عنوان اسناد وارداتـي           
معرفي و ارز مربوطه را دريافت و پس از فـروش در               
بازار آزاد، بدهي ارزي خود به بانك را با نـرخ بـانـك            
مركزي تسويه و مابه التفاوت را بين خود و مسـئـول             

 مربوطه تقسيم نموده است.

تباني مشتري با مسئولين شعبه عامل و 
 كارشناسان مربوطه

 شرح :
در اين روش، سوء استفاده گر مبادرت به گشايـش   
اعتباراسنادي وارداتي جهت واردات مـاشـيـن آالت            
نموده كه علي القاعده بايستي نو و دست اول بـاشـد،            
ليكن از طريق ايجاد رابط با مسئولين شعبه عـامـل و         
كارشناسان مربوطه، كاالي كاركرده و دسـت چـنـدم          

 وارد مي نمايند.
 مورد كاوي:

در يكي از پرونده ها مشاهده گرديده اسـت كـه             
مشتري به جاي خريد و ورود ماشين آالت نو و دسـت       
اول براي اجراي طرح خود، مبادرت به واردات ماشيـن        
آالت فرسوده و فاقد عمر مفيد نموده و علي رغم آن،            
معادل ارزش كاالي نو ارز مربوطه به حساب شـركـت            
فروشنده واريز شده است. متعاقباً مشخـص گـرديـده          
 است، شركت خارجي با مشتري وابستگي داشته است.

تباني با كارگزاران و متصديان مؤسـسـات        
خصوصي و غيردولتي حرفه اي عـهـده دار          

 مأموريت عمومي
 شرح :

در اين روش، مسئولين بانك مشتريان اعـتـبـاري       
خود را به مؤسسات مـورد نـظـر خـود از قـبـيـل:                   
كارشناسي، حسابرسي، نمايندگي هاي بيمه، بازرسـي        
كننده كاال و ... معرفي نموده و وجوهي را از نهادهـاي        

 مذكور در قالب كميسيون دريافت مي نمايند.
 مورد كاوي:

در يكي از پرونده ها مشاهده گرديده اسـت كـه             
مسئولين دواير و يا شعب بانك ضـمـن تـبـانـي بـا              

نمايندگي هاي بيمه، كارشناسان و شركت هايي كـه           
خدمات ارزيابي و كارشناسي ارايـه مـي نـمـايـنـد،                
مشتريان را براي انجام امور مربوطه مثل بيـمـه كـاال             
هاي وارداتي، ارزيابي طرح ها و ... به سمت اين گـونـه     
اشخاص هدايت نموده و در نـهـايـت در وجـوه و                  
كارمزدهاي دريافتي شريك مي گردنـد. در بـرخـي              
مواقع مشاهده شده است كه وجوه حاصـل از طـرق             
مذكور صرف خريد اوراق مشاركت و يا ملك گـرديـده       

 است.
 تغيير روش اخذ وجوه من غير حق (رشوه)

 شرح:
در اين روش، مسئولين بانك يكي از اموال خود را        
به ارزشي باالتر از آنچه عرف بازار است بـه مشـتـري              
واگذار مي نمايند و درقبال آن بـرخـالف مـقـررات               

 اعتبارات متعدد به مشتري اعطاء مي نمايند.
 مورد كاوي:

طي بررسي هاي انجام شده مشاهده گرديده است،    
يكي از مسئولين بانك، قطعه زميني را كه ارزش بـازار         
آن حدود دو ميليارد ريال بوده را به مـيـزان هشـت               
ميليارد ريال به مشتري فروخته و وجوه آن نـيـز بـه              
لحاظ قطع زنجيره عطف بين طرفـيـن، بـا واسـطـه               

 پرداخت شده است.

 تضعيف وثيقه اعتبارات
 شرح :

در اين روش، مشتري به منظور استفاده از مـورد        
وثيقه كه داراي ارزش زيادي است، براي اخذ اعتبار از     
بانك ديگري و يا انتقال آن به غير، تقاضاي تـبـديـل             

 وثيقه مي نمايد.
 مورد كاوي:

بررسي ها نشان داده است كه برخي از مسئولين و         
يا اركان بانك ها به منظور اخذ امتيـاز از مشـتـري،               
وثيقه اي را كه داراي ارزش اقتصادي فراواني است بـه           
وثيقه بي ارزشي تبديل و به همين خاطر و به لـحـاظ             
عدم وجود خريدار و غيراقتصادي بودن تملك آن بـه           
وسيله بانك، موجبات رشد مطالبات بانكي و در واقـع           
ورود خسارت به وجوه دولتي و يا عمومي را فـراهـم               

 مي آورند.
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جنابعالي كه از سوي رياست محـتـرم قـوه           
قضائيه به  عنوان قاضي عضو هيئت تجديد نظـر          
تخلفات نهاد رياست جمهوري منصوب شده ايـد        

 در اين خصوص توضيح بفرماييد. 
به منظور حفظ سالمت در دستگاه هـاي اداري و            
رعايت چارچوب قوانين و صيانت از حـقـوق تـمـام               
كاركنان و همچنين شهروندان محترم كه از خـدمـات       
آن ها بهره مند مي شوند، دراين دستگـاه هـا واحـد               
هايي براي رسيدگي به تخلفات تشكيل شده است كـه          
چارچوب آنها در قانون رسيدگي به تخلفـات اداري و            
آيين نامه اجرايي مربوطه مشخص مي باشد. براين مبنا       
در هريك از دستگاههاي مشمول اين قانون، هـيـئـت            
هايي با عنوان هيئت رسيدگي بـه تـخـلـفـات اداري               
كارمندان به منظور رسيدگي به تخلفات اداري تشكيل        
شده است و اين هيئت ها شامل هيئت هـاي بـدوي              

 وتجديد نظر مي باشد.
يكي از سازمان هاي مسقل دولتي موضـوع آيـيـن       
نامه اجرايي اين قانون ، نهاد رياست جمهوري است كه          

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل       2حسب بند ه ماده     
كشور در مواردي كه گزارش بازرسي متضـمـن اعـالم         
تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات باالتـر  تـا               
سطح وزراء و همطراز آنها است كه مشـمـول قـانـون               
رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را         

براي رسيدگي به هيئت رسيدگي به تخـلـفـات اداري          
نهاد رياست جمهوري ارسال مي نمايد و تـا حصـول             
نتيجه پيگيري مي كند. در اين بند از قانـون تصـريـح       
شده است كه در رابطه با مقامات فوق، هريك از هيئت        
هاي بدوي و تجديد نظر با عضويت يك نفر از قضـات             

 منصوب رئيس محترم قوه قضائيه تشكيل مي شود.
 

آيا حضور قضات در اينگونه هيئت ها سابقـه         
 اي هم دارد؟

اصوال عضويت قضات در بـرخـي هـيـئـت هـا و                 
كميسيون ها و به عبارتي دادگاههاي اداري، سـابـقـه            
طوالني در قانون گذاري داشته و مطابق اصول كـلـي             
حقوق اداري و در راستاي تحقق اصل توازن بين منافع          
عمومي و منافع خصوصي و نيز ساير اصول مربوطـه از       
جمله بي طرفي و دادرسي منصفانه و نفي جـانـبـداري       

 مي باشد.
 

مبنا و ضرورت هيئت رسيدگي به تخـلـفـات     
اداري نهاد رياست جمهوري و حضـور قـاضـي           

 چيست؟
با توجه به رويه معمول مبني بر عضويت مديران و        
مقامات هر دستگاه يا سازمان در هيئت هاي بـدوي و            
تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري همان دستـگـاه           

 هاي سازمان بازرسي هاي كالن و ملي، اولويت گزارش
 

 مصاحبه با نادر خاوندگار معاون حقوقي و نظارت همگاني

آقاي نادر خاوندگار معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور را بـر عـهـده                     

دارند. اخيراً نيز طي حكمي از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان قاضي عضو هيئت تجديـد نـظـر                 

 .خوانيد وگو با ايشان را مي تخلفات نهاد رياست جمهوري منصوب شدند.در ادامه گفت
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با انتصاب از سوي باالترين مقام دستگاه، در مـواردي           
كه تخلف نسبت به خود مقام يا مدير باشد، با اصـول          
قانوني و دادرسي منصفانه و بي طرفي منافات دارد، از          
اين رو قانون گذار هيئتي را در نهاد رياست جمهـوري        
براي رسيدگي به تخلفات اداري مديران كل و مقامات         
باالتر تا سطح وزراء و همطراز آنها را بـراي تـحـقـق              
اصول مذكور و در جهت حمايت از مـنـافـع اداري و          
عمومي و شهروندان با حضور قاضي پيش بيني كـرده           

 است
 

 آيا با دانشگاه هم ارتباط داريد؟
استاديار دانشكده حقوق دانشگـاه آزاد اسـالمـي           

سال سابقـه   20واحد تهران مركزي مي باشم و حدود       
 تدريس در دانشگاه را دارم.

 
درچه مقطعي تحصيلي وارد تشـكـيـالت          

 قضايي شديد؟
زماني كه دانشجوي فوق لـيـسـانـس بـودم وارد           

 تشكيالت قضايي شدم. 
 

 ابالغ قضايي شما چيست؟ -
 آخرين ابالغم عضو معاون ديوان عالي كشور است.

 
 قضاوت هم داشتيد؟ -

 قضاوت داشتم.    از بدو ورود به دستگاه قضايي
 
 هاي قضايي داشتيد؟ چه پست -

داديار دادسراي عمومي تهران ، دادرس دادگـاه،          
رئيس دادگاه، مستشار دادگاه تجديـدنـظـر، رئـيـس            

، داديار ديوانعالي كشور و آخري آن         دادگاه تجديدنظر 
 هم عضو معاون ديوان عالي كشور است.  

 
سابقه آشنايي شما با جناب آقاي سـراج           -

 چگونه شروع شد؟
هاي قبل بـا ايشـان        به لحاظ همكار بودن از سال  

آشنا بودم ولي از زمان دادگاه تجديدنظـر آشـنـايـي              
نزديكتري پيدا كرديم. هر چند در يك حوزه بـا هـم              
كار نكرده بوديم، ولي به جهت ارتباطاتي كه در كارها          
داشتيم با ايشان آشنا بـودم. در دادسـتـانـي كـل                  

سال پيش آنجا بودم، با هـم         9كشورنيزكه من حدوداَ    
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كاري بوديم. بعد از آن هـم كـه از               در يك مجموعه  
قضائيه به عنوان عضو شـوراي     طريق رياست محترم قوه   

، چون هر دو نفر در شوراي رقابـت    رقابت منصوب شدم 
 حضور داشتيم، ارتباطات بيشتر شد. 

چطور شد كه معاونت حقوقي و نـظـارت           -
 همگاني سازمان را بر عهده گرفتيد؟

در يكي از شعبات ديوانعالي كشور مشغول به كـار         
بودم كه جناب آقاي سراج پيشنهاد جابجايي و انتـقـال    
به سازمان بازرسي كل كشور را دادند. البته در مـورد          
موقيعت و پست سازماني هيچ صحبتي نشد و تا زمـان           
ورود به سازمان نيز از موقعيت كاري خود در سـازمـان      
سوالي نكرده بودم و پس از صدور حكم و  ورود بـه             
سازمان متوجه پست مورد نظر شدم. الزم اسـت ذكـر          

حـوزه      كنم كه حوزه معاونت حقوقي و نظارت همگاني       
فعالي نبود و از حداقل امكانات هم برخوردار نبـود. در          
اين يكسال و چند ماهي كـه گـذشـت تـوانسـتـيـم                 

هايي را فراهم كنيم. ادارات كل به نحو مـورد      چارچوب
ها ارايه شد، لذا وضعـيـت         نظر فعال شدند و خط مشي     

موجود از صفر به اين نقطه رسيده است. در كـل، در               
چارت سازماني بخشي به نام معاونت حقوقـي پـيـش            
بيني شده بود ولي چون تشكيل نشده بود، امكـانـاتـي            

 نيز نداشت. 

قبل از اينكه وارد سازمان بشويد بـه چـه          -
 ميزان از سازمان بازرسي شناخت داشتيد؟

چون سازمان بازرسي زيرمجموعه رئيس مـحـتـرم         
به نوعي با تشكيالت قضايي ارتـبـاط             قضائيه است   قوه

دارد، بنابراين آشنايي داشتم. همكاراني بودند كه كـار           
كردند و اين جا مستقر بودند و با برخـي از              قضايي مي 

 اين همكاران ارتباط داشتم.  
 
آيا چنين تصوري داشتيد كـه روزي بـه             -

 سازمان بازرسي وارد شويد؟
كردم، گرايشم به سازمان بـه واقـع         تصور نمي     خير

 شخص آقاي سراج بود.
 
تحليل شما از اينكه قضات مديريت اجرايي         -

 ، چيست؟ داشته باشند
بايد بگويم كه در         اگر منظور سازمان بازرسي است    

سازمان دو نوع نيروي كاري هستند و به تنـاسـب آن             
شود. كارهايـي كـه صـرفـاً            نيز دو نوع كار تعريف مي     

گـذار   قضايي است ، مستلزم حضور قضات است و قانون      
نيز هدفش اين است كه قضات براي انجام آنها، بايد در          
سازمان مستقر باشند. طبعا كار كردن با قضات نيازمند      
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اي كه قضـات     مديريت قضايي است. به نظرم در حوزه  
كنند، حداقل بايد كسي مدير باشد كه بتـوانـد        كار مي 

به راحتي با آنها ارتباط برقرار كند. اگر جايي كه كـار         
تـوان   نمي    شود، مدير غير قاضي حضور يابد       قضايي مي 

 انتظار ارتباط مناسب را داشت.  
اين امر اختصاص به كار قضايي ندارد، به عـنـوان            
مثال در يك بيمارستاني چنانچه مديريت بـر عـهـده            
فرد غيرپزشك باشد اگرچه ممكن است در مـديـريـت     

تواند در امور پزشكـي      امور اداري موفق باشد، ولي نمي     
و درمان ارتباط الزم را با نيروهاي پزشكي برقرار و در     
نتيجه مديريت كاملي ارايه كند، چرا كه در مديـريـت          
بايد امكان استفاده از تمام توان نيروهاي موجـود بـه            

 نحو احسن فراهم شود.
ضمن اينكه آشنايي و تسلط قضات به قوانـيـن و            
مقررات مي تواند نقش به سزايي در نظارت بر حسـن     
جريان امور و اجراي صحيح قوانين كـه از وظـايـف              

 سازمان بازرسي كل كشور است ، داشته باشد.
 
ترين چالش حوزه كـاري        آقاي دكتر، مهم    -

 دانيد؟ خود را چه مي
ترين چالش كمـبـود نـيـروي           در حال حاضر مهم   

متخصص در اين حوزه است. به عنوان مـثـال دفـتـر             
حقوقي با حداقل نيرو وامكانات محدود كار مي كـنـد.        
نبود نيروي كافي باعث افزايش حجم كار و در نتيجـه           

 فشار به كاركنان اين واحد شده است.  
در حوزه تنقيح نيز همين منوال است. در حـالـي          

هاي مخـتـلـف،       ها از حوزه    كه با توجه به حجم پرونده     
ها يك نيروي متخصص داشته  الزم است در همه حوزه    

باشيم، اما تاكنون جذب نيروي متخـصـص بـنـا بـه               
داليلي فراهم نشده است. در عين حال هم به لـحـاظ             

تجربه يا كم تجربـه را         توانيم نيروهاي بي    نوع كار نمي  
 جذب كنيم.

 
نظر جنابعالي  به عنوان يكي از معاونـيـن            -

هـاي   سازمان براي افزايش اثربخشي گـزارش      
 سازمان چيست؟

هايي كه فعاليت هاي بازرسي       اين موضوع به حوزه   
كند. در حوزه معاونت حـقـوقـي           دارند ارتباط پيدا مي   
هاي واصلـه بـررسـي و اعـالم              نتيجه برخي گزارش  

شود، اما به نظرم در وضعيت موجود بـا هـمـيـن             مي
آل    ايده   كميت، اگر آنها را به كيفيت مطلوبي برسانيم،    

آل برسيم حـداقـل       خواهد بود، ولي اگر نتوانيم به ايده      
شود بـه     آن است كه از كميت كم كنيم. به نظرم، مي         

كارهاي اساسي پرداخت و كارهايي را كه به طور كالن  
شوند و با منافع عمومي در ارتباط بـوده و              مطرح مي 

جنبه ملي هم دارند، در اولويت قرار داد. در اين راستـا    
بايد تمام ظرفيت ها و توانمنديهاي فردي و سازمانـي           
بكار گرفته شوند كه البته هم ظرفيـت و هـم اراده               

 انجام آن در سازمان وجود دارد.  
 
در نـظـر        94هايي براي سال      چه برنامه   -

 داريد؟
نوع كار حوزه ما متناسب با كارهايي است كـه در      

شود. به واقع حوزه مـا تـابـع        هاي ديگر ارايه مي   حوزه
شود. در   هاي ديگر انجام مي كارهايي است كه در حوزه  

هـايـي      بـيـنـي      هايي داريم و پـيـش       عين حال برنامه  
شده است. به عنوان مثال در حـوزه تـنـقـيـح                  انجام
بيني شده كه از طريق مـديـركـل تـنـقـيـح و                   پيش

بنـدي و      ها دسته   ، استان   ها  هماهنگي با تنقيح معاونت   
هـاي   ها مراجعه و كالس     سپس به طور منظم به استان     

هـا نـحـوه         آموزشي برگزار شـود. در ايـن كـالس            
گيري، نـحـوه تـنـقـيـح             ، نحوه نتيجه    نويسي  گزارش
شود. در حال حاضر در چند استـان     ها ارايه مي    گزارش

اين كار انجام و جلسات مختلف برگزار شده است. در            
بيني شده است كـه بـتـوان بـا               حوزه شكايات پيش  

هاي مختلف ديگر لينك بود تا بتوان با دريافت      سازمان
 شكايات آن را پيگيري كرد. 

بيني شده كه همـكـاران    در حوزه حقوقي نيز پيش 
بندي كـنـنـد و يـا            بر مبنايي، كارهاي خود را دسته     

نظراتي را كه در كميسيون هاي تطبيق و حـقـوقـي         
شوند، از طريق سيستم بـه هـمـه            سازمان مطرح مي  

 همكاران منتقل كرد تا كار رجوع به آن آسان شود.
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پس از اصالحيه قانون سازمان بازرسي كل كشـور          
اين قانون  2)  بر اساس بند ه ماده   93/7/15( مصوب  

در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعالم تـخـلـف           
اداري مديران كل ادارات و مقامات باالتر تا سطح وزرا       
و همطراز آنان است كه مشمول قانون رسيـدگـي بـه          
تخلفات اداري هستند، سـازمـان گـزارش را بـراي               
رسيدگي به هيأت رسيدگـي بـه تـخـلـفـات اداري                
نهادرياست جمهوري ارسال و تـا حصـول نـتـيـجـه               

هاي مطـروحـه در      كند. درخصوص پرونده   پيگيري مي 
رابطه با مقامات فوق، هـيـأت رسـيـدگـي بـدوي و                
تجديدنظرمزبور با عضويت يك نفر از قضات منـصـوب         

شود و خارج از نـوبـت           رئيس قوه قضائيه تشكيل مي    
طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري بـه مـوضـوع             

كند.رئيس هيأت موظف اسـت ضـمـن             رسيدگي مي 
نظارت برثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتـب         
رابه عضوقاضي و نماينده سازمان جهت حضـوراعـالم          
نمايد. در اين خصوص آقاي محمد جـواد حشـمـتـي             
( معاون نظارت و بازرسي امور توليد و توسعه) از سوي    
رئيس قوه قضاييه به سمت قاضي عضو هيئت بـدوي           
رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياسـت جـمـهـوري            
منصوب شد.اين موضوع بهانه ايي شـد تـا بـا آقـاي             

 به گفت و گو بنشينيم.   حشمتي كه
 

هاي هيات رسيدگي به تخلفـات        مسئوليت  -
نهاد رياست جمهوري چقدر به وظايف سنگيـن        

 كند؟  سازمان كمك مي
هاي خوبي كرد. قبالً       شود استفاده   از اين فرصت مي   

گاليه هايي بود مبني بر اينكه رسـيـدگـي در نـهـاد            
رياست جمهوري عمدتاَ منتهي به برائت مـتـهـمـيـن         

شود. با اصالحيه قانون و تدبيري كه صورت گرفـت     مي
قضائيه تالش خواهد شد نـتـايـج           و ابالغيه رئيس قوه   

كـه تـخـلـفـات          ها پيگيري شود و در جاهايي       بازرسي
صورت گرفته بتوانيم دفاع كنيم. در اين مدت كـوتـاه             
هم از آرايي كه جهت برائت متهمين بود جلـوگـيـري            

تواند در به ثمر نشستن تالش       شد. بنابراين اين امر مي     
 بازرسان كمك بسيار خوبي باشد.

قضـائـيـه       چه شد كه جنابعالي وارد قـوه        -
 شديد؟

وارد كميته شـدم و          بعد از پيروزي انقالب اسالمي    
در  1358، وارد سپاه شدم. تا سال     بعد از تشكيل سپاه   

سپاه بودم. پس از هماهنگي مرحوم شهيد كـريـمـي             
وارد دادسـرا     دادستان كل انقالب استان گيالن با سپاه      

اي در تهران ابالغ قضـايـي       شدم. پس از گذراندن دوره     
به عنوان داديار موقت به شـرق     60گرفتم. اواخر سال  

در اين منطقه بـودم تـا بـه         61فارس رفتم. تا اواخر      
سـال در زاهـدان در            10زاهدان رفتم. و به مدت        

، جانشين دادستان و بعد بـه عـنـوان        هاي داديار  پست
بـه عـنـوان         71دادستان مشغول به كار بودم. سال         

و بعد هم با ادغـام دادسـرا و           بازپرس به تهران آمدم 
ها كه شد محاكم عمومي، به عـنـوان رئـيـس              دادگاه

شعبه انقالب تهران منصوب شدم. سپس بـه ديـوان             
عالي كشور رفتم بعد از آن به استان گـيـالن مـأمـور            

سال رئيس كل دادگستري گـيـالن      7شدم و به مدت     
بودم.وپس ازآن مأمور شدم به سازمان بـازرسـي كـل             

 كشور. 
مقطعي كه در سپاه بودم عالقه داشتم به منـطـقـه         

 35كردستان بروم. كار قضايي را از صفر شروع كردم.         
سال و دو ماه هم سابقه قضايي اجماع با اجرايي دارم.           

سال در سـتـاد        7زماني كه داديار ديوان بودم حدود    
مبارزه با مواد مخدر رياست جمـهـوري بـه عـنـوان               

 مقام دبيركل ستاد مأمور بودم.  قائم
 

 مبارزه با فساد از سيستان تا تهران
 معاون نظارت و بازرسي امور توليد و توسعه مصاحبه با محمدجواد حشمتي
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 از كارتان راضي بوديد؟ -

خدمت در هر سنگري درقوه قضائيـه بـه لـحـاظ              
برخي شرايط و مالحظات، ارزش دارد. كـار قضـايـي            
انصافاًَ كار سختي است. به عبارتي قاضي جاهلي اسـت       
بين دو نفر عالم. و هر كسي اصرار دارد كه محق است.       
به هر حال زندگي وجان مردم در اختيار قاضي اسـت.           

بايستي مواظب بود تا از مسير اعتدال خارج نشـد.            مي
 سعي كرديم همواره در اين مسير باشيم.

به فرزندانتان شغل قضايي را تـوصـيـه             -
 كرديد؟

توصيه كردم. ولي چهار فـرزنـدم     به صورت پراكنده 
 در حوزه رياضي فيزيك و پزشكي تحصيل كردند. 

چگونه بود؟ آيا حوزوي   تان مراحل تحصيلي   -
 هم تحصيل كرديد؟

 ام كالً دانشگاهي است   مراحل تحصيلي
 آقاي سراج چگونه آشنايي داشتيد؟ با حاج -

شايد علت مأموريت من به سازمان بـازرسـي بـه             
واسطه سابقه شناخت و آشنايي من بـا ايشـان بـوده             
است. در تماسي كه با آقاي سراج داشتم ايشان از مـن     

بـه       پرسيدند آيا تمايل به همكاري در سازمان را دارم        
هر حال وضعيتي ايجاد شد كـه راغـب شـدم وارد                

 سازمان شوم.  
 در ديوان چه سمتي داشتيد؟ -

 بنده عضو معاون بودم.

- 

 نظرتان در مورد مديريت قضات چيست؟ 

قضاييه  خود من با توجه به سابقه طوالني كه در قوه 
دارم بايد بگويم كه قضات اصوالً براي مديريت تربيـت          

كنند به طـور   اند. برخي از قضات كه مديريت مي         نشده
هاي مديـريـت    اكتسابي تالش كردند. و بعضاً در عرصه   

  خوب عمل كرده و موفق بودند. اما جمـاعـت قـاضـي       
اي بـراي       قضاييه برنـامـه     پرونده محورند. در خود قوه     

 تربيت مدير وجود ندارد.  
هاي آموزشي براي مقاطع مخـتـلـف       هر چند برنامه  

دارند ولي ارزيابي من اين است كه اين برنامه جـهـت        
 شود.   گيري نمي كادر سازي و تربيت نيرو جهت

اي كه داريد     ترين خاطره   ترين و شيرين    تلخ-
 بيان بفرماييد.

، يـك      به نظرم اوايل كارم در استـان فـارس بـود         
هاي قناتي. ايـن      اي به من ارجاع شد به نام قتل         پرونده

مقتول داشت. افرادي كه قـبـالً در ايـن                14پرونده  
 پرونده كار كرده بودند مورد تهديد قرار گرفته بودند. 

سال سن  22زماني كه اين پرونده را تحويل گرفتم     
داشتم. در اين خصوص با خيلي ها برخورد كـردم و               
برخي نيز بازداشت شدند. در ادامه كـار بـا هـجـمـه              

ها مواجه شدم. مقطعي بود كه حضـرت امـام          مخالفت
اي را صادر كرده بودند. هميـن         (ره) فرمان هشت ماده     

سازمان بازرسي كل كشور هم مسئول و مأمـور اجـرا            
رئيس سازمان بازرسـي        بود. در آن مقطع محقق داماد      

كـرد و       بودند. اين طور بود كه سـازمـان ورود مـي             
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رفتند و به آقاي موسوي اردبيلي        بالفاصله به تهران مي   
كـردنـد. و       كه آن زمان رئيس ديوان بودند گزارش مي 

كردند. هـيـأت       ايشان هم بالفاصله مقامات را عزل مي 
بازرسي به استان فارس آمد و ما هم پرونده را بـه آن             

. بـررسـي      ، برديم   جلسه كه در استانداري مستقر بودند     
شب طول كشيد. ابعـاد    نيمه 2بعدازظهر تا  2پرونده از  

پرونده بررسي شد. اعالم گرديدكه رسيدگي بـه ايـن            
پرونده مطابق قانون بوده است. پرونده با حمايتي كـه       
سازمان بازرسي انجام داد به روند خوبـي رسـيـد. از               

گردد به ده سالي كه در سيستـان          ديگر خاطراتم برمي  
ها با اشرار و ضد انقـالب و     و بلوچستان بودم. درگيري   
حوادث ناگواري براي مـا          شهادت دوستان و همكاران   

 بود. 
هـاي كـاري بـه           با توجه به مأمـوريـت       -
هاي ديگر از جمله سيستان و بلوچستـان          استان

 شديد؟ مواجه نمي  آيا با اعتراض خانواده

اين يك امر طبيعي است. با توجه به اينكه من اهل         
، رفتن ما به خصوص در آن مقطع بـه بـرخـي                شمالم
ها به نحوي جبهه محسوب مي شـد. بـه قـول            استان

، سيستان و بلوچستان تنگه احدي    رهبر معظم انقالب    
است براي نظام. در خيلي از مواردي درخواست اعـزام     

شد. چرا كه با كمـبـود     به جبهه را داشتيم مخالفت مي 
هايـي چـون      نيرو مواجه بودند. در عين حال در استان   

سيستان و بلوچستان ما با اشرار درگيـر بـوديـم. در               
تمامي مراحل خانواده من را همراهي  وپشـتـيـبـانـي             

 كردند. 
 سخن آخر:  

هاي اقـتـصـادي مـواجـه            در حال حاضر با چالش    
هستيم. و بحث مفاسد اقتصـادي را داريـم. داليـل                 
مختلفي براي اين موضوع است. يكي از داليـل عـدم          
توجه به افكار عمومي است. در برخي جوامع توجه بـه          

تر است. چنانچه تخلف يا اشتباهـي   افكار عمومي جدي 
كند. به نـظـر      دهد. آن مقام اقدام به استعفا مي         رخ مي 

رسد مردم و افكار عمومي برايشان ارزشمند اسـت.           مي
شود خيلي از اتـفـاقـات رخ            افكار عمومي موجب مي   

 ندهد. 
بايد خود را درمعرض افكار عمومي قرار دهـيـم و         
باور داشته باشيم. اگر بپذيريم افكار عمومي جـايـگـاه            

دهـد را شـاهـد           دارد، خيلي از مفاسدي كه رخ مـي     

نخواهيم بود. نكته ديگر برخي براي قانون به مـعـنـي       
واقعي ارزش قايل نيستند. در برخي مقاطع دور زدن         

 قانون براي رسيدن به اهداف انجام مي گيرد. 
قانون گريزي به اشكال مـخـتـلـف وجـود دارد.               
درخصوص قانون گريزي چون اقدامات به موقع انجـام         

 ، بازدارندگي الزم هم ديده نمي شود.  گيرد نمي
اي ترك خـورد    گويند اگر پنجره    شناسي مي   در جرم 

بايد تعويض شود. بنابراين تخلفات ريز و درشتي كـه            
گيرد بايد با هر كدام از آنـهـا بـه مـوقـع                  صورت مي 

برخورد شود تا اتفاق ديگري نيفتد كـه جـبـران آن              
 سخت باشد. 

گيري تلقـي     برخي اقدامات سازمان را دخالت و مچ      
كنند. اصل قضيه اين است كه سـازمـان كـمـك                 مي

 ها كه بتوانند سالم كار كنند.  خوبي است براي دستگاه
  هـا    معتقدم سازمان پس از تشكيل و ارسال پرونده       

هـا     را آناليز نمايدكه فرضاَ چه گروهي از پـرونـده           آنها  
شده و چه جرايمي را به خود اختصـاص داده           تشكيل  

است. فراواني جرايـم در كـجـاهـاسـت و در چـه                    
پذيريم و بيشترين نقص قوانيـن در          هايي آسيب   بخش

كجاها مي باشد. كدام قوانين بيشتر نقض شده اسـت.            
بندي مهم است. پس از اتمام سال         خروجي كار و جمع   

بندي از اقدامات و اتفاقات  ، مديريت دستگاه جمع  93
را انجام بدهد. سپس تجزيه و      صورت گرفته در سازمان   

 بندي نمايد.  تحليل و دسته
تواند بخشنامه كند و يا به اشـكـال        براين اساس مي  
هشدار چه از طـريـق دولـت و                 ديگر مانند تذكر و   

تـوان         قضائيه اقدام نمـايـد. بـديـن طـريـق مـي                  قوه
 هاي فساد را بست. گلوگاه
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 از چه زماني وارد سازمان شديد؟ -
در سازمان انجـام شـد. آن         82مراحل جذبم سال  

كـل     سال به عنوان كارشناس نظارت و بازرسي در اداره 
نهادهاي انقالب اسالمي سابق مشغول به فعاليت شدم.        

هاي صف و عملياتي سـازمـان         نزديك ده سال در حوزه    
مشغول به فعاليت بودم و به عنوان بازرس ، سرپرسـت            

هاي بازرسي و مدتي هم به عنوان معاون بـازرس            هيأت
  هـا    كل وزارت كشور و شهـرداري       كل و سرپرست اداره   

 انجام وظيفه كردم.
 

از چه زماني وارد پشتيباني و خدمـات          -
 فني شديد؟

به پيشنـهـاد جـنـاب آقـاي             93در شهريور ماده    
، بـه سـمـت        شاهرخيان و ابالغ رياست محترم سازمان     

 مديركل پشتيباني و خدمات فني منصوب شدم. 
اخيراَ شما به عنوان مسئول كميته امور         -

رفاهي نيز انتخاب شديد. هدف از تشكيـل         
 اين كميته و ماموريت آن چيست؟

 94افزايش رفاهيات در سال 
 

 گفت و گو با مسعود طاهري جعفري ـ مديركل پشتيباني و خدمات

مسعود طاهري جعفري از جمله مديران جوان سازمان بازرسي است كه در مدتي كه به عنـوان      
شاهد خدمات بيشتري هستيـم. از جـملـه                 مديركل پشتيباني و خدمات سازمان منصوب شد،      

كه اقدامات جدي در راستاي افزايش سطح رفاهيـات          »امور رفاهي   «تشكيل كميته اي به عنوان      
كاركنان و كارمندان سازمان را در دستور كار خود دارد. طاهري جعفري در گفت و گويي كـه بـا               
نشريه آئينه داشته به رايزني سازمان با قوه قضائيه درباره برخورداري كاركنان و كـارمـنـدان                   

وعده داده ايـن     سازمان از امكانات قوه خبر داده است. البته او كه مسئول كميته فوق نيز هست،       
امر مهم از سال آينده برقرار شود. مديركل پشتيباني و خدمات سازمان بازرسي همچنين گفـتـه              

سعي داريم  «سال ارتقاي رفاهيات سازمان است. وي در توضيح اين خبر خوش مي گويد:   94سال  
 .»ها را تجهيز و ارتقاء دهيـم        قضاييه، اماكن اقامتي استان     در كنار استفاده از امكانات اقامتي قوه      

طاهري جعفري همچنين در بخشي از اين گفت وگو به موضوعات ديگري نيز اشاره كرد كـه در       «
 ادامه مي خوانيد:
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گـردد.   هاي قبل باز مي صبغه كميته رفاهي به سال 
زماني كه در حوزه صف و بازرسي بودم از معاون وقـت     

هاي جهـت     ريزي و امور مجلس سازمان پيگيري       برنامه
ارتقاي سطح كيفي رفاهيات داشتيم. سازمان بازرسـي         

هاي ديگر بـه      و پرسنل آن از بسياري رفاهيات دستگاه      
لحاظ حفظ شأن و جايگاه سازمان و مقتضـيـات كـار           

، برخوردار نيستند؛ به طوري كه حتـي بـراي             سازمان
گرفتن يك وام كه كامالً روال قانوني دارد، با مشـكـل            

اي تشكيل شـد كـه      كنند. آن زمان كميته    برخورد مي 
برگرفته از خود جمعي بتواند تصميم سـازي كـنـد.             

نقش بودند در ايـن        نماينده بازرسان، مديراني كه ذي    
مورد. اعم از مديركل امور مالي، مديركل پشتيبانـي و      
من به عنوان نماينده بازرسان و حـوزه صـف در آن               

 كميته  حضور داشتيم.  
مقرر بود    خاطرم هست كه چند جلسه تشكيل شد     

تصميماتي گرفته شود كه در واقع هم خدمات كميتـه      
نـگـري    را در قالب رفاهيات ارتقاء دهد و هم از مقطعي   

جلوگيري شود. بنا به داليلي و با توجه به نقشي كـه               
، كـار      كميته و تصميماتي كه مديريت آن زمان داشت  

عقيم ماند. از اين رو يكي از اولويت هاي بنده در بـدو      

ورود به حوزه پشتيباني و خدمات فني اين بـود كـه              
كميته را مجددا احيا كنم. اين ايـده خـدمـت آقـاي              
شاهرخيان مطرح و با استقبال ايشان روبـرو شـد و              
افرادي برگرفته از آن ذوق و سـلـيـقـه ذاتـي و                     

انتخاب و پيشـنـهـاد       شان شان و سوابق تجربي     شخصي
شدند، آقاي شاهرخيان هم برايشان ابـالغـيـه صـادر            

نفر اسـت. ريـاسـت           9كردند. اين كميته متشكل از       
كميته با مديركل پشتيباني و دبيري آن بـر عـهـده               

صـف   -باشد. افرادي هم از بين مديران   رياست رفاه مي  
 عضو اين كميته مي باشند.  -و ستاد

جلسه داشـت   3كميته رفاهي در دوره جديد خود      
كه ثمرات بسيار خوبي داشت؛ مصوبه اولين جلسه اين        
بود كه ابالغ عمومي كرديم تا همكاران انتظاراتشان از     

هـاي مشـابـه در           حوزه رفاه و الگوبرداري از نمـونـه       
 هاي اجرايي را ارائه كنند.  دستگاه

به نظر من همكاران ما در سازمـان، حـق دارنـد              
بهترين خدمات را داشته باشند. چرا كـه مـعـتـقـدم               
عملكرد ما در حوزه پشتيباني، براي حوزه صف مانـنـد     

پشتي براي يك سرباز است. اگر اين كوله پشـتـي      كوله
قطعاَ سرباز در طي مسـيـر دچـار               خوب تجهيز شود  
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مشكل نخواهد شد. بنابراين تالش شد از نظرات همـه           
همكاران سازمان استفاده شود تا خدمـات از تـنـوع             

 برخوردار باشند.
ظاهرا در اين كميته تصميم گرفته شـد        
تا همكاران سازمان بازرسي بتـوانـنـد از          

قضاييه در سطح كشور   خدمات رفاهي قوه  
استفاده كنند. در اين خصوص تـوضـيـح           

 فرماييد؟ مي
يك بار كه خدمت رياست محترم سازمان رسيـدم         
خواهش كردم بتوانيم اين موضوع را رسماً پـيـگـيـري         
كنيم. موضوع خدمت آقاي شاهرخيان هم مطرح شـد؛   
ايشان نيز با توجه به سوابق قبلي، بنـده را بـه قـوه                 
قضائيه معرفي كردند. من هـم بـه حـوزه ريـاسـت                 

قضاييه نزد مدير مربوطه مراجعه كردم. روال كـار             قوه
گـونـه اسـت كـه بـراي              قضاييه اين   در رفاهيات قوه  

هاي تابعه هيچ امكانـي بـراي اسـتـفـاده از                 سازمان
رفاهيات و امكانات در اختيار قوه وجـود نـدارد. در                
مرحله اول تمام تالش ها صرفاَ منجر به اين شد كـه              
بتوانيم از امكانات استخر مجموعه شهيد بهشتي قـوه          

سانس استفاده كنيم. با پيگيري هاي بـعـدي و              2در  
قضائيه   مكاتباتي از سوي رياست سازمان با رياست قوه       

مندي از امكانات رفاهي شهرهاي مشهد        به منظور بهره  
و قم، منجر به آن شد كه در آخرين مرحله، از ما بانك      
اطالعاتي پرسنل با نوع سابقه استخدامي و سـوابـق و           
پست سازماني خواستند كه اميدواريـم در هـمـيـن              
روزهاي پاياني سال تقديم خواهيم كرد تـا در سـال             

 آينده امكان استفاده وجود داشته باشد. 
 
آيا امكاناتي از قوه قضائيه كـه قـرار           -

است در آينده نزديك مورد اسـتـفـاده          
سازمان قرار گيرد، صرفاَ جهت مـديـران        

 خواهد بود؟

خير، تالش است كه امكانات شامل همه شود. هـر           
قضـايـيـه       چند با توجه به سوابق استخدامي كه قـوه         

رسد نيروهاي رسمي و پيمانـي در        خواسته به نظر مي   
 اولويت باشند.

 1394هايتـان بـراي سـال            برنامه    -
 چيست؟

در مدت چند ماهه خدمتم، چند اصـل را بـراي           
همكارانم قرار دادم و خواستم بر اين اسـاس كـار را              
پيش ببرند. در جلسه اول، به مديـران حـوزه اعـالم               

كل پاسخگو هستيم، لذا بايـد   كردم كه ما در واقع اداره  
پاسخگويي به بهترين نحو و با روي خوش و با اطـالع          
از ان چه كه وظيفه ماست انجام شود. سعـي كـنـيـد          
كارها در قالب نظم، پيگيري و پاسخ به موقـع انـجـام       

 شود.  
اداره رفاه حكم ويترين را براي سازمـان دارد. در             
اين حوزه تأكيد دارم كه وظيفه ما صـرفـاً تـمـديـد                

گيري و الـگـو بـرداري از             نيست. بهره      دفترچه بيمه 
ادارات رفاه موفق مدنظر قرار خواهد گرفت. هـر امـر         
رفاهي در سازمان قابل انجام دادن است منوط بـه دو           

 -2دستور و تصميم سلسله مراتـب اداري        -1موضوع
 بضاعت مالي

با لحاظ اين دو مورد حتماً هر امر رفاهي را انـجـام    
هـاي   خواهيم داد. در ساير موارد نيز تغييراتي در حوزه     

سازي خدمات و تأسيـسـات از          ديگر داشتيم. يكپارچه   
 جمله اين تغييرات است.  

كنـم   به عنون سرلوحه برنامه در پشتيباني، فكر مي 
سال آينده سال ارتقاي رفاهيات باشد بـا تـوجـه بـه          
رويكردي كه از طرف رياست محترم سازمان و معاونت      

ريزي امور مجلس وجود دارد. اين اسـت         محترم برنامه 
كه سعي داريم در كنار استفاده از امكانـات اقـامـتـي             

ها را تجهيز و ارتـقـاء          قضاييه، اماكن اقامتي استان     قوه
دهيم. خوشبختانه در سال گذشـتـه در دو اسـتـان            

 مازندران و گيالن، اماكن اقامتي تجهيز شد.  
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نظر به سوابق جنابعالي در حوزه صف         -
تر   تان جالب   و ستاد، كدام حوزه كاري براي     

 و شيرين تر بوده است؟
هايي كه در حوزه صف بـودم، شـايـد نـوع                 سال

سنخيت كار در حوزه نهادهاي انقالب اسـالمـي ايـن            
تر بود كه هميشه به هـمـكـاران جـديـد         موضوع قوي 

گفتم كه كار ما در اين حوزه صرفاً بـازرسـي      الورود مي 
دهـيـم چـون         نيست. بخشي از اموري كه انجام مـي        

مخاطبين ما، خانواده معزز ايثارگرانند و يا كميته امـام   
تـوان بـه        (ره) هستند. ذخيره آخرت است. اين را مي    

همه حوزه هاي سازمان بسـط و تسـري داد. اگـر                  
مشكلي را از مشكالت مردم باز كنيم ثـمـرات آن را              
خواهيم ديد. صف و ستاد كامالَ دو مقوله جدا از هـم              
هستند. اوايل كه وارد اين حوزه شده بودم خيـلـي از             
عزيزان صف گفتند كه اين كار، بسيار سـخـت اسـت.        
شانسي كه من داشتم اين بود كه از حـوزه اجـرا بـه             
صف آمده بودم. خوب بعد از ده سال از حوزه نـظـارت      

گويم كـه جـايـي كـار             به اجرا برگشتم، با افتخارمي    
تشكيالتي و اجرا را شروع كردم كه يك دولـت بـود.             
يعني هم كار اجرايي و هم اجتماعي و هم نظـامـي و              
سياسي داشت و آن مسجد بود. كار تشكيالتـي را از              
مسجد شروع كردم. سلسله مراتب اداري را از مكبـري           
امام جماعت ياد گرفتم. ورودم به اين حوزه بـعـد از               

ها از حوزه اجرا، قطعاً همراه سختي ها بود. ولي با           سال
توكل به خدا امور را به روز كرديم. در بسـيـاري از                  

ها از جمله نقليه كار سيستمي شد. نقش عوامـل          حوزه
شود گـفـت      انساني را به حداقل رسانديم. در كل نمي      

كه حوزه صف سخت است يا ستاد. چون من عـرق و       
تعصبي به صف دارم. در حوزه صف كار پراسـتـرس و          

باشد. تا كسي در اين جايگاه قرار نـگـيـرد           سختي مي 
شايد عرايض من را متوجه نشود. حوزه پشتيباني هـم           

كل پاسخـگـو      جدا از ساير امور ستادي است. يك اداره        
در همه موارد و در همه سطوح. اعم از مديران تا ديگر          

ها از ما انتظار پاسخگويي  به موقـع و خـوب را                  رده
دارند هر چند با ساليق متفاوت. تأمين نـظـر هـمـه              

 پرسنل در زمان واحد بسيار سخت است.
 
يك سوال شخصي؛ آيا در منـزل بـه            -

 كنيد؟ خانواده كمك مي
گـردد    مي  كنم. و اين بر      اصوالً در منزل زياد كار مي     

ها به دور از خانواده زندگـي تـنـهـايـي               به اينكه سال  
داشتم و مجبور بودم امورات را انجام دهـم. در حـال          
حاضر شايد بيشترين وقتم را در آشپزخانه بـگـذرانـم.           

كـنـم.      ها را بهتر از همسرم درست مـي     بسياري از غذا  
كنم كمك به اهل منزل وظـيـفـه يـك فـرد           فكر مي 

 مسلمان فارغ از هرگونه تعصبي است.
 
 اي داريد؟ روزهاي تعطيل چه برنامه -

معموالً روزهاي تعطيل بـراي روزهـاي هـفـتـه              
نويسم. امـور      ام را مي    كنم. امور شخصي     ريزي مي   برنامه
نويسم. اگر برنامه ايـي     ام را نيز در سررسيدم مي  اداري

براي صله رحم يا تفريح باشد، حتماً از قبل يادداشـت            
توانم تصميم بـگـيـرم و           شده است. بدون برنامه نمي     

ها محل كار هستم.  اقدام كنم. در حال حاضر پنجشنبه    
كنم در طول عمـرم   زياد اهل تلويزيون نيستم. فكر مي      

دو يا چند بار سينما رفته باشم. ولي به مرور اخبـار را       
 كنم. رصد مي

 
 با ورزش چه ارتباطي داريد؟ -

از اواخر دبستان بسكتباليـسـت بـودم. در سـال             
به اردوي تيم ملي نوجوانان دعوت شـدم. در              1370

دربـيـن      1370مجله كيهان ورزشي بهمن ماه سال        
شدگان به تيم ملي بود. داور بسكـتـبـال             اسامي دعوت 

اي كه در ستون فـقـراتـم           هستم. ولي به دليل ضايعه     
روي    افتاد در ورزش محدوديت دارم. براي شنا و پياده         

 گذارم.  وقت مي
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ايجاد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي كه تـحـت           
لواي مطالب و عناوين كلي نظير: در راسـتـاي اهـداف        
تحول راهبردي آموزش و پرورش بودن، اثربخـشـي و           
ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت در مـدارس و. . . راه                   
اندازي شده اند؛ در عمل به دليل عدم فـراهـم سـازي        
زمينه ها و زيرساخت هاي الزم متناسـب بـا اهـداف              
عنوان شده و بدون در نظر گرفتن شرايط و قـابـلـيـت              
هاي موجود هريك از مناطق آمـوزش و پـرورش بـا               
مشكالت اجرايي فراواني مواجه گرديده اند. بنـابـرايـن           
ايجاد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي نه تنها اهداف و          
نيات مورد انتظار تعليم و تربيت در خصوص گروه هاي       
هدف را تأمين نكرد بلكه در روند امـور آمـوزشـي و                

پرورشي موجود در مدارس زيرمجموعه مجتمـع هـاي      
 مورد بحث تأثير كيفي چنداني نداشته است.

در اين خصوص با آقاي مسعود حـيـدري مـعـاون          
بازرسي امور آموزشي و پژوهشي گفت وگو كرديدم.كه          

 ماحصل آن به شرح ذيل مي باشد.  

 مجتمع هاي آموزشي به چه منظور تشكيل شد؟

طرح تأسيس مجتمع هاي آموزشي تـربـيـتـي در            
 1380/12/23ششصد و هفتاد و دومين جلسه مـورخ      

شوراي عالي آموزش و پـرورش بـا هـدف تـوسـعـه                 
اختيارات مدارس، كاهش سلسله مراتب اداري ، ترويـج      
كار گروهي و ارتقاي كيفي مدارس دولتي، اسـتـفـاده            

 درگفت و گو با مسعود حيدري معاون بازرسي امورآموزشي و پژوهشي بررسي شد

 هاي آموزشي نحوه تأسيس و ضرورت ايجاد مجتمع 

 توسط وزارت آموزش و پرورش 
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مناسب از منابع مالي و انساني و فضاهاي فيـزيـكـي و       
كاهش نابرابري در دستيابي به فرصت هاي آموزشي به         

 تصويب رسيده است.

) 14در(  81-82طرح مذكور قبالً در سال تحصيلي  
) مدرسـه   471) مجتمع و پوشش(  59استان با تأسيس(   

دانش آموز به صورت داوطلبانه و مـحـدود    147881و  
به اجرا درآمد. با توجه به ارزشيابي انجام شده تـوسـط            
پژوهشگاه آموزش و پرورش از نحوه اجـراء و مـيـزان             
تحقق اهداف طرح و ارائه گزارش آن، موضوع در جلسه    

شـوراي عـالـي آمـوزش و              1384/8/2) مورخ 726( 
اجراي طرح مـوقـتـاً      «پرورش مطرح و مصوب گرديد:  

  »متوقف شود.

مسكوت مانده است. از     1389اين وضعيت تا سال     
طي آئين نامه اي كه در جلسـه   89-90سال تحصيلي   

) تبصره  7) ماده و(  8در قالب( 1389/9/23) مورخ 830( 
به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد، ابـتـدا        
مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي و عشـايـري          

        90-91راه اندازي شـد و در سـال تـحـصـيـلـي                    
هاي آموزشي و پرورشي مناطق شهري نيز كـه           مجتمع

 1390/3/17) مورخ  841طي آئين نامه مصوب جلسه(     
) تبصره به  14) ماده و( 16شوراي عالي مذكور در قالب( 

 تصويب رسيد، تأسيس گرديد.

 مبناي قانوني اين طرح  چه بود؟

با نگاهي به مفاد سند تحول بنياديـن آمـوزش و              
پرورش مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگـي ابـالغـي          

يـكـي از      7/21، مالحظه شد كه راهكار  1390آذرماه  
سلسله راهكارها براي تحقق هدفهاي كالن پيـش   130

بيني شده در فصل پنجم سند مذكور و مـربـوط بـه               
مبحث بازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه هـا و            
روش ها از فصل هفتم(هدف هاي عملياتي و راهكارها)       

 )  1سند موصوف مي باشد.(

آموزش و پرورش با بهره گيري از راهكار مـذكـور            
مجتمع هاي آموزشي را تامين نموده است در صورتـي          
كه اعمال مديريت يكپارچه تربيتي در طـول مـدت             
تحصيل دانش آموزان و ايجاد فرصت بـيـشـتـر بـراي              
ارتقاي فعاليت هاي آموزشي و تربيتي كه بـه عـنـوان             
يكي از راهكارها در اين سند و در مبحث مـربـوط بـه            
بازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويـه و روش هـا             
پيش بيني شده است، مستلزم تحـقـق راهـكـارهـاي             
پيشين اين مبحث و همچنين تحقق همزماني بسياري        
از راهكارهاي پيش بيني شده در ديگر مباحث سـنـد            
موصوف مي باشد، نه اينكه بدون تحقق ساير راهكارهـا      

) را مبناي قانـونـي بـراي       7/21فقط اين راهكار(راهكار  
چنين اقدامي يعني ايجاد مجتمع هـاي آمـوزشـي و             
پرورشي بدون فراهم سازي ساير زيرساخت ها قرار داد         
و با اين اقدام انتزاعي، انتظار ايجاد تحول بنـيـادي در             

 نظام آموزشي و پرورشي كشور را داشته باشيم.

تأسيس و ايجاد مجتمع هاي آموزشي در حـالـي            
صورت گرفته كه آموزش و پرورش در حـال حـاضـر              
داراي مدارس شبانه روزي، روستا مركزي و خـوابـگـاه           

) مـي     2مركزي با فعاليت هاي مشابه در سطح كشور(        
 باشد.

................................................................. 

در واقع سند تحول بنيادين آمـوزش و پـرورش،             
نقشه راهي است كه در آن با الهام گيـري از اسـنـاد                
باالدستي و بهره گيري از ارزش هاي بنيادين آنـهـا و        
توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمي ايـران،   

 1404چشم انداز و اهداف تعليم و تربيـت در افـق               
 هجري شمسي تبيين شده است.

 ) مدارس روستا مركزي:2(     

اين نوع مدارس با مركـزيـت يـك روسـتـا                    
 تشكيل شده اند.
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 روزي: مدارس شبانه     

از آنجا كه راهكار پيشين يعني ايجـاد مـدارس               
روستا مركزي براي همه نقاط روستايي و عشايري بـه           

 »صعب العـبـور   «دليل شرايط جغرافيايي و اقليمي و      

بودن آن مناطق، امكان پذير نمي باشد. بدين منـظـور             
ريزان آمـوزش      روزي، مدنظر برنامه    ايجاد مدارس شبانه  
 وپرورش قرار گرفت.

 مدارس خوابگاه مركزي:

باتوجه به ناكافي بودن ظرفيت مدارس شبانه روزي      
و مشكالت اجرايي مدارس روستا مركزي، بـه نـاچـار          
تعداد بسياري از دانش آموزان روسـتـايـي كـه دوره              
ابتدايي را به اتمام مي رسانند جذب دوره تحـصـيـلـي            
راهنمايي و پس از آن دوره متوسطه نـگـرديـده و از               

مانند. به همين مـنـظـور بـه صـورت                تحصيل باز مي  
موردي وپراكنده خوابگاههاي دانش آموزي در برخي از        

 استانهاي كشور داير گرديده بود.

ايجاد مجتمع هاي آموزشي در روند آموزشي       
و پرورشي دانش آموزان چه آثار و تـبـعـاتـي             

 داشت؟

به منظور پاسخ گويي به سـوال فـوق در ابـتـدا                   
 بايستي براي سواالت زير پاسخ مناسبي پيدا نمود: مي

داليل توجيهي ايجاد مجتمع هاي آمـوزشـي و          -1
 پرورشي در نظام آموزش و پرورش ايران چيست ؟

آيا مطالعات و پژوهشي در خصـوص ضـرورت            -2
ايجاد مجتمع هاي مذكور(اعم از روستايي، عشايـري و     

 شهري) در ايران انجام گرفته است؟

مسئولين آموزش و پرورش  بـراي سـواالت فـوق           
 21/7پاسخ قابل توجهي نداشته اند و صرفا به راهكـار     

 سند بنيادين و عدم پژوهش اشاره نموده اند.

 بررسي عملكرد مجتمع هاي مذكور نشان مي دهد:
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مديران مجتمع ها در ارتباط بـا سـه دوره              -]الف 
تحصيلي از تخصص كافي براي مديريت همه مجموعـه       

 برخوردار نمي باشند.

به لحاظ بعد مسافت مدارس تـابـع از واحـد               -ب
مركزي محل استقرار مجتمع ها و همچـنـيـن نـبـود              
وسيله نقليه، امكان نظارت توسط مديران مجتمع انجام      

 نمي گيرد.

عدم توفيق مديران مجتمع ها از انجام وظائفـي       -ج
كه براي آنها تعريف شده است به علت حجم كار زيـاد             

 و گسترده مي باشد.

نظارت و ارزيابي صحيح از عملـكـرد مـديـران              -د
مجتمع ها توسط مناطق و نواحي آموزش و پـرورش            

 مربوط صورت نمي گيرد.

كمبود يا عدم فضاي(ساختمان) مناسـب بـراي            -ه
استقرار مديريت مجتمع ها(واحد مركزي محل استقرار        

 مجتمع ها) مشاهده شد.

معلمان و دانش آموزان مدارس عشـايـري بـه              -و
صعـب    «امكانات و وسايل آموزشي و پرورشي به لحاظ       

بودن جاده هاي روستايي و عشايري دسترسي         »العبور
 ندارند.

تأخير در رفع نيازمندي هاي مدارس زيرمجمـوعـه         
مجتمع ها براثر تجميع حق سرانه مدارس تـابـعـه در             
مركز مجتمع و در نتيجه ايجاد عدم رضـايـتـمـنـدي              
مديران و معاونان مدارس تابعه و به دنبال آن كـاهـش          
كيفيت تعليم و تربيت دانش آموزان مربـوط، حـاصـل        

 شده است.

تشكيل مجتمع ها موجب به خدمت گـمـاري            -ح
نيروهاي كيفي مدارس تابعه و همچنين امكـانـات در           
مراكز مجتمع ها شده و در نتيجه به محروميت مدارس     

 تابعه افزوده شده است.

ارتباط مديران و معاونان مدارس تحت پوشـش     -ط
مجتمع ها با مناطق و نواحي آموزش و پرورش مربـوط         
بر اثر ايجاد اين اليه و حلقه مديريتي جديد، قطع شده       

 است.

اولياء دانش آموزان در مراجعـه بـه مـديـران               -ي
مدارس تابعه يا مجتمع براي آگـاهـي از وضـعـيـت                

 تحصيلي و تربيتي فرزندان خود سرگردان شده اند

نقش و جايگاه انجمن اولياء و مربيان هـريـك       -ك
از مدارس تابع مجتمع ها به دليل تجميع تنزل يافـتـه        

 است.

جمع بندي بازرسي امورآموزشي و پـژوهشـي         
 سازمان بازرسي در اين خصوص چيست؟ 

نتايج حاصله از بررسي موضوع نشـان مـي دهـد             
مندرج در سند تـحـول    21/7آموزش و پرورش راهكار     

بنيادين نظام آموزش و پرورش مصوب شوراي عـالـي           
را بـه عـنـوان           1390انقالب فرهنگي ابالغي در آذر      

مبناي قانوني ايجاد مجتمع هاي آموزشي و پـرورشـي         
 130يكي از    21/7اعالم نموده است. حال آنكه راهكار  

سلسله راهكارها براي تحقق هدف هاي كـالن پـيـش          
بيني شده در فصل هفتم(هدف هاي عـمـلـيـاتـي و                
راهكارها)سند موصوف مي باشد. بنابراين راهكار مذكور   
كه اولويت بخشي به رويكرد مديريت مجـتـمـع هـاي         
آموزشي و تربيتي را به منظور اعمال مديريت يكپارچه          
تربيتي در طول مدت تحصيل دانش آموزان و ايـجـاد            
فرصت بيشتر براي ارتقاي فعاليت هـاي آمـوزشـي و             
تربيتي مدنظر قرار داده اسـت، مسـتـلـزم تـحـقـق                 
راهكارهاي پيشين اين مبحث مي بـاشـد. حـال در                
شرايط كنوني و وضعيت موجود بدون تحـقـق سـايـر             
راهكارهاي مذكور و فراهم سازي زيرساخت هاي الزم         
نمي توان يكپارچه سازي امور آموزشـي و پـرورشـي             
دانش آموزان به خصـوص دانـش آمـوزان مـنـاطـق                
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روستايي و عشايري را از سازو كار ايجاد مجتمع هـاي         
 آموزشي و پرورشي انتظار داشت.

با توجه به اينكه از عملكرد مجتمع هاي آموزشي و          
تربيتي كه در گذشته به صورت آزمايشي در كشورمان         
راه اندازي و طي يك دوره زماني مشـخـص تـوسـط               
پژوهشگران پژوهشگاه آموزش و پرورش مورد بررسي و     
سنجش قرار گرفته و ناموفق ارزيابي شده به هـمـيـن         
سبب ادامه فعاليت آنها متوقف گرديده است. بنابـرايـن      
تأسيس مجدد مجتمع هاي آموزشي و پـرورشـي بـا             
داشتن چنين پيشينه اي از توجيه منطقي بـرخـوردار           

 نبوده است.

عالوه بر اين از زمان راه اندازي آنها به شكل فعلـي،   
مطالعات و پژوهشي در خصوص نحوه اجرا و مـيـزان             

 تحقق اهداف مورد انتظار ارائه نگرديده است.

از سوي سازمان چه پيشنهادي بـه وزارت          
 آموزش و پرورش ارائه و نتيجه كار شد؟

) وزارت آموزش و پرورش با توجه بـه اوضـاع و              1
احوال هر منطقه آموزشي و پرورشي از راههاي مـقـرر        

) قانون برنامه پنجم توسعه كشـور      19در بند(د) ماده(     
مبني بر توسعه آموزش از راه دور و گسترش مـدارس            

 شبانه روزي بهره گيري نمايد.

) ايجاد مجتمع هاي آموزشي و پرورشـي كـه از        2
يك طرف تأثير كيفي مطلوبي در امـور آمـوزشـي و               
پرورشي دانش آموزان مدارس تحت پوشش نداشتـه و        
از سوي ديگر چنين اقدامي موجبات ايجاد حلقه واسط         
مديريتي در ساختار مديريت آموزشي و پرورشي تحـت   

گرديده موجبـات كـنـدي        »مديريت مجتمع«عنوان  
امور اجرايي مدارس تحت پوشش را فرآهم نموده و از           
آنجا كه اين امر با سياست هاي انقباضي دولت نيز در             
تعارض مي باشد،( از طرفي وجود مدارس هم ارز مانند        
شبانه روزي ، روستا مركزي و خوابگاه مركزي مزيد بـر      

علت است. ) الزم اسـت مـوضـوع ادامـه فـعـالـيـت                    
هاي آموزشي بويژه مجتمع آموزشي شهري در          مجتمع

شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح و در خصـوص             
 ادامه فعاليت آن تصميم گيري شود.

) وزارت آموزش و پرورش در حـوزه واحـدهـاي             3
آموزشي روستايي و عشايري با حذف مجتـمـع هـاي             
موصوف، نسبت به احياي طرح معلمـان راهـنـمـايـي             
تعليماتي روستايي و عشايري همراه با ارتقـاء سـطـح            
سازماني معلمان راهنمايي تعليماتي و رفع ضعف ها و          

تنگناهاي گذشته و يا استفاده از خـدمـات مـدارس                
روزي، روستا مركزي و خوابگاه مـركـزي، اقـدام             شبانه

نمايد.پس از ارسال گزارش به مبادي ذي ربط ، وزيـر             
آموزش و پرورش در مصاحبه اي اعالم كرد به تـدريـج         

 مجتمع هاي مذكور را منحل خواهد كرد.
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اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجـارت        «در  
، صدور سهام بـي نـام بـراي        »1347/12/24مصوب  

شركت هاي سهامي خاص و عام بدون هـيـچ گـونـه              
محدوديتي مجاز دانسته شده است(تبصره يك مـاده          

ها   نام  شركت  ). عالوه بر اين امكان تبديل سهام بي 24
به سهام با نام و بالعكس نيز با رعايت شرايطي، تجويز           

اين قـانـون،    39).در ماده 50 الي 43گرديده است(مواد 
 سهم بي نام اين گونه تعريف شده است: 

سهم بي نام بصورت سند در وجه حامل تنظيـم       «
و مالك، دارنده آن شناخته مي شود مگر خـالف آن             
ثابت گردد. نقل و انتقال اين گونه سهام به قـبـض و               
اقباض به عمل مي آيد. گواهي نامه موقت سهـام بـي      
نام در حكم سهام بي نام است و از لحاظ ماليـات بـر               

 »درآمد مشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.

به استناد قانون مزبور، مي توان شركت هايـي بـا            
نام بـه ثـبـت         وضعيت نزديك به صد درصد سهام بي      

رساند. هر چند در عمل شايد نتوان مصداقي براي اين        
گونه شركت ها يافت اما محدوديت قانوني نيـز بـراي        

 ثبت اين گونه شركت ها نمي توان متصور گرديد. 

انتشار سهام بي نام آن هم به صورت نـامـحـدود              
اليحه قانوني راجع بـه     «تواند مانعي بر سر اجراي        مي

منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كـاركـنـان             
دولت در مـعـامـالت دولـتـي و كشـوري مصـوب                  

موسوم به قانون منع مداخله ايـجـاد      »1337/10/22
) و    7نمايد. شايان ذكر است كه حسب مفاد بندهاي (   

هـايـي كـه        ) ماده يك اين اليحه قانوني، شـركـت      8( 
كاركنان دولت يا شهرداري ها (به طور كـلـي افـراد               
مندرج در بندهاي يك تا شش ماده يك قانون مـورد          

) درصد سـهـام و يـا          5اشاره) منفرداً مالك حداقل ( 
درصد سهام آنها مي باشنـد       20مجتمعاً مالك حداقل    

هايي كه اكثريت سهام آنهـا مـتـعـلـق بـه             يا شركت 
شركتهاي مزبور است، نمي توانند با دولت وارد معامله         

ها بـا    و يا داوري گردند. معامالتي كه اين گونه شركت        
دولت انجام مي دهند باطل بوده و خاطـيـان(چـه در         
طرف دولت و چه شركت خصوصي) به مجازات حبس          
از دو تا چهار سال محكوم مي شوند. در قانون مـزبـور          
حتي براي صرف شركت در مزايده و مناقصه دستگـاه          
دولتي نيز(ولو اين كه شركت كننـده بـرنـده اعـالم               
نگردد) مجازات مزبور در نظر گرفته شده است كه اين    
امر حاكي از اهميتي است كه قانونگذار براي دور نگـه           

هـا از مـعـامـالت           داشتن كاركنان دولت و شهرداري  
دولتي و تضمين شفافيت اين نوع معامالت مد نـظـر            
داشته است. علت اصرار قانونگذار بر عدم مداخله ايـن           
قسم كاركنان در معامالت دولتي، احتمال برخورداري       

 نام مانعي بر سر اجراي قانون منع مداخله كاركنان  سهام بي

 در معامالت دولتي و قانون مبارزه با پولشويي  
 محمد كشوريان مقدم

 )2كارشناس دبيرخانه منطقه(

اله
مقـ
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كاركنان از اطالعات نهاني دستگاه و قدرت تأثيرگذاري       
الوصـف بـا       آنان بر فرآيند انتخاب برنده بوده است. مع        

اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون  «اجازه صادره در  
مبني بر امكان انتشار نامحدود سهام بي نـام،            »تجارت

كاركنان دولت و شهرداري ها مي توانند با خريد سهام          
هاي سهامي(چه عام و چـه خـاص) و                 نام شركت   بي

گيري از رانت اطالعاتي كه دارند وارد مـعـامـالت        بهره
ناصواب با دولت گرديده بدون اين كه دغدغه شموليت         
قانون منع مداخله برخود را داشته باشند چرا كه اساساً        
رديابي و اثبات وقوع اين جرم در چنين شركت هـايـي       

نـام      ممكن نمي باشد. عالوه بر اين، انتشار سـهـام بـي         
تواند مانعي نيز بر سر اجراي قـانـون مـبـارزه بـا              مي

پولشويي ايجاد نمايد.مبناي قانون مبارزه با پولشـويـي،      
شفافيت و امكان رصد نحوه كسب درآمد و ثروت هـاي   

نـام    مشكوك اشخاص است كه با هدف انتشار سهام بي        
كه همانا اختفاء هويت دارندگان آن اسـت نـاسـازگـار          

 باشد. مي

بـه     1391/1/23در اليحه تجارت كه در تـاريـخ          
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده لكن تاكنون بـه         
تصويب شوراي نگهبان نرسيده است نيز انتشار سـهـام          
بي نام با قيد محدوديت هايي پيش بـيـنـي گـرديـده         

اليحه، سهم بي نـام ايـن گـونـه            415است. در ماده     
سهم بي نام سند در وجه حـامـل     «تعريف شده است:     

محسوب و دارنده، مالك آن شناخته مي شـود، مـگـر             
خالف آن ثابت گردد. اين گونه سهام با قبض و اقبـاض   

 »واگذار مي شود.

در اين اليحه، انتشار سهام بي نام بـراي شـركـت              
درصد سرمـايـه    30هاي سهامي عام، حداكثر به ميزان  

ثبتي آنها مجاز دانسته شده و بـراي شـركـت هـاي                
سهامي خاص انتشار اين نوع سهـام مـمـنـوع اعـالم               

اين اليحه نـيـز تصـريـح        477گرديده است . در ماده  
شركت سهامي خاص نمي تواند بي  ...«شده است كه    

نام باشد. شركت هاي سهامي خاصي كـه پـيـش از                
تصويب اين قانون سهام بي نام منتشر كرده اند بـايـد            
ظرف دو سال كليه سهام بي نام شركت را با رعـايـت              

در اليحـه   »مقررات مربوط به سهام با نام تبديل كنند.    
تجارت امكان تبديل سهام بي نام به سهام با نام مجـاز            
اعالم گرديده لكن تبديل سهام با نام به سهام بي نـام             

 تجويز نشده است .

اليحه  144و  143شايان ذكر است كه حسب مواد  
) نوع منـدرج   7تجارت ، تعداد شركت هاي تجارتي از (      
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بـه    »اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت«در  
مورد افزايش يافته لكن انـتـشـار سـهـام                    11حداقل  

نام، صرفاً براي شركت هاي سهـامـي عـام مـجـاز                 بي
شمرده شده است. هر چند در اليحه تـجـارت صـدور              

چـه     -سهام بي نام براي شركت هاي سهامـي خـاص          
شركت هايي كه پس از تصويب اين اليحه به ثبت مـي      

 -رسند و چه شركت هايي كه قبالً ثـبـت شـده انـد           
درصـدي نـيـز         30ممنوع اعالم گرديده و محدوديت     

براي سهام شركت هاي سهامي عام در نظر گرفته شده        
تـوانـد     است مع الوصف سقف تعيين شده كماكان مـي        

مانعي بر سر راه اجراي صحيح قانون مـنـع مـداخلـه            
كاركنان در معامالت دولتي و همچنين قانون مبارزه با         

 پولشويي باشد.

اليحه قانوني اصالح قسـمـتـي از        «در مجموع در  
، 39،   30،   24، 8، 7ماده (مواد  15در  »قانون تجارت 

) و    244و  243، 170، 50، 48، 47، 46، 45، 44، 43
، 397،   378ماده (مـواد        17در  »اليحه تجارت«در  

400 ،406 ،407   ،415   ،419   ،420   ،421   ،423 ،
) از سـهـام     869و  648، 546، 514، 477، 457، 424
 نام ياد گرديده است. بي

سهم قسمتي است از سرمايـه شـركـت            -24ماده  
سهامي كه مشخص [كنندة] ميزان مشاركت و تعهدات    
و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد. ورقـة            
سهم سند قابل معامله اي است كه نمـايـنـدة تـعـداد         

 سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. 

 سهم ممكن است با نام يا بي نام باشد. -1تبصره 

ورقه سهم سندي قـابـل مـعـاملـه و               -397ماده  
نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شـركـت           
سهامي دارد. ورقه سهم مي تواند با نام يا بي نام باشـد             
لكن پذيره نويسي سهام بي نام بيش از سي درصد كل           

 »سهام شركت باطل است.

سهام بي نام با رعايت مفاد اين قانون و     -419ماده  
مطابق اساسنامه يا بر اساس تصميم مجمع عـمـومـي            
فوق العاده به سهام با نام تبديل مي شود. تبديل سهام            

 با نام به بي نام مجاز نيست.

شركت تجارتي يازده نوع است: سهامي      -143ماده  
عام، سهامي خاص، با مسئوليت محـدود، تصـامـنـي،             
نسبي، مختلط سهامي عام، مختلط سـهـامـي خـاص،            
مختلط غير سهامي، تعاوني سهامـي عـام، تـعـاونـي              

 سهامي خاص و تعاوني غير سهامي  

عالوه بر انواع شركت هاي مـذكـور در      -144ماده  
اين قانون شركت تجارتي مي توانـد طـبـق       143ماده  

مقررات خاصي كه با تراضي شركا و يـا سـهـامـداران              
معين مي شود با هر ميزان سرمايه تشكيل شود ولـي            
در هر حال رعايت احكام مندرج در فصل هاي اول و             

 سوم اين باب الزامي است.

 پيشنهاد اجرايي

هرچند در حال حاضر شايد سوءجريان عمـده اي          
به واسطه انتشار سهام بي نام در كشور رخ نداده باشـد           
لكن جهت رفع اشكال مطرح شده و مسـدود نـمـودن        
خالءيي كه مي تواند منشاء بروز فساد گردد دو اقـدام           
قابل تصور است. اول آنكه با تصويب اصالحيه اي بـر              

اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگـان   «
مجلس و كاركنان دولت در معامالت دولتي و كشـوري      

، معامالت دستگاه هاي دولتـي  »1337/10/22مصوب  
) 5و شهرداري ها با شركت هايي كه سهام بي نام آنها (    

درصد و بيشتر است ممنوع اعالم گردد و دوم آنكه بـا             
اليحه قانوني اصالح قسمـتـي   «تصويب اصالحيه اي بر  

، صـدور سـهـام بـي نـام بـراي                       »از قانون تجـارت   
) درصد سهام آنـهـا      5هاي سهامي به كمتر از (        شركت

محدود شود و اين محدوديت در اليحه تـجـارت نـيـز         
 پيش بيني گردد.
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» موجودي پاسخگو «اگر انسان را از ديدگاه اسالم،       

تعريف كنيم، شايد سخني به گزاف نگفته باشيم. معاد          
يكي از اصول دين اسالم است كه به موجب آن انسان             

 بايد پاسخگوي تمام رفتارهاي خود باشد. 
سازي علمكرد    اگر هدف اين پاسخگويي را سالم        

انسان و وادار ساختن او به رفتار درست مبتني بر                
اي از اصول و       محاسبه و تعقل و پايبندي به مجموعه        

ارزشها بدانيم، آن گاه پاسخگويي در حوزة سياست و           
كند. پاسخگويي در      اجتماع نيز ضرورت تام پيدا مي       

اسالم، از درون انسان و پاسخگويي او به خودش آغاز             
يابد.   اجتماعي راه مي    -هاي سياسي   شود و به حوزه     مي

احتمال وجود و بروز خطا، پيشگيري از فساد احتمالي،          
جلوگيري از تضييع منابع و امكانات، انتخاب بهترين           

ريزي و سياستگذاري و احقاق حقوق          شيوه در برنامه  
توان از داليل ضرورت پاسخگويي در         شهروندان را مي  

نظام سياسي برشمرد. به همين دليل، پاسخگويي در           
حكومت حضرت علي(ع) از جايگاه و اهميت بااليي            

كرد كه    برخوردار بود. او استانداران خود را موظف مي         
به مردم پاسخگو باشند و حتي ظن و گمانهاي منفي             
آنان را از طريق پاسخگوييِ شفاف از بين ببرند. خود             
حضرت علي(ع) نيز، به عنوان حاكم جامعه، به طور             
مستقيم به اطرافيانش و مردم پاسخگو بود و در اين راه         

دومين نوع    كرد.  درشتيهاي آنان را نيز تحمل مي         
پاسخگويي در حكومت امام علي(ع)، پاسخگويي دروني       
نظام سياسي و به عبارت ديگر، پاسخگويي مديران به           

هاي باالتر از خود بود. امام علي(ع) واليان و مديران           رده
اي در اين راه      كرد و ذره    خود را به شدت حسابرسي مي     

فروگذار نبود. واليان و استانداران نيز كه از شيوة                
حكومت امام علي(ع) اطالع داشتند، خود را موظف به           

 دادند. ديدند و به آن تن مي پاسخگويي مي
پاسخگويي به مردم توسط دولت سبب ايجاد              

اعتماد و افزايش آن در بين مردم مي گردد. اعتماد نيز            
از بنيادي ترين اصول سرمايه اجتماعي محسوب                  

شود. سرمايه ي اجتماعي از جمله مفاهيم چند              مي
وجهي در علوم اجتماعي است كه در اوايل قرن بيستم           

 1980به صورت علمي و آكادميك مطرح و از سال              
وارد متون علوم سياسي و جامعه شناسي شد و ابتدا             

شود،   توسط جاكوبز، بورديو، پاسرون و لوري مطرح مي        
اما توسط كساني چون كلمن، بارت، پانتام و پرتز بسط           

شود. كاربرد مفهوم سرمايه           و گسترش داده مي      
اجتماعي بصورت آنچه كه امروزه مدنظر است به تدريج      

اما اين بدان معناي نيست      رايج شده است1990در دهه 
كه در آثار جامعه شناسان كالسيك اثري از اين مفهوم          
نباشد، در آثار انديشمندان و جامعه شناساني چون            

توان به جستجوي اين        ماركس و وبر و دوركيم مي        
مفهوم پرداخت و در انديشمنداني چون ماركس، اميل         
دوركيم، وبر و پارسونز به مفاهيمي همچون اضطرار؛           
نفع جمعي، ارزشها و اعتماد اجتماعي توجه شده كه            
هر يك ابعادي از مفهوم سرمايه ي اجتماعي را در بر             

بيشتر نظريه پردازان سرمايه اجتماعي بر           گيرد.  مي

 سرمايه اجتماعي؛ دولت پاسخگو و تحكيم اعتماد عمومي
 

 پور دكتر شعبان نجف
 رئيس گروه صيانت از حقوق شهروندي مركز ملي رسيدگي به شكايات
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تأثير سرمايه اجتماعي بر رژيم سياسي تأكيد مي كنند         
و معتقدند كه سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از               

ها تشكيل         مفاهيم مانند اعتماد، هنجارها و شبكه          
دهند كه موجب ايجاد ارتباط و مشاركت بهينه               مي

اعضاي يك اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آنها           
را در سطح كالن جامعه تأمين مي كنند. سرمايه               
اجتماعي حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهي است و         
از طرف ديگر افزايش آن مي تواند به پايين آمدن                

هاي اجتماعي و هزينه هاي عملياتي             سطح هزينه  
سازمان بيانجامد. لذا ظهور و تقويت اعتماد اجتماعي           
به طور غيرمستقيم تسهيل كننده همكاري اعضاي           
جامعه براي رسيدن به منافع مشترك است. اعتماد             

تواند با جذب مردم، دولتمردان و نخبگان به                 مي
يكديگر موجب توسعه سياسي شود. اعتماد، منبع با            
ارزشي از سرمايه محسوب مي شود كه اگر در كشوري           
به ميزان زياد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد             
سياسي و توسعه اقتصادي بيشتر خواهد شد و يكي از            

 مناسبات اجتماعي است.      عناصر كليدي در توسعه      

  همچنين اعتماد عمومي براي دولت، به مثابه سرمايه         
ها، تا حد زيادي،        اجتماعي است. بقا و دوام دولت        

وابسته به ميزان برخورداري دولت از اين سرمايه است.          
بنابراين جلب اعتماد عمومي و تقويت آن براي تمامي           

ها ضروري است. دولت به عنوان يكي از منابع              دولت
گيري اعتماد اجتماعي در       سرمايه اجتماعي در شكل    

جامعه نقش اساسي دارد و در عين حال از وجود و                
ظهور اين پديده در جامعه نهايتاً منتفع خواهد شد،             
چرا كه در موارد بسياري غالباً خود نيز هدف چنين              
اعتماد واقع مي شود. اگر مردم تصور كنند كه دولت به        

گويد و در حال انجام كاري به غير چيزي     آنان دروغ مي 
است كه ادعا مي كند، آنگاه نمي توان توسعه اقتصادي          
را در جامعه انتظار داشت، زيرا مشكل اطمينان و               

 اعتماد در آن حل نشده است. 
  لذا اعتماد مردم براي مسئولين نظام سرمايه             

آيد، اما به     بهايي است، كه به سادگي به دست نمي       گران

رود. دولت با جلب اعتماد عمومي،        سادگي از دست مي   
هاي   مشاركت سياسي و اجتماعي آنان در صحنه            

كند. مشاركت    مختلف را به نفع خود تضمين مي           
مردمي و      اجتماعي و شركت مردم در انتخابات پشتوانه      

مقبوليت و محبوبيت دولت در نزد مردم            نشان دهنده 
است. از طرف ديگر دولت، با تشديد اعتماد مردم               

مردم     تواند از مشاركت همه جانبه       نسبت به خود، مي   
 -هاي مختلف فرهنگي        ها و برنامه     در اجراي پروژه   

  اجتماعي، برخوردار گردد. به عالوه دولتي كه از سرمايه     
بهاي اعتماد اجتماعي در حد بااليي برخوردار             گران

قوي مردمي، از هيچ بحران و           است، به دليل پشتوانه    
اي نخواهد داشت،     فشار داخلي و خارجي ترس و واهمه      

زيرا مردم به دليل اعتماد، در كنار دولت، با هرگونه              
مشكلي مقابله خواهند كرد. بر اين اساس، جلب اعتماد         
اجتماعي يك ضرورت غير قابل انكار است و تالش              
براي حفظ آن نيز ضرورتي حياتي است. البته اين               

شود، بلكه افراد     ها مطرح نمي    ضرورت تنها براي دولت   
در زندگي اجتماعي خود نيز نياز به جلب اعتماد                

 .ديگران و اعتماد ديگران به ديگران دارند
ي مردم است، بايد      با توجه به اين كه دولت نماينده   

در مورد عملكرد و تصميمات خود به مردم پاسخ گو             
باشد. از طرفي پاسخ گويي يكي از حقوق مسلم                 

دولت پاسخ گويي       شهروندان است و در مقابل، وظيفه      
سازي اطالع    است. به عالوه، پاسخ گويي از طريق شفاف   

رساني و از رونق انداختن بازار شايعات عليه دولت،              
تر كرده و اين       نگرش مردم را نسبت به دولت مثبت        

گرايش مثبت، اعتماد مردم نسبت به دولت را افزايش           
از اينرو    .شود  دهد كه هدفي عالي محسوب مي          مي

ها از طريق پاسخ گويي شفاف و مسئوالنه                 دولت
هاي اعتماد عمومي را تحكيم نموده و با           توانند پايه   مي

مردمي خود را       ي اجتماعي، پشتوانه    تقويت اين سرمايه  
هاي   ها و شركت    تقويت نمايند. تمامي ادارات، سازمان     

گويي به مردم را يك         وابسته به دولت نيز بايد پاسخ       
گويي   عالوه بر اين كه پاسخ        .اساسي بدانند     وظيفه
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تواند در تشديد و تقويت اعتماد        دولت است، مي      وظيفه
اجتماعي نسبت به دولت نقش مهمي ايفا نمايد. در             
شرايطي كه مجاري موثق اطالع رساني در جامعه              
وجود نداشته باشد، و يا اين مجاري به درستي نقش             

رساني خود را ايفا ننمايد، بازار شايعه و                    اطالع
پردازي داغ خواهد شد و اطالعات غلط و نادرست،        دروغ

اعتماد مردم نسبت به مسئولين را سست خواهند نمود         
 .و رواج شايعات يقين و اعتماد را متزلزل خواهد كرد           

گويي دولت و مسئولين مربوطه، چنانچه با                پاسخ
سازي و    صداقت و شفافيت همراه باشد، بازار شايعه          

 شايعه پراكني را از رونق خواهد انداخت.  
هاي كليدي     بنابراين پاسخگويي يكي از ارزش        

مستخدمان كشوري در دموكراسي ها و بخصوص در           
هاي پيشرفته است. بر اساس برخي                      دموكراسي

هاي صاحبنظران با توجه به اينكه در ساليان اخير           يافته
اعتماد عمومي نسبت به بخش دولتي عمدتاً با كاهش           
مواجه بوده است تقاضا و فشار براي افزايش پاسخ              
گويي در بخش عمومي نسبت به گذشته بيشتر شده            
است. علّت آن است كه ماهيت بخش عمومي دائماً در           
حال تغيير است. اين بخش از نظر اندازه، منابع و                
مسئوليت ها رشد پيدا كرده و نوعي رقابت و كارآفريني  
را در چارچوب مديريت گرايي به خود ديده است. در            
حقيقت شواهد نشان مي دهد كه افزايش منابع و               

هاي اين بخش با ميزان پاسخ گويي آن                مسئوليت
هماهنگ نبوده است. در نتيجه توانايي اجرا                   

استانداردهاي رسمي با افول مواجه شده است. طبعاً           
شود.   اعتمادي منجر  مي     گويي به بي    اين افول در پاسخ   

به اعتقاد دنهارت هيچ چيز نه خطاهاي قضاوت، نه             
عدم كارايي، نه ضايعات، نه ماليات هاي سنگين، نه             
وجود مقررات بيش از حد و نه حتي شكست در جنگ            
دولت ها را از ريشه نمي لرزاند، مگر وجود اين باور كه             
عامه مردم تصوركنند حاكمان و مديران دولتي به جاي        
توجه به منفعت عامه به منفعت شخصي خويش مي            
انديشند. زماني كه اين باورها ميان عامه مردم فراگير           
شد و براي مدتي طوالني دوام يافت، عامه مردم اعتماد          
خود را نسبت به دولتمردان و نهادهاي دولتي از دست           
خواهند داد. اگر عامه مردم به نهادهاي دولتي و افراد            
منتخب و منتصب دولتي ايمان و اعتماد نداشته باشند،         
در اجراي تصميمات دشوار، خصوصاً تصميماتي كه           
مستلزم ايمان و فداكاري است، همكاري نخواهند كرد.         
بروز رفتار منفعت طلبانه از سوي مديران و كاركنان            

سازد و به از دست       دولت اعتماد عمومي را مخدوش مي  
دادن اعتماد عمومي به نهادهاي مزبور مي انجامد. پس          
براي اينكه مديران و مسئوالن دولت نشان دهند كه به          
منفعت عامه پايبندند بايد پاسخ گويي را سرلوحه كار           
خويش قرار دهند و اين امر را از طرق مختلف مانند               

هاي شكايت از سازمان هاي دولتي، داوري،                رويه
 حكميت و... به انجام مي رسانند.
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 مقدمه :
گرچه واژ ه هاي نظارت و بازرسي در منابع و مĤخذ     
اغلب به صورت مترادف به كار مي رود لكن در معنـي           
ومفهوم با يكديگر تفاوت هايي دارند . به عبـارت ديگـر     

 بازرسي يكي از روش هاي اعمال نظارت است.   
بازرسي درلغـت  يعـني  بررسـي و تفحـص و در                
اصطالح  اداري ،  تحقيـق و تفحـص در نظـام اداري                
كشور جهت حفـظ سـالمت كاركنـان و پيـشگيري از             
شروع هر گونه فساد اداري و پاسخگويي  بـه شـكايات           
ارباب رجوع از دستگا ه متبوع با رعايت حفظ و حيثيت     
افراد مي باشد و در هـر دسـتگاه اداري واحـدي بنـام              
بازرسي و پاسخگويي به شكايات مستقر اسـت كـه بـه            

 اين امور  مي پردازد.
نظارت  فرآيندي است برنامه ريزي  شده كه طـي        

آن  اطالعات مربوط به عملكرد يك مجموعه يـا واحـد       
سازماني جمع آوري  و مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار                   

گيرد  تا مـيزان  انطبـاق يـا مغـايرت عملكـرد بـا                      مي
ها ، برنامه ها ، استاندارد ها ، قـوانين و مقـررات             هدف

حاكم برآن مجموعه يا واحد تشخيص  داده شـده و در      

نهايت پيشنهاد ها ي الزم براي  حذف مغـاير ت هـا و           
 اصالح عملكرد يا برنامه ارائه گردد.

بازرسي عبارت است از فعاليت  هاي منظم و هدف        
دار بر اساس ماموريت قانوني و شـرح وظـايف تعييـن             
شده نسبت به تمامي معاونت ها ، ادارات ستادي و... از         
طريق  بررسي آنچه  انجام گرفته و آنچه  مـي بايـست       
انجام مي گرفت  و تجزيه  و تحليل عملكرد گذشـته و       
حال و تشخيص و تعيين موارد انحـراف بيـن وضـعيت          
موجود ، با وضعيت مطلوب وتـرميم  نـواقص و بهينـه             
كردن رفتار كاركنان  و اجراي سياست هاي  تشويق و         
تنبيه و برخورد قانوني با تخلفات و جرائم ، ضمن آنكـه     

 پيشنهاد ها بايد صريح ،  روشن و قابل اجراء باشد.
لذا  به دليل  حفظ  سالمت كـار و خـدمات دهـي            
بيشتر به مردم  هر چند وقت  عملكرد دسـتگاه مـورد            

گـيرد و بـه اعتراضـات و           بازرسي و بازبيني قـرار مـي       
شود و الزمـه ايـن        شكايات ارباب رجوع پاسخ  داده مي 

امر استقرار واحدهاي بازرسي وپاسخگويي  به شـكايات       
در هر نهاد و سـازماني اسـت . همينطـور در راسـتاي               
تكريم ارباب رجوع  در يـك سيـستم اداري كاركنـان              
دولت موظفند  وظيفه خود را آنطوري كه شرع و قانون      
مشخص كرده انجام دهند تا رضـايت اربـاب رجـوع را           

 جلب كنند .
ما مي توانيم ويژگيهاي نظارت خوب را در حكومت      
مـوالي متقيـان علـي (ع) ببينيـم . حكومـت مــوالي              
متقيان علي (ع ) و سيره آن بزرگوار ثابت كـرده اسـت       
كه  بـر همـه اجـزاي حكومـت و مجموعـه واليـت و                  
نمايندگان  خود در سراسر كشور پهناور اسالمي در آن      
زمان با توجه به كمبود امكانات  ، ايشان اين نظـارت را    

خيلــي  دقيــق انجــام مــي دادنــد. در خطبــه هــا و                     
هاي ايشان و آنچه كه در تـاريخ بـاقي مانـده  و            نوشته

بسيار مشهود است  اينكه كه كار بازرسي در مديريـت          
اسالمي  كار بسيار مهمي است و در ايـن مـورد هيـچ             

 شك و شبهه اي وجود ندارد .
لذا  ناظرين و بازرسين  بايد در امور اداري  و مردم      
آسان گير و عيب و ايراد آنان را گوشزد كنند به اربـاب       
رجوع تكريم و از تحقير ديگران خـوداري نماينـد و در           
تصميم گيري  بر خداي بـزرگ توكـل كننـد  .ضـمناً             

اهميت و نقش 

هاي نظارتي بر  دستگاه

 هاي اجرايي دستگاه

 
 پور مهدي نيك

مسئول فناوري اطالعات و بازرس گروه اقتصادي و       
 زيربنايي اداره كل بازرسي استان گلستان

 



هار
ه ب

نام
ژه 

 وي
م/
شش

ت و 
شص

ره 
شما

شم/
ل ش

سا
13

94
 

33 

فعاليت هاي بازرسي بايد اولويت بندي گردد و بازرسي      
گيري پنداشت بلكه بايد   به مسائل مهـم و      را نبايد مچ  

اساسي   توجه نمود .  بازرسي  و نظارت  بايـد موجـب       
 تقويت دستگاه ها گردند . 

در بازرسي ها بايد نقاط قـوت و ضـعف را در نظـر            
گرفت و نسبت به نقاط قوت تشويق  و انگـيزه بيـشتر          

 ايجاد كرد و نسبت به نقاط ضعف هم  تذكر داد. 
نظارت و بازرسي در دستگاه ها و همينطور  در يك      
حكومت اسالمي يك مسئله مهم محسوب  مي شـود و       
بدون نظارت و بازرسي ها ، قطعاً دستگاه ها  به طـرف         
انحراف كشيده مي شوند . به صـورت عـدم بازرسـي و           
نظارت و يا ابتدايي و غير فعال بودن آن ، مـشكالت و             
ضررهاي زيادي را مردم احساس خواهند كـرد و نظـام         
ضربه خواهد ديد. انتظارات  بحق مردم تحقق نخواهـد        
يافت و بستر هاي فساد و مسائل مختلف فراروي  نظام      

 قرار خواهد گرفت .
 

 ها: مفاهيم و چالش

در عين حال نظارت و بازرسي هيچگاه نتوانسته            
است اعتماد افكار عمومي را در ايران به طور كامل               
جلب نمايد. انتقادات جديد كه از ساختار اجتماعي،            
اقتصادي، و خط مشيهاي سياسي اتخاذ شده در مورد           

دهي مؤسسات دولتي و يا          كارآيي و ميزان خدمت     
شود   هاي گروهي انجام مي      وابسته به دولت در رسانه     

نشانگر آن است كه مشكالت حاد و حل نشدة زيادي            
وجود دارد كه غير مستقيم روي امر بازرسي تأثير               

 كاهد. گذارد و از كارآمدي آن مي مي

همين دليل استقبال عمومي از بازرسي و نظارت           به
و پشتيباني اساسي آحاد مردم هنوز در كشور ضعيف           
است. اصوالَ بازرسي به دو منظور در نهادهاي جمهوري         

بيني شده است كه عبارتند از حسن         اسالمي ايران پيش 
هاي   جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه           

اداري. در مقوله اجراي صحيح قوانين اگر نقض قانون           
موجب تضييع حق يك شخصيت حقوقي يا حقيقي            
گردد، با شكايت شخص به ديوان عدالت اداري و يا              
دادگاههاي عمومي  بر حسب صالحيت به موضوع             

شود. اما وظيفه مهم سازمان بازرسي در           رسيدگي مي 

مواقعي است كه نقض قانون به طور آشكار و يا غير               
آشكار صورت گرفته است اما يا شاكي وجود ندارد و يا            

 شرايط طرح شكايت براي شاكي مساعد نيست.  
بنابراين حوزه اصلي كل بازرسي همين قلمرو يعني        
نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در           
دستگاههاي اداري است كه به دليل گستردگي تخلفات    

كاري كاركنان دولت و مهمتر از همه عدم           همراه با كم  
مشاركت افراد در جلوگيري از فساد اداري است كه،            

رغم صرف نيروي بسيار زياد باز هم به نتايج                 علي
 رسد. مطلوب و موردنظر نمي

 
براي به حداقل رساندن فساد در دستگاههاي   

 اداري الزم است كه به دو عامل مهم توجه شود:
 هاي فساد؛ ) ماهيت علل و انگيزه1
) درجه تأثير معيارهاي به كار گرفته شده به              2

مندي و همكاري     وسيله رهبران سياسي و ميزان عالقه      
 آنان براي كاهش فساد؛

در نتيجه كار نظارت و بازرسي بايستي روي سه             
بخش تأكيد نمايد. نخست تعيين ميزان نسبي فساد و          
سطوح آن در سازمانهاي مختلف، دوم توصيف و تشريح      
راهبردهاي ضد فساد به كار گرفته شده؛ سوم تعيين           
ميزان موفقيتهاي حاصل از مبارزه با فساد؛ در هر               

صرف انجام بازرسي و دادن گزارش دقيق            صورت به 
دست آورد مگر اينكه        توان موفقيت زيادي به       نمي

رهبران سياسي متعهد باشند و بيطرفانه و بدون               
مندي و    گرايي معيارهاي ضد فساد را با عالقه           گروه

خالصانه به اجراء درآورند تا ارزشهاي اجتماعي بر هم           
نخورد و درحد معقولي باقي بماند. هيچيك از مشكالت       

توان به عنوان واحدهاي        قضايي و يا انساني را نمي        
طبيعي بدون مسأله در نظرگرفت زيرا كه داشتن قانون         
يك مسأله است و كاربرد آن در رابطه با مسايل انساني           

توان   مورد ديگري است و بدون توجه به آنها نمي              
توصيف و تحليل مناسبي را داشت. مهمترين مشكل           

برداري بدون توجه به مسايل         قوانين در كشور كپي    
اي و كشوري است. فعاليتهاي زنان و            انساني، منطقه 

مردان درواحدهاي اداري ممكن است به جاي                



ور
كش

كل 
ي 
رس

باز
ان 

ازم
  س

ريه
نش

 

34 

هماهنگي ظاهري حالت تناقض داشته باشد. سلسله          
مراتب اداري در بعد از انقالب بر حسب ضرورت و               
طبيعت انقالب دچار تغييرو تحول شده و در بسياري از    

بر ضابطه برتري واضح دارد كه اين امر              واحدها رابطه 
گذارد و    تاثير بسيار نامطلوبي بر نظارت و بازرسي مي         

اعتقادي و عدم مقبوليت عامه و در نتيجه             موجب بي 
شود. شناخت اين     عدم كارآيي آن در سطح كالن مي        

 موارد هسته مركزي درك معني و نتايج بازرسي است.

براساس اهداف كلي برشمرده پيشين براي       
گيري از نظارت و بازرسي و حفظ پويايي          نتيجه

و كارآمدي آن در سطح ادارات دولتي،           
ريزي بايستي حول     فعاليتهاي مربوط به برنامه   

 چهار محور زير متمركز گردد:
از آنجايي كه     مشاركت و توجه شهروندان:   -1

اموال و خدمات عمومي در خدمت جامعه است،               
بتدريج و طي يك برنامه منظم بايستي كيفيت استقرار         

گيري، جلب رضايت استفاده       پيدا كند و معيار اندازه      
كننده باشد. با اين ترتيب بايد ساز و كارهاي متفاوتي           
در دسترس شهروندان باشد تا بتوانند نظرات خود را            
درمورد نحوه عملكرد دولت ابراز كنند. برخي از اين             
سازو كارها عبارتند از: صندوق پيشنهادات، بازديدهاي        
تصادفي، آمارگيري، مصاحبه، توجه به نظرات گروههاي   
با عقايد متفاوت و مشاوره مستقيم با نمايندگان               
سازمانهاي شهري، ضروري است كه يك نسخه سانسور        

طور مرتب تهيه، هدايت و       نشده تمام اين اطالعات را به    
پخش نمايد و شهروندان يا نمايندگان آنها حق                

داشته باشند. به      دسترسي كامل به اين اطالعات را        
همان نسبت كه استفاده كنندگان با معيارها و الگوهاي     
اجرايي و ساز و كارهاي نحوه انجام خدمات به عامه              

شود   شوند از ذهنيت گرايي جلوگيري مي   مردم آشنا مي 
كن خواهد شد. در نتيجه حدف از اجراي           و فساد ريشه  

اين برنامه رسيدن به مشاركت فعالتر جامعه در                
كارگيري و برآورد عمليات سازماني است.          استقرار، به 

دراين صورت توجه و عالقمندي كاركنان دولت براي          
طور رضايتمندانه، مؤثرتر، فعالتر و بموقع         انجام امور به  

تر و    بيشتر خواهد شد و نظارت و بازرسي نيز راحت           

 تر خواهد بود. ساده
در رابطه با برآورده     ارزيابي كلي مديريت:    -2

كردن تقاضاها و نيازها، هميشه بايد ارزيابي مناسبي از          
نحوه مديريت در رابطه با كيفيت و مفيد بودن خدمت           
ارائه شده براي يك جمعيت يا جامعه در دست باشد.            
در اينجا هدف تقويت ساز و كارهاي مقبوليت نحوه             
اعمال مديريت از طريق استفاده از روش و الگوهاي             
جديد مديريتي همراه با ارزيابي عملكردها است.              

كارگيري اين روش موجب افزايش انعطاف اجرايي            به
بودن امور را تضمين        شود و صداقت و شفاف         مي
نمايد. وجود سازو كارهاي مناسب براي تشخيص            مي

فساد و جلوگيري از آن و تضمينهايي كه موجب                
شود،  موجب        جريمه بموقع كاركنان متخلف مي        

افزايش اعتماد افراد به استفاده صادقانه، كارآمد و موثر          
 گردد. از منابع دولتي به وسيله كارمندان دولت مي

تعداد كاركنان هر دولت و        تمركززدايي:  -3
شود و روشهاي     اي كه به بودجه آن تحميل مي         هزينه

اي است كه مورد عالقه         كاهش هر دو مورد مسأله      
جهاني است. دراينجا مشكل مهم بررسي ارتباط بين           
نياز به مقررات، ادارات كنترل كننده و نواحي اجرا              

 كننده است.
بنابراين در تمركز زدايي كاركردها و منابع از مركز          
به استانها بايستي ابتداء به فكر تقويت منابع انساني             
تربيت شده و استفاده مفيد از فناوريهاي جديد بود و            

هاي قدرت     جايي طور تاثيراتي كه اين جابه           همين
 گذارد، مورد مالحظه قرار داد. درساختار اشتغال مي

در اينجا هدف      رفتار اخالقي كارمندان:  -4
تربيت نيروي انساني فعال و توسعه آن از طريق اصالح           
همراه با تأمين رفاه و امنيت شغلي آنان براي بروز               
قابليتها و نشان دادن رفتار مناسب و متعادل است. در           
اين راستا برقراري يك سيستم تشويق و تنبيه واقعي           
در مورد كاركنان دولت براي دفاع از جامعه و دادن              
خدمات به مردم ضروري است. براي رسيدن به اهداف          

طور   باال توجه به تخصص، تبحرو كارآيي واقعي و همين       
سالمت نفس و مسؤوليت پذيري افراد نقش بسيار             
مهمي دارد. در نظر گرفتن و كاربرد اين موارد موجب            
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شود كه تبعيض و اعمال نفوذ براي احراز مشاغل              مي
مختلف به حداقل ممكن كاهش يابد و در نتيجه                

تري از خود نشان      كاركنان بتدريج رفتار اخالقي مناسب 
 دهند.

 گيري: نتيجه
اي در    از آنجايي كه نظارت و بازرسي نقش عمده         

تغيير ساختار و اصالح يك حكومت بازي ميكند،              
تدوين قوانيني كه قابليت برطرف كردن نيازها در بعد          
ملي را داشته باشد موجب استحكام و تثبيت موقعيت           

المللي كشور خواهد شد. انتقادات زيادي كه از              بين
اقتصادي و خط مشيهاي سياسي         -ساختار اجتماعي 

اتخاذ شده در مورد كارآيي مؤسسات دولتي در                
شود نشانگر آن است كه        هاي گروهي انجام مي      رسانه

مشكالت حل نشده زيادي وجود دارد كه غير مستقيم          
گذارد و از كارآمدي      روي امر نظارت و بازرسي تأثير مي      

كاهد. اصوالَ بازرسي به دو منظور در نهادهاي            آن مي 
بيني شده است كه          جمهوري اسالمي ايران پيش      

عبارتند از حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در        
تر بازرسي در مواقعي       هاي اداري. وظيفه مهم      دستگاه

طور آشكار و يا غير آشكار           است كه نقض قانون به      
صورت گرفته است اما يا شاكي وجود ندارد و يا شرايط           
طرح شكايت براي شاكي مساعد نيست. در واقع               

كند و اين نيازها را       بازرسي نيازهاي جامعه را درك مي     
دهد و در      با دستگاههاي اداري و اجرايي تطبيق مي         

نمايد.   صورت لزوم موارد عدم تطابق را پيگيري مي           

توان   بنابراين ضروري است كه مشخص شود چگونه مي       
پوشش، كيفيت و تاثير نظارت و بازرسي را افزايش داد.          
نكته مهم براي موفقيت كار بازرسي توجه به اخالقيات          
در جامعه است و اين موضوعي نيست كه بتوان براي             

طور مرتب قانون و مقررات تهيه كرد و رفتار               آن به 
روزانه افراد را تحت نظر داشت. در واقع براساس                

دست آمده در ساير كشورها، نظارت بيش          تجربيات به 
از حد و افزايش حجم قوانين موجب بروز رفتارهاي             

كاري   كاري توأم با كم      نامناسب انساني و يا محافظه      
 شديد خواهد شد.  

 منابع و مأخذ 
حجتي اشرفي، غ. مجموعه كامل قوانين و مقررات           -1

حقوقي، چاپ هفتم، به نقل از روزنامه رسمي كشور                 
مجموعه   102(صفحه    19/8/1360مورخه    10691شماره

). انتشارات كتابخانه گنج دانش،           1360قوانين سال      
 .1367تهران،
 .1379.  134دانشگاه آزاد اسالمي. خبرنامه شماره -2
عميد زنجاني، ع. فقه سياسي. جلد اول: حقوق              -3

اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.              
 .1366انتشارات اميركبير. تهران 

نامه حق.    محقق داماد. بازرسي از ديدگاه اسالم. فصل      -4
 .1364خرداد:  –دفتر يكم. فروردين 

يزدي.م. قانون اساسي براي همه. انتشارات                 -5
  .1375اميركبير . تهران. 
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 چكيده مقاله
اي در تغيير ساختار و    نظارت و بازرسي نقش عمده  

كـنـد؛ بـنـابـرايـن           اصالح نظام اداري كشور  بازي مي      
توان پوشش،    ضروري است كه مشخص شود چگونه مي      

كيفيت و تأثير نظارت و بازرسي را افزايش داد .تدويـن           
قوانيني كه قابليت برطرف كردن نيازها در بعد ملي را          
داشته باشد موجب استحكام و تثـبـيـت مـوقـعـيـت               

المللي كشور خواهد شد. لذا قوانيني بايستي تدوين    بين
شده تا موجب افزايش و تشويق انگيزة فـعـالـيـتـهـاي          
فردي و سرمايه گذاري شده و در اجراي آن به وسيلـه            
مسؤوالن و ادارات مختلف داراي انعطاف كافي بـوده و         
در نهايت به فساد نيز منجر نشوند. فرآيند نظـارت در             
نظام اداري مي تواند نظام را در جهت تحقق رسالتها ،          

ها و برنامه ها هدايت كند. بنابـرايـن           مشي  اهداف ، خط  
هر چه سيستم نظارت قدرتمندتر عمل كـنـد نـظـام          
اداري و دستگاههاي اجرايي براي دسترسي به اهـداف،         

گـيـري از        تضمين بيشتري خواهد داشت. براي نتيجه   
بازرسي و نظارت و حفظ پويايي و كـارآمـدي آن در           

ريـزي     سطح ادارات دولتي، فعاليتهاي مربوط به برنامه      
) مشاركت و    1بايستي حول چهار محور متمركز گردد:        

) تمـركـز    3) ارزيابي كلي مديريت؛      2توجه شهروندان؛   
صورت و بـا       ) رفتار اخالقي كارمندان؛ در اين 4زدائي؛  

توان انتظار داشت تا كيفيـت        افزايش كارآيي ادارات مي   

نظارت و بازرسي در سطح كشور به نحو مطلوبـي بـاال         
برود. نظارت و بازرسي بايستي روي سه بخـش مـهـم              
تأكيد نمايد؛ نخست، تعيين ميزان نسبي فساد و سطح         
آن در سازمانهاي مختلف؛ دوم، توصـيـف و تشـريـح              
راهبردهاي ضد فساد به كار گرفته شده؛ سوم، تعييـن           
ميزان موفقيتهاي حاصل از مبارزه با فسـاد؛ در هـر              
صورت به صرف انجام بازرسي و دادن گزارش دقـيـق            

 توان موفقيت زيادي به دست آورد. نمي
مقاله حاضر ضمن بيان منويات مقام معظم رهبري        

مزاياي نظام هاي نظارتي ، تكاليف دسـتـگـاهـهـاي               ،
اجرايي و كاركنان در مبارزه با فساد اداري و تـبـيـيـن           
نقش نهادهاي موجود نظارتي و رابطه آنها بـا نـظـام               
اداري، به دنبال ارائه راهكارهايي جهت كاهش شـكـاف     
ميان آن ها بوده تا منجر به ارتقاء سالمت نظام اداري            
گردد. روشن است كه كليد مشكالت موجود بر سر راه    

هاي نظارتي به مسائـل كـالن      كارآيي و اثربخشي نظام  
فكري و فرهنگي و مسائل محتوايي نـظـيـر ادارات ،            
ارزش ها و نگرش ها منحصر نمي شود بلكه رسيدن به           
نظام هاي منسجم و اثربخش در گـرو آمـاده سـازي           
زيرساختها و رفع موانع و مشكالت ساختاري به صورت         

 توأمان با ساير ابعاد است .
 هاي كليدي: واژه

نظارت و بازرسي، فساد اداري، ساختار اداري،  مبـارزه بـا فسـاد،               
 قوانين نظام اداري ،  اصالح ساختار اداري، حسن جريان امور

 
 نقش نظارت و بازرسي 

 در تحقق نظام اداري جهادي
 

 اداره كل بازرسي استان سمنان
 )2(، وحيد قاسميان) 1(منش غالمعلي سالمت

 بخش اول
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 مقدمه:
يكي از ضرورت ها و نيازهاي اجـتـنـاب نـاپـذيـر               
مديريت سالم و كارآمد، وجود نظام كامـل و دقـيـق              
نظارت و بازرسي است. البته ضـرورت وجـود نـظـام               
نظارت به معناي عدم اعتماد نيست؛ بـلـكـه در يـك               

اعتماد در سازمان خـوب  « عبارت كوتاه مي توان گفت:   
و اين دو تضاد ندارند چرا كـه      »  است ولي نظارت الزم     

نظارت، تنها جستجو براي دستيابي به نقاط ضـعـف و            
كاستيهاي سازمان نيست، در نظارت هم نقاط قـوت و         

توانايي هاو هم نقاط ضعف و كاستـيـهـا شـنـاسـايـي                  
شود. شناخت استعداد و توانايي ها، نقش بسـزايـي             مي

در افزايش كارآيي سازمان دارد و مديريت با توجه بـه            
توانايي هاي شناخته شده مي توانـد تصـمـيـم هـاي           
معقول و صحيح تري اتخاذ كنـد؛ و بـه تـكـامـل و                 

 پيشرفت كاركنان سازمان كمك خواهد كرد.
در يك جامعه ي پيچيده كه انتـظـارات مـردم از             
دولت روز به روز افزايش مي يـابـد، بـرخـورداري از                
تشكيالت بزرگ و پيچيده دولتي اجتناب ناپذير اسـت.         
بزرگي تشكيالت و پيچيدگي آن، مخاطراتي جـدي را          
دربر دارد . فرايند نظارت يكي از مهمترين جريـانـاتـي            
است كه هر سازمان براي تضمين بـقـا و اطـالع از                 
كيفيت عملكرد و اجراي برنامه ها خود به آن احتـيـاج            
دارد. اطالعات به دست آمده از فراينـد نـظـارت، بـه                
عنوان بازخور، ضمن ايجاد هوشياري در مـديـران بـه             
صحت و سالمت جريان عمليات و فعاليت هـا كـمـك         

 فراواني مي كند.
فرايند نظارت در نظام اداري جمـهـوري اسـالمـي          
ايران مي تواند نظام را در جهت تحقق رسـالـت هـا،               
اهداف، خط مشي ها و برنامه ها هدايت كند. بنابرايـن            
سيستم نظارت هر چقدر قدرتمند تر عمل كند نـظـام           
اداري كشور و دستگاه هاي اجرايي براي دسترسي بـه           
اهداف تضمين بيشتري خواهند داشت. به عبارت ديگر         

 )3(سيستم نظارت بازويي قدرتمند محسوب مي شوند.
 تعريف فرآيند نظارت و بازرسي :

از واژگان نظارت و بازرسي تـا كـنـون تـعـاريـف                
قانون   1مختلفي ارايه شده است. بر اساس تبصره ماده          

اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بـازرسـي كـل            

كشور ؛ نظارت و بازرسي عبارت است از مـجـمـوعـه               
فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمـع           
آوري اطالعات الزم درباره مراحل حـيـن و بـعـد از                

) اين قـانـون}،    2اقدامات دستگاه هاي مشمول {ماده ( 
تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهـداف          
و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهـت          

 )4(حسن جريان امور. 
بر اين اساس مي توان گفت نـظـارت و بـازرسـي              

 فرآيندي است كه در سه گام تحقق مي يابد: 

جمع آوري اطالعات به صورت مستمر، منظم و          -1
 هدفدار
تجزيه و تحليل آمار و اطالعـات دريـافـتـي و          -2

 تطبيق عملكرد با اهداف و تكاليف قانوني 
ارايه پيشنهادهاي مناسب در جـهـت تـحـقـق         -3

 و رفع نواقص  حسن جريان امور
شايد مهمترين نكته در اين فرآيند، نحوه توجـه و           
نگاه به انحرافات و يا اشتباهات مي باشد. مقام معـظـم            
رهبري در اين رابطه چه بسيار زيبا فرمودند: مـا كـه               

هـاي     گوييم فساد، اين نيست كه همه مـأمـوريـت           مي
سازمان بازرسي منحصر در جستجوي فسـاد بـاشـد،            
گاهي اوقات چيزي به نام فساد در دستگاه نيست ولـي         

اش را بـه         مدير با توجه به امكاناتي كه دارد، وظيفـه        
 خوبي انجام نداده است.

لذا اولين گام  نظارت و بازرسي اطالع از آنچه كـه            
در واقع رخ مي دهد (بودها) و مقايسه با آنچه از قـبـل         
تعيين شده است(بايدها) مي باشد تا مديـر از آنـچـه            
انجام مي شود قبل از آنكه به صورت حاد و مشـكـل               
 جدي در آيد مطلع و اصالحات الزم را به انجام برساند.

 
 هدف از ايجاد نهادهاي نظارتي و بازرسي:  

اصوالَ نظارت و بازرسي به دو منظور در نـهـادهـاي          
بينـي شـده اسـت كـه             جمهوري اسالمي ايران پيش   

عبارتند از حسن جريان امور و اجراي صحيح قـوانـيـن          
در دستگاههاي اداري. در مقوله اجراي صحيح قوانـيـن      
اگر نقض قانون موجب تضييع حق يـك شـخـصـيـت              
حقوقي يا حقيقي گردد، با شكايت شخص بـه ديـوان        
عدالت اداري و يا دادگاههاي عـمـومـي  بـر حسـب               
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صالحيت، به موضوع رسيدگي مي نمايند. اما وظـيـفـه      
مهم سازمان بازرسي كل كشور در مواقعي اسـت كـه        
نقض قانون به طور آشكار و يا غير آشكار صورت گرفته        
است اما يا شاكي وجود ندارد و يا شرايط طرح شكايـت   
براي شاكي مساعد نيست. بنابراين حوزه اصلي عملكرد      
بازرسي همين قلمرو يعني نظارت بر حسن جريان امور     
و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري است كـه       

كاري كاركنـان   به دليل گستردگي تخلفات همراه با كم  
دولت و مهم تر از همـه عـدم مشـاركـت افـراد در                   

 جلوگيري از فساد اداري است .
براي به حداقل رساندن فساد در دسـتـگـاهـهـاي             

 اداري الزم است كه به دو عامل مهم توجه شود:
 هاي فساد؛ ) ماهيت علل و انگيزه1
) درجه تأثير معيارهاي به كار گرفتـه شـده بـه        2

مندي و همكـاري     وسيله رهبران سياسي و ميزان عالقه     
 آنان براي كاهش فساد؛

لذا در كار نظارت و بازرسي بايستي روي سه بخش          
تأكيد گردد. نخست تعيين ميزان نسبي فساد و سطوح        
آن در سازمانهاي مختلف، دوم تـوصـيـف و تشـريـح              
راهبردهاي ضد فساد به كار گرفته شده؛ سوم تعيـيـن           
ميزان موفقيتهاي حاصل از مبارزه با فسـاد؛ در هـر              

صرف انجام بازرسي و دادن گـزارش دقـيـق             صورت به 
دست آورد مـگـر ايـنـكـه            توان موفقيت زيادي به     نمي

رهبران سياسي متعهد باشند و بيـطـرفـانـه و بـدون               
مـنـدي و        گرايي معيارهاي ضد فساد را با عالقـه       گروه

خالصانه به اجراء درآورند تا ارزشهاي اجتماعي بر هـم           
نخورد و در حد معقولي باقي بمـانـد. هـيـچـيـك از                  

تـوان بـه عـنـوان          مشكالت قضايي و يا انساني را نمي     
واحدهاي طبيعي بدون مسأله در نظرگرفت زيـرا كـه           
داشتن قانون يك مسأله است و كاربرد آن در رابطه بـا            
مسايل انساني مورد ديگري است و بدون توجه به آنهـا           

توان توصيف و تحليل مناسبي را داشت. مهمتريـن      نمي
برداري بدون توجه به مسايل  مشكل قوانين كشور، كپي   

اي و كشوري است. فعاليتهاي زنـان و             انساني، منطقه 
مردان در واحدهاي اداري ممـكـن اسـت بـه جـاي                
هماهنگي ظاهري، حالت تناقض داشته باشد. سلسـلـه          
مراتب اداري در بعد از انقالب بر حسـب ضـرورت و               

طبيعت انقالب دچار تغيير و تحول شده و در بسيـاري          
بر ضابطه برتري واضح دارد كه اين امر       از واحدها رابطه  

گـذارد و      تاثير بسيار نامطلوبي بر نظارت و بازرسي مي       
اعتقادي و عدم مقبوليت عامه و در نتـيـجـه             موجب بي 

شود. شناخـت ايـن      عدم كارآيي آن در سطح كالن مي 
موارد هسته مركزي درك معني و نتـايـج نـظـارت و            

 بازرسي است.
سازوكار نظارت و بازرسي در نظـام اداري         

 كشور:
 نظارت رهبري: -1

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رهبـر را در           
رأس هرم قدرت حاكميت قرار داده است. و اعمال قـوه     
مقننه، مجريه و قضائيه را تحت نظر رهبر پيش بيـنـي            

 كرده است.
نقش رهبري در عزل و نصب رئيس جمهور، يعنـي          
عاليترين مقام در مديريت كشور بسيار حائز اهـمـيـت           
است.از سوي ديگر، مقام رهبري به عنوان فرمانده كـل         

اعالن جـنـگ و       « نيروهاي مسلح، و با داشتن اختيار       
، و نصب و عزل و قبول استعفاي:       » صلح و بسيج نيروها   

رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سـپـاه پـاسـداران             
انقالب اسالمي و فرماندهان عالي نيروهاي نظـامـي و            
انتظامي؛ مسئوليت قسمتي از قوه مجريه را كه هـمـان       
فرماندهي كل نيروهاي مسلح است، برعـهـده دارد، و        

 طبعاً نظارت بر اين بخش نيز با رهبري است.
برخي ديگر از وظايف رهبري، كه مي تواند به طـور     
غير مستقيم وسيله اي براي اعمال نظارت ايشـان بـر        

نظارت بر حسن   « سازمان هاي دولتي باشد عبارتند از:        
حـل اخـتـالف و        « ، »  اجراي سياست هاي كلي نظام   

حل معضالت نظام كـه  « ، » تنظيم روابط قواي سه گانه    
از طرق عادي قابل حل نيست، از طـريـق مـجـمـع                 

 )5(».مصلحت نظام
 نظارت قوه قضائيه:-2

قوه ي قضائيه، قوه اي است مستقل؛ پشـتـيـبـان             
حقوق فردي و اجتماعي، ناظر بر صحت اجراي قوانين،          
مسئول تحقق بخشيدن به عدالت، و عهده دار وظايفـي     
است كه قانون گذار معين كرده است. از جـملـه ايـن              

رسيدگي و صدور حكم در مـورد        « وظايف مي توان از     
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تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفـع         
احياي حقوق عامه و گسترش عـدل   « ،  » خصومات و ...     

نظارت بـر حسـن اجـراي         « و  »  و آزادي هاي مشروع   
نام برد. در تشكيالت قوه قضائيه دو سـازمـان          »  قوانين

براي رسيدگي به شكايات و نظارت بر حسن جـريـان             
امور و اجراي صحيح قوانين در دستگـاه هـاي اداري              
ايجاد شده است كه عبارتند: از ديوان عدالت اداري و             

 )6(سازمان بازرسي كل كشور.
 ديوان عدالت اداري: -الف

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمـده            
منظور رسيدگي به شكايات، تـظـلـمـات و          به «است:  

اعتراضات مردم نسبت به مأموريـن يـا واحـدهـا يـا                
هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نـام          نامه  آئين

ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيـس     
مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديـوان را          

 )7(»قانون تعيين مي كند.
بر اين اساس، در قانون تشكيالت و آيين دادرسـي          

ديوان عدالت اداري ، قانون گذار، رسيدگي به شكايات،         
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات          

هاي دولتي، در صورتي كـه تصـمـيـمـات،              نامه  و آئين 
اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالـفـت داشـتـه             

كنـنـده     باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب       
باشند، در قلمرو صالحيت ديوان عدالـت اداري قـرار            

تصميمـات  « داده است؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه  
يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخـالف قـانـون             
بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يـا             
سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانـيـن و             
مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع        

شود، قابل اعتراض باشند، مـوضـوع         حقوق اشخاص مي  
 صالحيت ديوان خواهند بود.

 سازمان بازرسي كل كشور -ب
منظور نظارت بر حسن جريان امـور و اجـراي              به

در اجراي اصـل      صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و     
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سـازمـانـي       174
رئيس قـوه    زير نظر »  بازرسي كل كشور    سازمان« بنام  

در سازمان بـازرسـي كـل          .قضاييه تشكيل شده است   
كشور انجام امور نظارت و بازرسـي بـه سـه شـكـل                     

اي، فوق العاده و موردي صورت گرفته كه بر اين            برنامه
اساس در آيين نامه اجرائي قانون تشـكـيـل سـازمـان          

 بازرسي كل كشور بدين گونه تعريف شده اند:
) نظارت و بازرسي برنامه اي: فعاليت هاي نظارتي   1

و بازرسي مستمر بر اساس برنامه هاي مدون و منـظـم           
 ساالنه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني؛

) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شـكـايـات و         2
اعالمات مقرون به دليل داير بـر وقـوع تـخـلـف يـا                        

 در محدوده صالحيت سازمان؛  سوء جريان

) نظارت و بازرسي فوق العاده: فـعـالـيـت هـاي                3
نظارت و بازرسي خارج برنامه ريزي مستمر ساالنه، كـه   
حسب دستور يا درخواست مقامات مـذكـور در بـنـد          

در محدوده موضـوع ارجـاعـي       ) 8( قانون 2ماده »  ب« 
 )9(انجام مي گيرد.

به منظور تعامل هر چه بيشتر مردم بـا سـازمـان              
بازرسي كل كشور سامانه ملي رسيدگي به شكايـات و         

ــتــي                                    ــتــرن ــن ــه نشــانــي اي اعــالمــات ســازمــان ب
 »http://shekayat.bazresi.ir  «انــــــــدازي      راه

گرديده كه آحاد مردم ايران مي توانند از اين طـريـق             
نسبت به طرح شكايت و يا اعالم سوء جـريـانـات در               

 عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور  اقدام نمايند.
 وجود اين سامانه موارد ذيل را در پي داشته است:

            ايجادبستري مناسب براي تعامل آسـان مـردم و
 دولت 

         رسيدگي به شكايات، اعالمات و مشكالت مردم در
 تمام سطوح اجرايي  

     اجراي امور وفق وظـايـف       نظارت مستمر بر حسن
واختيارات دستگاهها در فرآيند سـامـانـه مـذكـور         

قانون ارتقاء سـالمـت      25(تحقق مفاد تبصره ماده  
 نظام اداري و مقابله با فساد)

        پاسخگويي سريع و رسيدگي مؤثر به تقاضاي مردم
 و احقاق حقوق آنان  

    فاصله زمان ثبت گـزارش تـا          به حداقل رساندن
 پيگيري وحصول نتيجه

            امكان طرح مشكالت ويا درخواستهـا در سـراسـر
كشور و امكان پيگيري آن در هر زمـان و از هـر               

 مكان  
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            هدايت وكنترل درخواستها ، مراجـعـات و اطـالع
رساني به موقع در مسير رسيدگي بـه مشـكـالت         

 مردم 
         مكانيزه نمودن و متمركز شدن سيستم رسيـدگـي

به شكايات و اعالمات در سطح سازمان بازرسي كل        
 كشور

               ايجاد يك منبع اطالعاتي جامع از آسـيـب هـا و
چالش هاي نظام اداري كشور بر اساس درخواستهـا   

 و مشكالت منعكس شده از سوي مردم  
             تسريع در انتقال مشكالت و نظرات مـردمـي بـه

 مراجع مربوط 
     افزايش رضايتمندي مردم و جلب اعتماد عمومي و

 تحقق شعار عدالت گستري
          ساز وكاري مناسب براي مشاركت اقشار مخـتـلـف

جامعه در فرآيند رسيدگي به شكايات و نظارت بـر          
 عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور 

 نظارت قوه مقننه: -3

بر طبق قانون اساسي جمهوري اسـالمـي ايـران،            
مجلس شوراي اسالمي عالوه بر وضع قـوانـيـن، حـق             
نظارت مستمر بر اجراي قوانين را هم بر عـهـده دارد.             
مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تـمـام     
امور كشور را دارد.طريق صحيح اعمال ايـن نـظـارت              
بسياري از مفاسد را از بين مي برد، همان طور كه عدم         
استفاده از آن، با اعمال بي جاي آن از ارزش مـجـلـس          
مي كاهد. نظارت پيش بيني شده از طريق تذكر، سوال   
و استيضاح و از طريق كميسيون اصل نودم مـجـلـس             

 شوراي اسالمي و ديوان محاسبات اجرا مي شود.
كميسيون اصل نودم مجلـس شـوراي          -الف

 اسالمي 
در اجراي اصل نود قانون اساسي كشور، كميسيوني        
به همين نام در مجلس شـوراي اسـالمـي تشـكـيـل             

قانون اساسي جـمـهـوري         گرديده است . در اصل نود      
 :است آمده اسالمي ايران

 قوه مجريه  يا مجلس هركس شكايتي از طرز كار« 

تواند شكايـت خـود را          داشته باشد، مي   قوه قضائيه   يا
عرضه كند. مـجـلـس         مجلس شوراي اسالمي  كتباً به   

موظف است به اين شكايات رسيدگي كنـد و پـاسـخ             

مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يـا         كافي دهد و در   
آنـهـا     قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كـافـي از          

بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعالم نمايد و در        
عموم باشـد بـه اطـالع عـامـه               موردي كه مربوط به   

 )10(.»برساند

 هاي وابسته بـه     از آنجا كه شكايت از عملكرد ارگان      

ممكن است و شكايت از      ديوان عدالت اداري    در دولت
نهادهاي قضايي نيز بـا رجـوع بـه مـراجـع بـاالتـر                            

قضائيه قابل پيگيريست. فلسفه وجودي ايـن اصـل        قوه
بخش و يـا     افراد نتيجه  مربوط به زمانيست كه شكايات 

ممكن نبوده و شخص به كليت رفـتـاري يـك قـوه                
در واقع اين اصل به عنوان آخريـن راه           .معترض باشد 

گانه را در بـر       سه  خواهيِ شكايت از طرز كار قواي       تظلم
گيرد و شكايت از نهادهاي وابسته بـه دولـت يـا                     مي
شـده در       بيني قضائيه بايستي در دستگاههاي پيش  قوه

 .قانون صورت گيرد

 ديوان محاسبات :-ب
ديوان محاسبات در اصطالح حقوقي نيـز چـنـيـن         

 : تعريف شده است
ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مـأمـور          « 

ماليه و تفريغ كـلـيـه         معاينه و تفكيك محاسبات اداره    
كـنـد كـه         حسابداران خزانه بوده و نيز نظـارت مـي         

معينه در بودجه از ميزان معين شده تجـاوز     هاي  هزينه
وجهي در محل خـود      نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر       

صرف شود و نيز مكلف است كه در امـر مـعـايـنـه و                
آوري سـنـد        ادارات دولتي و جمـع      تفكيك محاسبات 

 خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام       

 ».نمايد

مستقيـمـاً     ايران   اسالمي    ديوان محاسبات جمهوري  
فعاليت مي نمايـد. بـا          اسالمي    شوراي    زير نظر مجلس  
قانون ديوان محاسبات كشور، هـدف      1عنايت به ماده    

از تشكيل ديوان مذكور عبارت است از اعمال كنترل و     
پاسداري از بيت المال از      نظارت مستمر مالي به منظور    

 : طريق

كنترل عمليات و فعاليتهـاي مـالـي كـلـيـه              -الف
دولـتـي و سـايـر           وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي  
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دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشـور           
 .ميكنند استفاده
بررسي و حسابـرسـي وجـوه مصـرف شـده                -ب

ارتـبـاط بـا        ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبـار در        
سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجـه      

و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي   به گزارش عملياتي  
 . مربوطه
تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بـانضـمـام         -ج

 . نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمي 
با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسالمي        

مفهوم چنين تعريفي بطـور       ايران چگونگي ساختاري و   
 .قانون اساسي آمده است 55و  54صريح در اصول 

 نظارت قوه مجريه: -4
عالوه بر رهبري، و قواي قضائيه و مـقـنـنـه، قـوه               
مجريه نيز سازو كارهايي به شرح زير براي نظـارت بـر      

 سازمان هاي تحت نظر خود دارد:
عالوه بر اين كه رئيس جمهور، رياست هـيـات      -1

باشد و بر كار وزيـران نـظـارت            وزيران را عهده دار مي    
هر يك از وزيـران      « دارند، زيرا بر اساس قانون اساسي       

مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و          
مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيـران            

 »مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
نظارت هاي مالي و عملياتي بر اجراي بـودجـه           -2

كل كشور، كه به ترتيب از سوي وزارت امور اقتصـادي           
و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعمال          

 مي گردد.
نظارت بر اجراي برنامه ها و پيشرفت ساالنه ي    -3

آنها، و همچنين ارزشيـابـي كـارآيـي و عـمـلـكـرد                        
هاي اجرائي كشور و گزارش آن بـه رئـيـس                دستگاه

جمهوري كه از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريـزي      
 )11(كشور است.

 ذيحساب: -الف
قـانـون      31بر اساس تعريف مـنـدرج در مـاده             

محاسبات عمومي كشور، ذيحساب مأموري است كه به        
موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايـي از بـيـن           
مستخدمين رسمي واجد صـالحـيـت بـه مـنـظـور                

نظارت و تأمين هماهنگي الزم در اجراي مقررات          اعمال

هـا و مـؤسـسـات و              مالي و محاسباتي در وزارتخانه    
شركتهاي دولتي و دستگاهـهـاي اجـرايـي مـحـلـي               

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سـمـت        و
شود و انجام ساير وظايف مشروحه زيـر را            منصوب مي 

 به عهده خواهد داشت:
نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و          -  1

تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضـوابـط و مـقـررات              
 مربوط و صحت و سالمت آنها.

 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. - 2
ها و  نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه    -  3
 ها و اوراق بهادار. سپرده
حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال  نگهـداري   -  4

 )12(مذكور.
 انجام برنامه ريزي و اقدام مستمر بمنظـور تـامـي           

كادر مالي متعهد و كار آزموده جهت تصدي مشـاغـل          
متناسب با نيازمنديـهـاي       ذيحسابي و معاون ذيحسابي   

 نظام جمهوري اسالمي ايران و همچنين فراهـم آوردن     

موجبات اعمال نظارت مداوم بـر نـحـوه عـمـلـكـرد                 
كـل    ذيحسابان دستگاههاي اجرايي، از طـريـق اداره         

بر ذيحسابيها در زير مجـمـوعـه وزارت امـور              نظارت
 اقتصادي و دارايي صورت مي گيرد .  

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهـبـردي          -ب
 رياست جمهوري:  

معاونت برنامه ريـزي و نـظـارت راهـبـردي بـا                 
ر چهارچـوب  د برخورداري از تشكيالتي نوين و جامع و 

قوانين و مقررات عهده دار وظايف متعددي بـوده كـه            
يكي از آن ها نظارت و ارزيابي بوده كه در سه شـكـل             

 زير محقق مي گردد.
              نظارت مستمر بر اجراي برنامه هـاي تـوسـعـه و

 .پيشرفت ساالنه آن ها
         هـاي    نظارت و ارزيابي كارايي و عملكرد دسـتـگـاه

 .اجرايي كشور
نظارت و ارزيابي طرح هاي عمراني كشور. 

 ج: حراست:

دستگاه حراست يك مجموعه اجرائي و نـظـارتـي           
به   بوده كه به لحاظ ويژگيها، وظايف و جايگاه سازماني        

عنوان يكي از زير مجموعه هاي تشكيالتي، مستقيماً يا         
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نامحسوس وظايف خـطـيـري      به صورت غير مستقيم و 
در ارتباط با سالم سازي محيط كار و كنترل كيفـي و             
كمي كاركنان ، بررسي و احراز تخلفات اداري مالـي ،            

اسـنـاد و مـدارك را             حفاظت از تاسيسات و اماكن ،     
 .دار مي باشد عهده

د: دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويـي بـه        
 شكايات

 دفاتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگـويـي بـه           
شكايات متناسب با نامشان در سه حـوزه فـعـالـيـت                    

  توان به : نمايند. از مهمترين وظايف آنان مي مي
تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسـي مسـتـمـر،                -1
اي و يا موردي از واحدها، براي سنجـش مـيـزان              دوره

مطابقت عمل و عملكرد آنها، با اهداف، بـرنـامـه هـا،               
 دستورالعملها، ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي، 

بررسي عملكرد مديران و كاركنان و سـنـجـش          -2
ميزان رضايت مردم، از واحدهاي مخـتـلـف و نـحـوه           

 برخورد مديران و كاركنان، با ارباب رجوع،

انجام بازرسيهاي آشكـار و پـنـهـان و ارائـه                  -3
 گزارشهاي الزم به مديران ذيربط، 

دريافت شكايات حضوري و مكتـوب مـردم و             -4
 مراجعين از واحدها و كاركنان،

بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع          -5
شكايات و پيگيري و اخذ نتيجه نهايـي بـه مـنـظـور                

 پاسخگويي به شاكيان،
بررسي و پاسخگويي در خصـوص مـراجـعـات             -6

نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبـيـل نـهـاد ريـاسـت               
 جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور،

تهيه و تنظيم خط مشي ها و ابالغ برنامه هـاي          -7
بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي جهت واحـدهـاي       

 بازرسي و پاسخگويي به شكايات،
تدوين و استقرار نـظـام جـامـع نـظـارت و                –  8

ارزشيابي در كليه سطوح وزارتخانه به منظور پيگيري و      
سنجش مستمر عملكرد آنها در چارچوب ماموريتهـا و         

 هاي تدوين شده، برنامه
و سنجش مستمر عملـكـرد،       ارزشيابي نظارت،  -  9

كارايي و اثر بخشي سياستها، برنامه ها و فعالـيـتـهـاي         

جاري و عمراني وزارتخانه در مراحل قبـل از اجـرا ،               
 حين اجرا و پس از اجرا ،

نظارت و ارزشيابي مستمر بـر رونـد اجـراي              -10
هاي مصوب واحدهاي مختلف وزارتخانه   طرحها و برنامه  

 و تهيه و تنظيم گزارشهاي مربوطه،
ها، طرحـهـا و      تجزيه وتحليل هريك از پروژه - 11
هاي مصوب وزارتخانه، و ارائه گزارشات تنـظـيـم           برنامه

شده از نحوه اجراي طرحها و برنامه ها بـه واحـدهـاي       
مربوطه و انجام پيگيري الزم در خصوص اقدامات آنهـا          
در رابطه با تجديد نظر، تقويت و يا متـوقـف نـمـودن               

 ،طرحها و برنامه هاي در دست اجرا
تهيه و تدوين شاخصها، معيارهاي نظـارت و     -12 

هـاي مصـوب و          ارزشيابي بر اساس سياستها و برنامه     
 نظارت بر اجراي آنها،

مطالعه و آگاهي از سيستمـهـاي نـظـارت و          -13
سازي نـحـوه      المللي، بمنظور بهينه    ارزشيابي ملي و بين   

 نظارت و ارزشيابي درسطح وزارتخانه،
به منظور برقراري ارتباط بـيـشـتـر        1389از سال  

» سامد« تحت عنوانسامانه الكترونيكي مردم و دولت ،     

»  http://www.saamad.ir« به نشاني اينترنتـي      

اندازي گرديد. سامد سامانه اي اسـت كـه مـردم                 راه
، درخواست هـا و      111ميتوانند از طريق شماره تلفن      

شكايات ،پيشنهادهاي خود را اعالم نمـوده كـه ايـن             
اطالعات توسط اپراتور ها در سيستم درج و به دفـتـر             
بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات اداره       
مربوطه ارسال مي شود كه بالطبع  بـاعـث كـاهـش            
مراجعه حضوري به ادارات و تسريع  در رسيدگـي بـه            
امورات آنان شده است. اين سامانه كاركرد ، مـزايـايـي           
همچون سامانه ملّي رسيدگي به شكايات و اعـالمـات           

 بازرسي كل كشور را داراست.  
 مزاياي نظام هاي نظارتي:

جلوگيري از بحران: چنانچه يك مدير نداند كـه    -1
در سازمان يا اداره او چه مي گذرد، احتمال دارد كه از            
يك مشكل كوچك كه به راحتي قابل حل است، يـك            

 مشكل بزرگ و بحراني ايجاد شود.
خروجي هاي استاندارد شـده: خـدمـات هـر             -2
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مجموعه را مي توان از نظر كمي و كيفي بر مـبـنـاي                
 نتايج نظارت هاي درست و خوب استاندارد نمود.

ارزيابي عملكرد كاركنان: نظارت هاي مناسب و          -3
بجا، موجب مي شود تا اطالعات هدفمند از عمـلـكـرد            

 كاركنان دستگاه در اختيار مدير قرار گيرد.
به روز شدن برنامه هاي اجرايي: ضرورت به روز         -4

در آوردن برنامه، (حتي بهترين و دقيق ترين بـرنـامـه       
ها) به علت تغيير محيطي و تغييرات درون سازماني از    
كارهاي اساسي يك مدير موفق است. نـظـارت امـور              
موجب مي گردد تا مدير متوجه شود كه امور جاري در     

 مقايسه با آنچه بايد انجام شود در چه وضعيتي است.
حمايت و مراقبت از سرمايه سـازمـان: انـجـام               -5

نظارت هاي به موقع در رابطه با آگاهي از عدم كارايي،           
اتالف و حيف و ميل شدن و احياناً سوء اسـتـفـاده در              
سازمان، باعث حمايت از سرمايه ي سازمان مي گـردد.        

)13( 
هاي نظـارتـي      مشكالت و نارسايي هاي نظام    

 در وضع موجود:
گستردگي و پراكندگي واحدهاي نظارتي از بعـد    -1

 ساختاري، تنوع وظايف و اهداف،
نبود نظام پـويـاي تـبـادل اطـالعـات بـيـن                       -2

 هاي نظارتي، سازمان
عدم همكاري و هماهنگي بين سـازمـان هـاي          -3

 نظارتي در دسترسي به اهداف،
عدم هماهنگي در سياستگذاري مشترك بـيـن         -4

 سازمان هاي نظارتي،
تصور وجود دوباره كاري و فعاليت هاي مـوازي          -5

در دستگاه هاي اجرايي به دليل تعدد مراكز نظارتي و           
 قوانين حاكم،

تصور وجود شكاف عميق بين سـازمـان هـاي             -6
 نظارتي و دستگاه هاي اجرايي (نظارت شوندگان)،

نبود استانداردهاي روشن در امر نـظـارت (در          -7
 نظارت شوندگان و مردم)،

تلقي وجود بازرسي و نظارت هاي بازدارنـده و            -8
 غير كارآمد،

مشكالت زمينه اي و فرهنگي در نهادينه شـدن    -9
 امر نظارت،

ضرورت استفاده از نظارت هماهنگي و حركت       -10
)14( هـاي اجـرايـي          به سوي خود كنترلي دسـتـگـاه       

 ).145، 1383(ميرمحمدي، 
 

 

........................................................................ 

 سرپرست معاونت نظارت و  بازرسي بازرسي كل استان سمنان -1
 
  بازرس بازرسي كل استان سمنان -2

). الگوي نظارت و كنترل در 1383ميرمحمدي، سيد محمد، ( -3
 .7-2نظام اداري جمهوري اسالمي ايران، انتشارات سمت، صص 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور  -4

 قانون اساسي -5

 همان منبع -6

 همان منبع   -7

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور  2ماده  «ب»بند  - 8
): انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب االمر مقام 1375(اصالحي 

معظم رهبري و يا به دستور رييس قوه قضاييه و يا درخواست 
قانون اساسي مجلس شوراي  90رييس جمهور و يا كميسيون اصل 

اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه هاي اجرايي 
ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رييس سازمان ضروري تشخيص 

 داده شود.

 آيين نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور  - 9

 قانون اساسي -10
). مباني مديريت دولتي، انتشارات 1388فيضي، طاهره، ( - 11

 .205-179پيام نور، تهران، صص 

 قانون محاسبات عمومي كشور -12

). سازمان و مديريت، انتشارات 1386نجف بيگي، رضا، ( -13
 .45-43ترمه، تهران، صص 

). الگوي نظارت و كنترل در 1383ميرمحمدي، سيد محمد، ( -14
 .7-2نظام اداري جمهوري اسالمي ايران، انتشارات سمت، صص 
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پول شويي به هرنوع اقدام و عملياتي گفته مي شود    
كه پس از كسب عوايد و منافع مادي ناشي از فعل                

مجرمانه از قبيل قمار ، فحشاء ، فساد و                                        
هاي مالي مانند رشوه ، به منظور جلوگيري       استفاده  سوء

از كشف جرم و مشروع جلوه دادن در آمد آن، انجام              
 مي شود.

از آنجا بر سر    “  پولشويي”  يا  “  تطهير پول“  اصطالح 
زبانها افتاد كه باندهاي جنايت كار بين المللي به هدف          
مشروع جلوه دادن در آمدهاي حاصله از فحشاء، قمار،          
قاچاق مواد الكلي، اخاذي و آدم ربايي ،... و ادغام كردن        
منافع غير قانوني خود با در آمدهاي قانوني به صورت            

هايي   گسترده اقدام به خريد و راه اندازي خشكشويي          
در اياالت مختلف آمريكا نمودند. بنابر اين سابقه               

ميالدي 1920-30پيدايش اصطالح مذكور به سالهاي       
گردد كه باند مافيا از اين مكانها براي تطهير و               بر مي 

هاي نامشروع خود بهره برداري مي كردند.          تزريق پول 
ميالدي مورد توجه    1980اما اين اصطالح در دهه          

جامعه جهاني قرار گرفت و آنها را وادار ساخت تا در              
 رابطه با آن اقدامات مقتضي و موثري را انجام دهند.

علت انتخاب واژه تطهير و يا پولشويي براي اين             
عمل مجرمانه، ناشي از همين مسأله است كه افراد،             
اشخاص و باندهاي جنايتكار پولهاي كثيف را در               

خشكشويي ها به كار مي انداختند و با مخلوط كردن            
آنها با درآمدهاي خشكشويي آنها را تطهير و پاك                  

كردند، بعضي از صاحب نظران علت نامگذاري اين            مي
عمل را به پولشويي به تشابه روند پول شويي با كار               
خشكشويي مربوط دانسته اند، يعني همانطوري كه           

ها را از لباسها جدا           يك ماشين لباس شويي ناپاكي      
ها را از درآمدهاي      كند، اين گونه اعمال نيز ناپاكي        مي

غير قانوني و نامشروع پاك مي سازد وآثار قبلي آن را             
 به كلي محو  مي سازد.

بر اساس ماده يك طرح دستورالعمل جوامع              
ميالدي درخصوص            1990اروپايي مورخ مارچ            

تبديل يا انتقال اموال با     ”  شويي گفته شده است :        پول
آگاهي  به اين معني كه چنين اموالي از جنايت                 
شديدي ناشي شده است به منظور اختفاء يا انحراف            
منشاء غيــر قانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه             

بــر ارتكاب يك چنين جــرم يا جـرائمي مبادرت               
ورزد به منظور رهايي يافتن از آثار حقوقي آن،                مي

اقدام به اختفاء يا انحراف ماهيت واقعي، منبع، محل            
استقرار، انتقال، حركت ويا حقوق مربوط به اموال يا            
مالكيت اموال با علم بر اين كه چنين اموالي از ارتكاب            

 “با يك جنايت شديد نشأت گرفته است.
به طور خالصه مي توان گفت كه پولشويي عبارت          

از روندي است كه بوسيله آن به منفعتي كه از طريق             
غير قانوني تحصيل شده است از قبيل، قاچاق و فروش           

سالح، قاچاق مواد مخدر، فعاليت و همكاري با                      
هاي معارض و تروريستي و قاچاق آثار هنري ،              گروه

باستاني و... ظاهر مشروع و جلوه قانوني داده شود و به            
رفتار مجرمانه آنها علم و يا سوء ظن وجود داشته باشد           
و اين همكاري به حفظ ويا كنترل عوايد نامشروع آنها            
منجر شده  و يا به رهايي از تعقيب و يا گريختن آنها از     

 چنگ قانون منجر گردد.
تطهير پول ممكن است روند بسيار پيچيده اي را            

طي كند، تا امكان كشف و دسترسي به آن از بين برود            
و صاحب پول از نگراني و دغدغه خاطري كه احياناً از             

 طرف دولت يا مقامات قضايي داشته، رهايي يابد.
پول به دست آمده از راه فساد، اغلب در آغاز وارد             

شود و به شكل تاسيس           سيستم اقتصاد خرد مي      
كارخانه هاي كوچك توليدي، خدماتي، بنگاه معامالتي       
و ... نمود پيدا مي كند و در مرحله بعدي امكان دارد با             

 شـويي پول
 
 
 
 دكتر عبداهللا محمد عبداهللا 

 قاضي مستشار حكومتي دولت كويت  
 ترجمه : محمدرضا پناهي
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المللي به عناوين گوناگوني به         همدستي باندهاي بين   
خارج از كشور انتقال يابد و به صورت كاالهاي وارداتي           
دوباره به داخل كشور بازگردد و در اين فرايند اين               
منابع مالي ممكن است به چكهاي مسافرتي، حوالجات،        

ارز وغيره تبديل شود و در نتيجه به صورت شكل                    
درآمد كامالً مشروع و قانوني را به خود مي گيرد. و يا              
با خريد آثار عتيقه و باستاني، فلزات گرانبها و سنگهاي          
قيمتي و ... تالش مي شود تا با ايجاد پوشش هاي                
ماهرانه، منبع واقعي اموال از ديدها مخفي مانده و              

 رابطه اين اموال با منشاء اصلي آن به كلي قطع گردد.
همه اين مانورها و نمايش ها به خاطر آن است كه          

پول مانند اموال معمولي و عادي ديگر، وارد سيستم            
اقتصادي گرديده و تشخيص آن از اموال ديگر غير              
ممكن گردد. عمل پولشويي اقتضاء مي كند تا شخص           
تطهير كننده از ارتباط بسيار گسترده اي برخوردار            
باشد و محدوده  فعاليتش از مغازه ها و فروشگاه هاي             

هاي كم اهميت   كوچك تا ماركت هاي مدرن و از داللي 
تا معامالت كالن سهام وارز و از بنگاههاي معامالتي            
معمولي تا آژانس هاي بزرگ خريد وفروش و ... را در             

 برگيرد.
پولشويي موجب دو جرم  در حوزه مالي                 

 مي گردد:
پولشويي حكايت  از عملي مجرمانه قديم در           -اول 

حوزه مالي است كه عوايد و دارائي هاي قابل توجهي را         
براي شخص و يا باند در پي داشته است مانند: ارتشاء،            
اختالس، تباني در معامالت دولتي، فرارهاي مالياتي،          
قاچاق كاال و ارز و مواد مخدر، فحشاء، قمار، سرقت،             

 جعل، تقلب و كالهبرداري و ....
پولشويي بيانگر يك سلسله جرايم ديگر            -دوم 

است كه به منظور پوشاندن منشاء اصلي اموال صورت          
گيرد كه از آن جمله مي توان به  اقداماتي چون                 مي

تبديل، انتقال، اختفاء، تصرف، تباني، همكاري و              
 مشاركت در اين گونه اعمال اشاره كرد.

در جرم پولشويي مانند ساير جرائم سازمان يافته،          
نقش معاون و كسي كه مستقيماً در عناصر مادي جرم           

كند، به مراتب از نقش شخص مرتكب             شركت نمي 
تر و      شونده جرم و يا مشاركت در آن، با اهميت               

تر است؛ زيرا طراحي، مديريت و سازماندهي            حساس
كل عمليات را او  به عهده دارد و نقش ديگران را او                 

 كند. تعيين  مي
به هر حال مبارزه با جرم پول شويي در عين حالي      

كه برخورد جدي و قانوني با مرتكبين اين جنايت را             
الزم مي نمايد؛ در حقيقت مبارزه غير مستقيم با ساير           

 جنايات نيز به شمار مي رود.
بنابر اين هرنوع اقدام پيشگيرانه در مورد تطهير            

پول و از بين بردن زمينه هاي ورود عوايد نامشروع در            
سيستم اقتصادي، به گونه اي در پيشگيري از ارتكاب           

هاي قوي ارتكاب      ساير جرايم تاثيرگذار بوده و انگيزه       
نمايد با اين تعريف در فرض           جنايت را تضعيف مي     

ارتكاب اعمال مجرمانه و موفقيت احتمالي در آن و             
كسب منافع فراوان، در صورتي كه فرد بداند در                    

برداري از آن با خطرات و موانع قانوني بسياري               بهره
گردد، كمتر به جرائم اين چنيني تمايل پيدا              مواجه مي 

 كند. مي
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جرايم اقتصادي و مالي به خاطر اخالل در نظم              
جامعه و اخالل در سيستم اقتصادي كشور، يك عمل           
ضد ارزشي تلقي شده و در هر كشوري ضرورت برخورد  
جدي، نظام يافته و قانوني را اقتضاء دارد؛ متاسفانه در           
كشورهاي جهان سوم پديده پولشويي در عين شيوع و          
گستردگي آن، از ديدها كامالً پنهان مانده است.و به            
دليل فقدان مقررات مقتضي در مورد بانكها و موسسات       
مالي و عدم نظارت و كنترل بر جريان وجوه نقدي و              
اسناد قابل انتقال و معامالت مشكوك و ناكارآمد بودن          
شيوه نظارت ، سبب شده تا جرم پول شويي با آساني و        

 بدون كمترين ريسكي در اين كشورها صورت پذيرد.
به همين خاطر در بعضي از كشورها مالحظه                  

شود كه  مقامات و تمام كساني كه به گونه اي به                مي
فساد مالي آلوده اند بابت مصرف پولهاي به دست آمده          
كوچكترين دغدغه و نگراني ندارند و به راحتي اين              

ها،   پولها را در معامالت كالن زمين، شهرك سازي            
خريد و قاچاق اشياي عتيقه، معامالت ارزي و                         

هاي بي نام و يا بانام به كار                           اندازي شركت    راه
اندازند و يا در انتقال آن به خارج از كشور اقدام                 مي
نمايند. به  همين خاطر است كه بعضي از اين افراد             مي

با همدستي باندهاي مافياي زمين، مواد مخدر، اقتصاد،        
قاچاق و فحشاء و... يك شبه راه صد ساله را طي كرده             
و صاحب ثروتهاي باد آورده  مي شوند و هيچ مركز و يا   
نهاد باصالحيتي يا وجود ندارد و يا جرات بررسي را              
ندارد، تا در رابطه با منشأ غير قانوني و جنايت آميز آن            

 تحقيقاتي انجام دهد
 

حال به همه مضراتي كه جرم              
پولشويي در عرصه فرهنگ، سياست      

گذارد و     و اقتصاد كشور بجــا مي        
ساختار سياســي،  دمــوكراسـي و               

را  مختل         قــانونمنــدي
ميسازد و نهادهاي    
مدني را با خطر      
تحليل مواجه مي   
سازد و موجب    
ايجاد ديوار بي    
اعتمادي بين         
حكومت و مردم شده و       
طول اين ديوار را هر لحظه افزايش مي دهد،  امنيت              
جاني، رواني و شغلي بسياري را به مخاطره مي اندازد و         
به روند اقتصاد  سالم لطمه وارد مي كند و... چرا در               
بعضي از كشورها  از نظرها دور مانده، خود سوال معنا            
داري ديگري است كه بايستي جداگانه مورد بررسي           
قرار بگيرد. وهدف اين نوشتار صرفاً توجه دادن                
مخاطب به اهميت و فراگيري و نقش منفي آن بر               
كاركردهاي مثبت در عرصه هاي گوناگون ملي بود كه          

 بصورت گذرا مورد بحث قرار گرفت.
عمل مجرمانه پولشويي با انواع مفاسد اخالقي و            

بشر،        ارزشي ديگر چون ارتشـــاء، نقض حقــوق           
هاي غير قانوني به شكل ها و كيفيت هاي               خشونت

متفاوت، فحشا و سوء استفاده هاي جنسي، تجارت            
پورنو، آدم ربايي ارتباط نزديك و دو سويه دارد كه هر            
نوع تغيير از لحاظ كاهش و افزايش در يك طرف،               
سبب كاهش و يا افزايش طرف ديگر خواهد شد. به              
همين  خاطر است كه بسياري از كشورها  توجه                  

ها و نهادهاي قانونگذاري و دستگاهها قضايي و...           دولت
را در اين امر ضروري دانسته و تاخير و يا  مسامحه                
كاري در برخورد با مسببين و معاونين اين جرم را به             
هر بهانه اي ضربه جبران ناپذير بر منافع ملي به                 

 حساب مي آورند.
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با پيگيري بازرسي امور صنعت، معدن و تـجـارت            
سازمـان بـازرسـي كـل كشـور مصـوبـه شـمـاره                                          

هيات  وزيـران     90/9/27هـ مورخ 47548/ت189120
قانون بودجـه   78موضوع آيين نامه اجرايي جزء ب بند     

(معافيت هاي بنگاه هـاي اقـتـصـادي در          1390سال  
 تجديد ارزيابي داراييها) اصالح شد.

اصالح اين مصوبه عنوان گزارشي است كه بازرسـي         
 امور صنعت، معدن و تجارت ارايه نموده است.

قـانـون     78شركت دخانيات ايران وفق جزء ب بند        
كل كشور و آيين نامه اجرايـي آن،     1390بودجه سال   

پس از عقد قرارداد با سازمان حسابرسي نسـبـت بـه              
اقـدام و       1390تجديد ارزيابي دارائيهاي خود در سال  

مازاد حاصل از آن را در اداره ثبت شركت ها ثبت و بـه      
 1391حساب سرمايه در دفاتر قانوني سـال مـالـي              

 منظور نموده است.
آئين نامه قانـون فـوق الـذكـر         10به استناد ماده   

 90/9/27هـ مورخ   47548/ت189120(مصوبه شماره  
هيات وزيران) بنگاه هاي اقتصادي در صورتي امـكـان            
استفاده از معافيت مالياتي فوق الذكر را دارند كـه تـا        

گزارش حسابرسي مربوط را بـه اداره       91/7/30تاريخ  
 امور مالياتي ذي ربط تحويل نمايند.  

در رابطه با شركت دخانـيـات ايـران، تـايـيـديـه                
حسابرس در خصوص رعايت موارد مذكور در آيـيـن            

(پايان مـهـلـت      91/7/30نامه، بعد از وقت اداري مورخ  
مقرر در آيين نامه) توسط سازمان حسابرسـي صـورت      

 گرفته است.

فلذا به علت عدم حضور كاركنان اداره امور مالياتي    
و تعطيلي مراكز پستي، تحويل آن با يك روز تاخيـر و         

انـجـام    91/8/1در اول وقت اداري روز بعد يعني مورخ     
گرديده و همين امر موجب شده تا مميز ماليـاتـي در             

، شركت مـذكـور را        1390رسيدگي به عملكرد سال     
مشمول معافيت مالياتي موضوع اين آيين نامه ندانسته        
و با صدور برگ تشخيص ماليات ، مبلغ مازاد ناشـي از        
تجديد ارزيابي را به عنوان در آمد مشمول ماليات سال          

مـيـلـيـارد        1،810مذكور محاسبه و از اين بابت مبلغ  
 ريال ماليات بر درآمد مطالبه نمايد.

اين امر و تحميل مبلغ كالن مرتبط بـا تـجـديـد               
ارزيابي به عنوان بدهي مالياتي شركت دخانيات ايـران       
موجب  گرديد مسئولين شركت دخانيات ايران ضـمـن      
مراجعه به اين بازرسي امور ، طرح مسئلـه نـمـوده و               

 تقاضاي مساعدت نمايند.  92/8/28مورخ 
طي بررسيهاي بعمل آمده مشخص گرديد تجديـد        

ارزيابي دارايي ها و تغيير سرمايه شركـت دخـانـيـات             
اجراي سياستهاي كـلـي       3ايران در راستاي تحقق بند      

قانون اساسي و در جهت تشخيـص شـرايـط             44اصل  
واگذاري شركت صورت گرفته و همچنيـن مشـخـص           
گرديد شركت هاي ديگر نيز در اين رابطـه و جـهـت              

 تجديد ارزيابي اقدام نموده اند.
در ادامه بررسيها و با تحقيقات بيشتر مشخص شـد         
رييس مجلس شوراي اسالمي طـي نـامـه اي مـورخ            

، شرايط مذكور در آيين نامه فوق الذكـر را    90/12/27
بلحاظ آنكه شامل شرط هايي فراتر از مندرجات مذكور       

 هاي اقتصادي  هاي بنگاه معافيت«اصالح مصوبه 
 »ها در تجديد ارزيابي دارايي

 
 بازرسي امور صنعت، معدن و تجارت
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قانون بودجه سـال     78در جزء ب بند     
مي گردد مغاير با قانون اعـالم        1390

 داشته است.  
با اين توضيح  قيد زماني مـنـدرج        

در آيين نامه، مغاير با  قانون بـوده و            
ادارات كل امور مالياتي نمي بايست بـا        
استناد به آن شركت دخانيات ايـران و     
ساير بنگاه هاي اقتصادي را از معافيـت   

قـانـون      78مندرج در  جزء ب بـنـد        
كل كشـورمـحـروم     1390بودجه سال  

 نمايند.  
ليكن به رغم مراتب فوق و ابطال مصوبه مـذكـور،            
آيين نامه صدرالذكر همچنان مبناي تصـمـيـمـات و             
محاسبات ادارات كل امور مالياتي قرار مي گرفت. لذا با         
توجه به اهميت موضوع و فراگيربودن آن و اثرات كالن          
اجراي آيين نامه، بر داراييها و بدهي هاي شركت هـاي         

مشمول و  بمنظور رفع نقيـصـه مـذكـور بـا ارسـال                      
به امضاي معاون نظـارت و     92/9/13اي در  مورخ   نامه

بازرس امور توليدو توسعه خطاب به معاون اول رييـس          
جمهور، درخواست گرديد ترتيبي اتخاذ نمايند تا ضمن        
مرتفع نمودن نقيصه مذكور، سازمان امـور مـالـيـاتـي            
اجراي بخشي از تصويب نامه را كـه مـغـايـر قـانـون                 

 تشخيص داده شده در محاسبات اعمال ننمايد.
در نهايت پس از پيگيري هاي متعدد ، مراتب طـي           

اصـالح و رونـوشـت مصـوبـه             93/3/4مصوبه  مورخ   
اصالحي نيز براي سازمان ارسال گرديد و متعاقـب آن           

معـاون هـمـاهـنـگـي،          93/10/17طي نامه اي مورخ     
پيگيري هاي ويژه و خدمات مديريت دفـتـر ريـيـس            
جمهور نيز، مراتب بصورت مكتوب و رسمي به سازمـان     

 بازرسي كل كشور منعكس گرديد.
در اين رابطه كاظم چهره گشا رييس دفتر مـعـاون           

خـطـاب    93/5/4اول رييس جمهور طي نامه اي مورخ        
به رييس دفتر رييس جمهور اين گونه مرقوم داشـتـه            

 است؛

در خصوص درخواست سازمان بـازرسـي كـل        ”...  
ــه شــمــاره                            ــر اصــالح مصــوب ــنــي ب كشــور مــب

هيات مـحـتـرم     90/9/27هـ مورخ 47548/ت189120
قانـون   78وزيران موضوع آيين نامه اجرايي جزء ب بند  

(معافيت هاي بنگاههاي اقتصادي در  1390بودجه سال  
تجديد ارزيابي داراييها)به استحضار مي رسانداصالحات       

هـ 50110/ت 23754مورد نظر طي مصوبه شـمـاره          
ابالغ و  رونوشت نـيـز بـراي سـازمـان           93/3/4مورخ  

 “بازرسي كل كشور ارسال شده است
هـ 47548/ت 189120به اين ترتيب مصوبه شماره  

هيات وزيران كه برغم مغايرت قانوني و  90/9/27مورخ  
ريـيـس      90/12/27هـ ب مورخ  77841تذكر شماره   

مجلس شوراي اسالمي، همچنان توسط حـوزه هـاي           
مالياتي و سازمان امور مالياتي مالك عمل بـوده، بـر              
اساس تذكر و توجه سازمان بازرسي كل كشور اصـالح           

 گرديد و اجراي مصوبه مغاير قانون قبلي متوقف شد.  
با اين اقدام، سوء جريان عمده و سراسري و اثـرات       
و تبعات ناشي از اجراي نادرست مصوبه ي مغاير قانون           

 متوقف گرديد.
بديهي است در غيراين صورت، آيين نامه مـذكـور           

همچنان در سطـح كـل كشـور و بـراي تـمـامـي                            
هاي مشمول اجرا مي گرديد و آثار زيانـبـار آن       شركت

همچنان بر دوش شركت ها تحميل شده و نارضايتي و          
 مشكالت بعدي را ايجاد مي نمود.
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با توجه به نارضايتي و شكايات متعدد مـردم بويـژه      
مهندسين از سازمان نظام مهندسي سـاختمان اسـتان          
گلستان، اين اداره كل در جهت تحقق اهداف سازمان و    
نيز رفع مشكالت و نارسـائيهاي موجـود پيـشنهاد بـه             

بررسـي  «  بازرسي فوق العاده با موضـوعاتي از جملـه           
نحوه انعقاد قراردادها با مهندسين، نظارت بـر عملكـرد        

اقدام نمود. اگـر    »  هزينه درآمدهاي ساليانه « و »  آنها
چه در بدو امر موانعي بـراي انجـام بازرسـي از سـوي                
سازمان مذكور با توجيه بر اينكه سازمان يك موسـسه          
غير انتفاعي است، بوجود آمد لكن با استدالل به عمـل       
آمده از سوي هيات بازرسي نـسبت بـه اجـراي حكـم             

 اقدام شد.

با بررسي از اسناد و مدارك موجود مـشخص شـد            
كه هيات مديره،هيات رئيسه، رييس سـازمان، رييـس          
شوراي انتظـامي، دفـاتر نماينـدگي و واحـد مـالي از               
اختيارات، وظايف محوله و مقام شـغلي سـوء اسـتفاده            
نموده اند كه مهمترين آنان عدم اجراي صـحيح قـانون       
نظام مهندسـي و كنـترل سـاختمان و مقـررات ملـي              
ساختمان بويژه مبحث دوم مـي باشـد، رعايـت نـشده            

 33و    32است از اينرو تمامي تخلفات آنان طي مـاده           
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سـازمان بازرسـي كـل         

 كشور تفهيم گرديد. 

درايــن راســتا پيــشنهادهاي ارائــه شــده بازرســي        
 گلستان الزم االجرا گرديد كه از جمله آن:

نرم افزارجامع مديريت مهندسـين بـه صـورت          -1 
 آنالين (برخط) طراحي و اجرا شود.

مبالغ حق الزحمـه مهندسـين طبـق مـتراژ و              -2
فعاليت آنان محاسبه و از كل وجه واريـزي از حـساب            

 مهندسين كسر گردد

ــا و                -3 ــزاري دوره ه ــت برگ ــدمات الزم جه مق
 هاي آموزشي براي مهندسين فراهم گردد كارگاه

سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور(سازمان      -4
 مركزي) نسبت به ايجاد چارت تشكيالتي اقدام نمايد

در زمينه ارجاع كـار بـه نقـشه بـرداران نظـام                -5
تفاهم نامه آمـده، بـا     3مهندسي به شرح آنچه در ماده     

حساسيت بيشتري موضوع مورد بررسي و نظارت قـرار          
گرفته و ماهيانه آمار مربوط مورد توجه و مقايسه قـرار      
گـيرد و...  از ايـنرو بـدليل مـشخص شـدن تخلفــات                

 3نفر از اعضاء هيات مـديره و        8انضباطي و حرفه اي      
قانون نظام مهندسي و      91نفر از كاركنان موضوع ماده  

كنترل ساختمان و تاييد آن توسط گروه تنقيح منطقـه      
سازمان، گزارش به همراه نامه نهايي توسـط رييـس          2

سازمان به رييـس سـازمان نظـام مهندسـي             2منطقه  
كشور ارسال گرديد تا نسبت بـه رسـيدگي قـانوني در            
خصوص تخلفات آنان در شوراي انتظامي كـشور اقـدام       

 شود.

 بررسي نحوه انعقاد قراردادها با مهندسين

 نظارت بر عملكرد آنها  و  هزينه درآمدهاي ساليانه 
 

 بازرسي كل استان گلستان
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بخشي از بيانات و مواضع مقام معظم رهبري مبنـي   
بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي در متن زيـر مـرور      

 مي شود:
مسئوالن كشور بايد با فقر و فساد و تبعيض 

 مبارزه كنند
ه، چـه در           چه در قوه    -مسؤوالن كشور    ى مجـريـ

بايد بـا فـقـر و         -ى مقنّنه   ى قضاييه و چه در قوه       قوه
فساد و تبعيض در اين مملكت مبـارزه كـنـنـد. اگـر                 
بخواهند وضع امنيت كشور را، وضع معيشت مـردم را،      

المللى ما را تـأمـيـن كـنـنـد، راهـش             وضع عزّت بين 
ى با همين هاست. انواع و اقسام فسادها را بـايـد      مبارزه

ى جدى نمايند؛ نـه در          شناسايى كنند و با آن مبارزه     
 هاي نماز عيد فطر) . خطبه 1379دي  7( حرف و زبان. 

 تسامح در مبارزه با فساد، هم دستي 
 با فاسدان است

امروز كشور ما تشنه  فعاليت اقتصـادي سـالـم و              
ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطـمـئـن            
است و اين همه به فضايي نيازمند اسـت كـه در آن                
سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و    
مبتكر علمي و جوينده ي كار و همه ي قشـر هـا از                 
صحت و سالمت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقـت          
متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس         
امنيت و آرامش كنند . اگر دست مـفـسـدان و سـوء                 
استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگـر    
امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طـرد   
نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه          
احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن           

به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانونـي تشـويـق       
 خواهند شد.

خشكانيدن ريشه ي فساد مالي و اقتصادي و عمـل          
قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبـه            
به وسيله ي قواي سه گانه مخصوصا دو قوه ي مجريـه            
و قضاييه است . قوه ي مجريه با نظارتي سازمان يافتـه         
و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگـاه هـا       
پيشگيري كند و قوه ي قضـايـيـه بـا اسـتـفـاده از                   
كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائـن و            
عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد . بـديـهـي         
است كه نقش قوه ي مقننه در وضع قوانين كه موجـب   
تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظـيـفـه      

 نظارت بسيار مهم و كار ساز است.
اي مبارزه بـا مـفـاسـد        هايي از فرمان هشت ماده     (بخش 

 )1380ارديبهشت  10اقتصادي. 
هاي رييس جمهور  يكي از بزرگترين مسئوليت

 تعقيب مفاسد اقتصادي است
فساد انواع و اقسامي دارد كه فسادهـاي مـالـي و              
اقتصادي از جمله آنهاست. يكي از بزرگترين مسؤوليـت   

از جمله رئيس جمهوري محترم   -هاي مسؤوالن كشور    
تعقيب مفاسد مالي و اقتصادي است كـه بـايـد در                -

برنامه دولت قرار گيرد. البته قوه قضاييه و قوه مقنّـنـه              
هم در اين زمينه مسؤولند و خوشبختانه همكاريهـايـي        

كنند. اين مبارزه بايد جدي شود و خـود را در        هم مي 
مرحله عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتـصـادي و             
مالي يكي از كارهايي است كه به گشايش اقـتـصـادي        
كشور هم كمك خواهد كرد. يكي از موانع پـيـشـرفـت        

 

 

 بازخواني برخي از بيانات و مواضع مقام معظم رهبري 

 بر ضرورت مبارزه با �����مفاسد اقتصادي
 تهيه و تنظيم: محمدجواد صلواتي تهراني
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اقتصادي كشور، وجود گلوگاههاي فسـاد اسـت كـه             
شدت بايد از آن ترسيد و با آن مقابله و مبارزه كـرد.               به

البته كار سختي هم هست. من در جريـان آن نـامـه                
اي كه نوشتم، هم به رئيس جمهور محتـرم،        هشت ماده 

هم به رئيس محترم قوه قضاييه و هم به رئيس محتـرم   
مجلس گفتم كه بدانيد مبارزه با فساد، يـك مـبـارزه           
جدي و واقعي است. مفسدين تهاجم خواهند كـرد و             
فشار خواهند آورد؛ لذا كار سختي است. براي مقابله بـا         
شيوع فساد اقتصادي و مالي، بايد لباس مبارزه به تـن            

اي پس  اهللا خامنه . بيانات حضرت آيت1380مرداد  11(كرد.  
 از تنفيذ رييس جمهور)

مبارزه با فساد، يك جهاد واقعى و البته كار 
 بسيار دشوارى است 

كنيم بايد با فساد و سوء استفاده   كه ما اصرار مى  اين
مالى و اقتصادى با جديت برخورد شود، به خاطر همين     
است؛ چون اگر دستهاى سودجو بتوانند فساد اقتصادى        

اى بـه كشـور         را در ميان مسؤوالن رايج كنند، ضربـه       
شود. لـذا عـرض          خورد كه با هيچ چيز جبران نمى    مى

كنيم: مبارزه با فسـاد، يـك          ايم، باز هم تكرار مى  كرده
جهاد واقعى و البته كار بسيار دشوارى است. اگـر ايـن          

كـه     -جهاد بزرگ بخواهد موفّق شود و پيـش بـرود          
شاءاللَّه به فضل الهى و به پشتيبانى شما مردم، ايـن        ان

يك شرط مهم و اصلى آن اين اسـت      -كار خواهد شد    
كه همه مسؤوالن كشور با يكديگر همدل و شـريـك             
باشند. البته رؤساى قوا بحمداللَّه در اين كار همكارى و           

ى سطوح، مسؤوالن كشور      كنند؛ اما در همه     همدلى مى 
گانه بايد در اين راه با يكديگـر هـمـكـارى               و قواى سه  

 كنند و عزم جدى نشان دهند.
هر كدام از قوا در اين زمينه سهمى دارند و بـايـد               

چـه در       -نقش خود را ايفا كنند. در ميان مسؤوالن           
هيچ كـس   -دولت، چه در قوه قضاييه و چه در مجلس  

تواند نسبت به اين كار بزرگ، كه براى سرنـوشـت             نمى
كننده است، خود را     كشور و ملت و نظام اسالمى تعيين      

كنار بكشد و شانه از اين كار خالى كند. همه بايـد در               
. سخنـرانـي در      1380بهمن  3( اين زمينه فعال باشند.      

 جمع كارگزاران حج)
 مبارزه با فساد نبايد سياسي باشد

در مورد برخورد با فساد دو گـرايـش افـراطـي و                
ها وقتي صحبت از مبارزه با فساد  تفريطي هست. بعضي  

كنند كه مبارزه با فساد، يك بـهـانـه      شود، تصور مي   مي
سياسي براي برخورد با اين و آن است؛ اين غلط اسـت.           

اي   مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است! در هر جـامـعـه     
اگر نقطه فاسد، شناسايي، كنترل و قلع و قـمـع شـد،              

كند. فرق نظـام     ماند، والّا رشد پيدا مي      فساد متوقّف مي  
اسالمي و نظام صالح با نظامهاي فاسدي كه در مقـابـل      

جـا    دفاعند، اين است كـه در ايـن            گسترش فساد بي  
مسؤوالن اصلي كشور و دلسوزانِ جامعه، برخـوردار از           
صالحند؛ برنامه و رفتار كشور، برنامه صالح است. البته          

شود، منتها بايد بـا او بـرخـورد          آدم فاسد هم پيدا مي    
كنند كه مبارزه بـا فسـاد يـك             شود. بعضي تصور مي    

حركت سياسي است؛ اين تصور غلطي است. مبارزه بـا        
فساد حركت سياسي نيست؛ يك حركت حـقـيـقـي و          
كاري الزم است. بعضي هم در نقطه مقابل، از آن طرف         

» فسـاد « شـود      كنند؛ يعني وقتي گفته مـي        افراط مي 

جا را فساد گرفته است؛ خير، ايـن           كنند همه   خيال مي 
انگيزد، وجود فسـاد،       چنين نيست. آنچه كه ما را برمي       

ولو در يك بخش، در يك گوشه و بـه وسـيلـه افـراد                 
دانيم اگر با اين پـديـده مـبـارزه         معدودي است. ما مي  

شود و در آن صورت       دار مي   نشود، فساد نهادينه و ريشه    
 گردد.   قلع و قمعش مشكل مي

. ديدار با قشرهاى مختلـف مـردم در        1381فروردين  9( 
  دوكوهه)
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برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت 
 حياتي دارد

يك سال پيش بود كه ما مبارزه با مفاسد اقتصادي           
ها را ترغيب نموديم كـه در           را عرض كرديم و دستگاه    

اين مبارزه جدي باشند. اهتمام به اين كار به خاطر آن            
اي است كه اگـر    است كه مفاسد اقتصادي، جريان آلوده  

جلوگيري و با آن مبارزه نشود، كلّ فضا را آلوده خواهد         
كرد. بحث يك جرم منفرد و تك افتاده نيست؛ برخورد           

 با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت حياتي دارد.
 . ديدار با مسئولين قوه قضاييه)1381تير 5( 

 مبارزه با فساد در درجه اول كار خود 
 دولت است

معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اول كـار خـود              
دولت است.....  حتماً مسأله مبارزه با فسـاد را جـدي             

كه ما دو سه سال قبل گفتيم    بگيريد و دنبال كنيد. اين     
اصالحات واقعي در كشور، مبارزه با فـقـر و فسـاد و               

گذرد، اعتقاد بنده به ايـن      تبعيض است، هر روز كه مي 
شود. هيچ اصالحي در كشور بـدون           مسأله راسختر مي  

پرداختن به اين سه مقوله اساسي و بنيـانـي مـمـكـن           
نيست صورت گيرد؛ اينها مادرِ همه اصالحات اسـت و           

 بايد باالخره در كارها به اين قضيه بپردازيد.
. در ديدار با اعضاي هيئت دولت و رئيس  1381شهريور  4(  

 جمهور )
براي جلوگيري از فساد در دولت، خود مسئوالن 

 دولتي مسئولند
ام، باز هم   ام، تأكيد هم كرده     به مسؤوالن بارها گفته   

ام: بايد با فسـاد در         گويم و پاي اين مطلب ايستاده  مي
دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاههـاي حـكـومـتـي            
مبارزه شود. متعهد اين مبارزه، خود مسـؤوالن قـواي         
مختلف هستند. در درجه اول، براي جلوگيري از فسـاد          
                وزرا و خـود مسؤوالن دولتي، خـود در دولت، خود

هاي آنـهـا       مديران ارشد مسؤولند. نگذارند در مجموعه      
فساد به وجود آيد. اگر آنها بخواهند مبارزه كنند و اگـر      
اين مبارزه را جدي بگيرند، بهتر از هر كس خـواهـنـد              
توانست مبارزه كنند. البته بايد حواسشان جمع بـاشـد           

  كه دامنهاي خود را پاكيزه نگهدارند.
.  سخنراني در ديدار با اقشار مختـلـف    1381مهر    30( 

 ) مردم به مناسبت نيمه شعبان در مصلّاى تهران

مبارزه با فساد هميشه با جنجال و هياهو  همراه 
 نيست

مبارزه با فساد هميشه همراه با جنجال و هـيـاهـو       
نيست. ممكن است در مواردي جنجال شـود و گـاه               

جنجال صورت گيرد. نبايـد در        ممكن است اين كار بي    
اين زمينه منتظر غوغا و جنجال و تبليغات بود؛ بـايـد             
منتظر كار و عمل بود. قوه مقنّنه هم بايد به اين مبارزه      
ه،       بپيوندد. كار و عمل مسؤوالن محترم در قواي مجـريـ
قضاييه و مقنّنه طوري باشد كه شيريني آن در كـام             
مردم عزيز ما بنشيند و آثار آن را حس كنند. بنابرايـن             

كن كـردن      بايد امسال هم مبارزه براي اشتغال و ريشه       
فساد مالي و اقتصادي در دستگاههاي دولتي ادامه پيدا         

   كند.  
 )1382فروردين  1( پيام نوروزي 

 
بي توجهي به گلوگاه هاي فساد مالي، علت 

 وجود آمدن فساد اصلي به
در بخش هاي مالي، در بخش هاي پولي، در بخـش    
هاي بازرگاني، در بخش هاي مـربـوط بـه گـمـرك،              
بخشهاي گوناگوني هست كه اينها گلوگاه هـاي فسـاد      
مالي است. بي توجهي به اين مراكز موجب مـي شـود              
فساد بوجود آيد. وقتي دستگاه ها نظارت و مراقبتشـان        
را دقيق كنند، جلوي فساد گرفته خواهد شد، اين مـي           
شود پيشگيري. در بخش قضايي، برخورد بـا مـواردي             
است كه از اين پيشگيري عبور كرده اند؛ يعني از ايـن           
مانع نتوانستند عبور كنند و جرم اتفاق افـتـاده اسـت.          
آنجا نوبت دستگاه قضايي است. البته تـا امـروز هـم                
بيشتر از صد مورد از موارد مهم و كالن را دنبال كـرده            

 اند، منتها نبايد جنجال كنند.   
 )1382ارديبهشت  22(

 
در هيچ يك از اركان نظام فساد را تحمل 
 نكنيد / فساد، ابزار دشمن در نظام ماست

ام،   البته من به همه مسؤوالن كشور بارهـا گـفـتـه          
كـنـم:     امروز هم مجدداً در اين محضر عام تـكـرار مـى         

بزرگترين مبارزه با امريكا، خدمت به اين مردم اسـت.           
خواهد با امريكا مبارزه اساسى كند، بايـد بـه         هركه مى 

خواهد با دشمنان اين   اين مردم خدمت كند. هر كه مى     
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ملت مبارزه عملىِ كارآمد كند، با فساد مبـارزه كـنـد.           
ابزارهاى دشمن در درون كشور و نظام ما عبارت اسـت        
از فساد، تبعيض و فاصله طبقاتى. ما بايد با اينها مبارزه      
كنيم. اين وظيفه دولت و مجلس و قوه قضاييه و همـه             
اركان نظام است. به مردم خدمت كنند، بـا مـفـسـد                
مماشات نكنند، فساد را در بدنه دستگاههاى حكـومـت      

وجه نپذيرند و تحمل نكنند؛ ايـن بـزرگـتـريـن           هيچ  به
 خدمت است.   

. سخنراني در مراسم سالگرد امام خميني  1382خرداد  14( 
 (ره) )

 توان شيشه را پاك كرد با دستمال كثيف نمي
ي با فساد اسـت.       ي مهمترين كارها، مبارزه     از جمله 

ي اخالقي محض نـيـسـت؛      ي با فساد، يك جنبه    مبارزه
ي با فساد است. بنده دو    ي كشور متوقف به مبارزه      اداره

ي با فسـاد    ي مبارزه  سه سال پيش كه آن نامه را درباره  
به مسؤوالن كشور نوشتم، به دنبال يك كار طوالنـي و     

جانبه بود. از هـر         ي وسيع و همه  يك بررسي و مطالعه 
بينيم اگر با فسـاد مـبـارزه نشـود،          رويم، مي طرف مي 

ي كارها لنگ خواهد ماند. اين همه كار خوب دارد        همه
كارهايي كه انجام گرفته، كم  -گيرد   در كشور انجام مي 

كند.   اما وجود فساد، بعضي از آنها را خنثي مي       -نيست  
فساد مالي، مثل خوره، ايدز و سرطان است؛ بايد با آن            

ي جدي كـرد. يـك          مبارزه كرد ... بايد با فساد مبارزه    
ي مبارزه، شماييد....... البته به قول برادر ظريـف و             پايه
شود شـيـشـه را          مان، با دستمال كثيف نمي      سنج  نكته

تميز كرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه كند، بـايـد        

ي اول مراقب باشد كه فساد دامن خـودش را       در درجه 
نگيرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب بـاشـيـد.             
دست پاك، دامن پاك، زبان پاك و چشم پاك خواهـد           

ي اقتدار وسيعي كه شما داريد، همـه          توانست در حوزه  
 چيز را پاك كند.   

 . ديدار با نمايندگان مجلس هفتم)1383خرداد  27(
 

 هاي فساد بايد گرفته شود گلوگاه
شما كه مدير هستيد، شما كه مسؤول هسـتـيـد،          

شما كه يك مجموعه به دستتان سپرده شده است، بـا        
طور جدي مـقـابلـه      ي خود به بروز فساد در زيرمجموعه 

كنيد و حساسيت نشان دهـيـد. امـروز در سـطـح                   
يـي كـه       مسؤوالن، اندازه و حجم كار و تالش دلسوزانه       

در عين حال هنوز  -گيرد، خيلي باالست   دارد انجام مي  
بينيم بعضي از بخشها دچار مشكالت جدي اسـت.            مي

بايد ببينيم اين زخم در كجاست؛ اين ترك در بدنه يـا             
كف استخر در كجاست. با فساد بايـد مـبـارزه كـرد.                 

هاي فسـاد      ي با فساد، بسيار جدي است. گلوگاه   مبارزه
ها و     بايد گرفته شود ... اگر موردي بود كه از اين صافي  

از زيرِ دست مسؤوالن دولتي رد شد، آن وقـت نـوبـت             
ي قضـايـيـه و هـم             ي قضاييه است. البته هم قوه  قوه

ربط بايد دست خودشان را كـامـالً          مسؤوالن دولتي ذي  
روز گفتم؛ بايد دستمال را تميـز         پاك نگه دارند. من آن     

 كرد تا بشود شيشه را با آن تميز كرد.
. ديدار با مسئوالن و نخبگان اسـتـان      1383تير  19(  

 همدان)
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مادامي كه با فساد مبارزه نشود، كارها هدر 
 خواهد رفت

توانيد از فسـاد پـاك           جايي كه مي  صحنه را تا آن  
ام و     ي فساد خيلي تكيـه كـرده       كنيد. من روي مسأله    

ممكن است بعضي به نظرشان بيايد كه تكراري است، و      
چرا؟ نه، من اعتقاد راسخ دارم كه مـادامـي كـه مـا                  

اعـم از       -ي دستگاه اجرايـي خـودمـان را             مجموعه
ي قضاييـه    هاي قوه   ي مجريه و دستگاه     هاي قوه   دستگاه

از فساد مالي و انحراف از روشهاي قانوني و صـحـيـح        -
ي   خالي نكنيم و تا يك عزم جدي و راسخ براي مقابلـه           

كه حاال بحمداهللا اين عـزم   -با اينها وجود نداشته باشد  
و به دنـبـال آن عـزم،         -بيند   هست و انسان آن را مي  

ي   عمل، تحرك، دنبالگيري و عدم اغماض نباشد، ريشه       
. ديـدار بـا      1383شهريور  4( فساد بيرون نخواهد آمد .  

 اعضاي هيئت دولت و رئيس جمهور خاتمي)
 

 با فساد همراه با قاطعيت است  مبارزه
ى با فساد همراه با قاطعـيـت     ى ديگر، مبارزه  مسئله

است. االن خوشبخـتـانـه رويـكـرد دولـت و آقـاى                   
جمهور طورى بوده كه كسانى كه تمايل به فساد           رئيس

دارند، مرعوبند؛ اما اگر كار صحيح و واقعى انجام نگيرد،     
كم اين رعب شكسته ميشود و اين ابهـت از بـيـن            كم

ميرود؛ ميل به فساد در يك جاهايى وجـود دارد. بـا                
محابا برخورد كنيد. البته عرض   فساد و تخلفات مالى بى 

محابا و با شجاعت و قاطعيت برخورد كـردن،          كرديم بى 
درايتى در نوع برخورد نيست! اينها را بـايـد      معنايش بى 

ى مـتـوازن       با هم جمع كنيد. هر دو طرف اين كـفـه            
. در ديـدار بـا      1385شهريور  6( .      بايستى ديده بشود 

 هيئت دولت و رئيس جمهور احمدي نژاد)
 

اهميت مبارزه با فساد در دولت، بيشتر از قوه 
 قضاييه است

برادران و خواهران عزيز! مواظب خودتان بـاشـيـد.         
ايـد يـا       آدمهاى فاسدى كه اسمهايشـان را شـنـيـده           

شنويد، اينها از اول كه فاسد نبـودنـد؛     توصيفشان را مى  
كـنـى     ى چرب و نرمى، دهن شيرين  يك وقت يك لقمه  

كسى توى دهن اينها گذاشـتـه،         -دانسته يا ندانسته      -
ى   ى بعدى و لـقـمـه     به كامشان شيرين آمده، بعد لقمه  

اند فاسد. خـيـلـى        اند و شده بعدى را خودشان برداشته 
 -مراقب باشيد. اين چندسالى كه مشغول خدمـتـيـد             

حاال هر چه هست؛ ده سال است، پانزده سـال اسـت،              
خيلى از خـودتـان         -چهار سال است، پنج سال است       

  مراقبت كنيد. تقوا يعنى همين؛ يعنى همين مراقبت.
 . ديدار با مسئوالن نظام)1386تير  9( 

 
مسئولين دولتى موظفند نسبت به بروز و نفوذ 

هاى دولتى بشدت  فساد اقتصادى در دستگاه
 حساس باشند

ى مبارزه با فساد اقتصادى هم خيلى مـهـم            مسئله
است. البته متأسفانه هميشه اينجور است كه مـفـسـد          
اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنـى يـك           
كسى را پيدا ميكند كه به او كمك كند، بـه او پـاس                
بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نبـاشـد        
كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد           
اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت بـه       

هـاى دولـتـى         بروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگـاه       
بشدت حساس باشند. شما وقتى كه مثالً در صـنـعـت             

اى را پيدا كرديد كـه نشـان           دامدارى كشور يك نمونه   
داد فالن بيمارى وارد اين مرغدارى شده، ديگـر رحـم            
نميكنيد؛ چون ميدانيد اگر چنانچه مالحظـه كـرديـد،        
ضايعات منحصر به اين چند هزار مرغ نـخـواهـد بـود؛        

مـالحـظـه نـابـود           اش وسيع خواهد شد؛ لذا بى       دامنه
ميكنيد، محو ميكنيد. فساد اينجورى است. اگر يك جـا   

ايـن،     -هاى دولتى  احساس كرديد و ديديد در دستگاه   
ى فسـاد       شائبـه   -مخاطبش مسئولين دولتى هستند     

وجود دارد، نبايد هيچ مالحظه بكنيد. اگـر مـالحـظـه           
كرديد، اين مسئله خيلى سريع گسترش پيدا ميكـنـد؛          
چون بشدت واگيردار است. بيمارى فساد اقتصادى جزو     

هاى واگيردارِ بسيار شديد و سريع است؛ لذا          آن بيمارى 
 بايستى حتماً به اين مسئله توجه كرد.  

 . در ديدار با فعاالن اقتصادي)1390مرداد 26( 
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 مقدمه

آموزش كاركنان فرايندي است براي سازگاري افـراد     
با محيط متحول سازماني و در نتيجه انطباق سازمان با          
محيط بيروني. آموزش و بهسازي نيروي انساني بـاعـث          
دانش و معرفت باالتر، توانايي و مهارت بيشتر و بينـش           

تر كاركنان سازمان براي اجراي وظايف        و بصيرت عميق  
و مسئوليت هاي شغلي شده و در نتيجه موجب نيل به           
هدف هاي سازماني با كارآيي و اثربخشي بيشتر و بهتر          
مي گردد.بر اين اساس برنامه ريـزي و تـالش بـراي                
آموزش، ارتقاء و توانمندسازي كاركنـان، هـمـواره در           
دستور كار سازمان متبوع به طور عام و اداره كل منابـع   
انساني و تحول اداري به طور خاص قرار داشتـه و در              
سال هاي اخير برنامه هاي مختلفي در ايـن راسـتـا               
طراحي و اجرا شده است. يكي از روش هاي اتخاذ شده        
در اين زمينه، اجراي برنامه هاي آموزشـي از طـريـق           

ايجاد و گسترش همكاري هاي آمـوزشـي و عـلـمـي               
سازمان با دانشگاه ها و مراكز علمي و آمـوزش عـالـي              
بوده كه در زمينه آموزش هاي بلندمدت و تحصـيـالت        
تكميلي كاركنان سازمان منشأ آثار زيادي شده اسـت.          
هم چنين برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد و گسـتـرش             
همكاري آموزشي سازمان با دستگاه هاي اجـرايـي در           
راستاي استفاده بهينه از ظرفيت هاي آنـان از سـال              
گذشته مورد توجه قرار گرفته است. متعـاقـب اجـراي        
مصوبات نخستين همايش گسترش هـمـكـاري هـاي           

 1392آموزشي با دستگاه هاي اجرايي در اسفند سال          
در وزارت نيرو مقرر گرديد، دبيرخانه گسترش همكاري      
آموزشي سازمان با دستگاه هاي اجـرايـي در مـحـل               
سازمان بازرسي كل كشور تاسيس گردد كـه در ايـن         
نوشتار سعي گرديده است، اهم اقدامـات يـك سـالـه           

 دبيرخانه گسترش همكاري هاي آموزشي بيان گردد.

 هاي آموزشي  گزارش عملكرد دبيرخانه گسترش همكاري
 هاي اجرايي                  سازمان بازرسي كل كشور  با دستگاه

1393-1392 

ش
موز
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 محل برگزاري تاريخ برگزاري عنوان رديف 

 وزارت نيرو 1392/12/6 همايش اول 1

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 1393/4/1 همايش دوم 2

 وزارت راه و شهرسازي 1393/9/4 همايش سوم 3

 سازمان حج و زيارت 1393/12/10 همايش چهارم 4

 اهم اقدامات

نفر از مديران منابع انساني دستگاه هاي اجرايي        50همايش با حضور بيش از  4برنامه ريزي و برگزاري  
 به شرح مندرج در جدول زير:
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           هـاي    تهيه و تنظيم منشور گسـتـرش هـمـكـاري
آموزشي سازمان بازرسي كل كشور با دستگاه هاي        

 اجرايي  

        دريافت تقويم ساالنه برنامه هاي آموزشي دستگـاه
 هاي اجرايي

               برگزاري جلسات با دستـگـاه هـاي اجـرايـي در
 خصوص نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي

       ارائه آموزش هاي حقوقي به برخي از دستگاه هـاي
اجرايي متقاضي به منظور آشـنـايـي مـديـران و              
كاركنان با كيفيت و نوع تخلفات با هدف ارتـقـاي       

 سالمت نظام اداري

          تدوين بسته آموزشي با هدف آشنايي بيـشـتـر بـا
وظايف و ماموريت هاي سازمان بازرسي كل كشـور     

 (يك نسخه به دستگاه هاي اجرايي تحويل شد.)

         تدوين بسته آموزشي نقش و جايگـاه آمـوزش در
فرايند نظارت و بازرسي و ارسال جهت بهره برداري      

 به دستگاه هاي اجرايي

          برنامه ريزي، هماهنگي و تأمين اساتيد مورد نـيـاز
براي برگزاري دوره هاي آموزشي دسـتـگـاه هـاي         

 اجرايي

             ارائه فهرست اسامي اساتيد مـتـخـصـص تـوسـط
دستگاه هاي اجرايي به سازمان بازرسي كل كشور،        
تشكيل بانك اطالعاتي و تاييد صالحيت اسـاتـيـد       
توسط سازمان بازرسي كل كشـور، بـراي ايـجـاد             
وحدت رويه در تـدريـس دوره هـاي آمـوزشـي               

 تخصصي 

             برگزاري جلسات كميته تخـصـصـي دبـيـرخـانـه
گسترش همكاري هاي علمي آموزشي با دستـگـاه         
هاي اجرايي با هدف طراحي كارگاه هاي آموزشـي         
تخصصي و ساير محتواهاي مربوط به همايش هاي        

 آتي، به شرح اقدامات زير:

 عنوان پنل تخصصي شامل: 3طراحي 

. الزامات، راه كارها و شيوه هاي تقويـت نـظـارت        1
پذيري و مقابله با فرهنگ نظارت گريزي در دسـتـگـاه            
هاي اجرايي از طريق آموزش كاركنان به ويژه مديـران:      

جلسه   3در راستاي تحقق اين مهم، نسبت به برگزاري         
با برخي دستگاه هاي اجرايي اقدام گرديد كه از نتـايـج      

 برگزاري اين جلسات موارد زير، عملياتي گرديد:

          پيشنهاد عناوين تخصصي جهت آموزش و تـايـيـد
 عنوان دوره آموزشي 8نهايي 

 

 مدت دوره عنوان رديف
 4 مفهوم شناسي نظارت پذيري(سطوح و ابعاد آن) 1

 4 پاسخگويي، مسئوليت پذيري و مصاديق آن 2

 4 اخالق حرفه اي با تاكيد بر آموزه هاي ديني 3

 4 گزيده اي از قانون تخلفات اداري كاركنان 4

 8 قانون محاسبات عمومي كشور(الزامات قانوني مديران) 5

. ديوان محاسبات 2. سازمان بازرسي كل كشور 1اختيارات دستگاه هاي نظارتي:  6
 كشور

8 

 4 گزيده قانون مجازات اسالمي(فصل تعديات ماموران دولتي نسبت به دولت) 7

 4 روش هاي امر به معروف و نهي از منكر در محيط اداري 8

	  40 جمع كل

 پذيري  نظارتهاي آموزشي  تقويت فرهنگ  عناوين دوره

 1394در سال  هاي اجرايي در دستگاه
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  بررسي و تهيه سرفصل هاي آموزشي 

             برگزاري جلسه با جناب آقـاي صـدري، رئـيـس
محترم امور آموزش و بهسازي مـنـابـع انسـانـي               
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانـي رئـيـس           
جمهور و اخذ تاييديه ايشان براي ابالغ دوره هـاي        

 گانه به دستگاه هاي اجرايي 8آموزشي 

   تقويت فرهنـگ  «گانه  8تدوين دوره هاي آموزشي
نظارت پذيري در دستگاه هاي اجرايـي در سـال            

جهت ابالغ به دستگاه هاي اجـرايـي بـه         »1394
 شرح مندرج در جدول زير:

. اجراي پروژه مشترك پـژوهشـي در خصـوص              2
بررسي نقش آموزش كاركنان در تسهيل و اثربخشـي         «

 »فرايند نظارت و بازرسي

. بررسي و ارائه راه كارهايي براي مرتبط كـردن و      3
به اشتراك گذاري برنامه هاي آمـوزشـي و تـجـارب               

 دستگاه هاي اجرايي و سازمان

     وزارت نيرو و سازمـان      3و    2براي اجراي پنل هاي
 امور مالياتي اعالم آمادگي كرده اند.

        برگزاري جلسات مستمر با مديران و كارشـنـاسـان
آموزش دستگاه هاي اجرايي به منـظـور بـرنـامـه             
ريزي، شناسايي و برگزاري دوره هـاي آمـوزشـي            

 تخصصي مورد نياز سازمان

             اعالم آمادگي موسسه عالي آمـوزش و پـژوهـش
مديريت و برنامه ريزي در خصوص بهره گيـري از           
تجارب سازمان بازرسي كل كشـور در راسـتـاي             
برگزاري همايش هاي سراسري با دستـگـاه هـاي           

 اجرايي

                معرفي دستگاه هاي اجرايي بـرتـر و تـقـديـر از
 اقدامات ايشان

  شـركـت    149دوره آموزشي با حضور      29برگزاري
نـفـرسـاعـت      2520ساعت و  607كننده به ميزان   

 1392آموزشي در سال 

  شـركـت    771دوره آموزشي با حضور      31برگزاري
نـفـرسـاعـت      5027ساعت و  499كننده به ميزان  

 1393آموزشي در سال 

 

 1392-93هاي  اي عملكرد آموزشي سال نمودار مقايسه
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 بازديد مدير كل بازرسي استان گلستان از زير گذر ميدان معلم 

جلسه مجمع عمومي دبيران شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر ادارات و 
 هاي وابسته  دستگاه

) سازمان بازرسي و بازرس كل استان خـراسـان      2شركت حجت االسالم و المسلمين درويشيان رئيس منطقه(       
هـاي وابسـتـه         رضوي در جلسه مجمع عمومي دبيران شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر ادارات و دسـتـگـاه            

 خراسان رضوي
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 برگزاري شوراي اداري كاركنان بازرسي كل استان يزد 

جلسه شوراي اداري كاركنان با حضور حجت االسالم و المسلمين طالبي بازرس كل استان و كاركنان بازرسـي          
 كل استان يزد برگزار شد.در اين جلسه، برنامه هاي نظارت و بازرسي سال جاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 اهداي خون جمعي از پرسنل بازرسي كل استان سمنان 
بازرس كل استان سمنان، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع و جمعي از پرسنل اين بازرسي كل با حضور در 

 پايگاه انتقال خون شهرستان سمنان خون خود را اهداء كردند . 
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 برگزاري جلسه شوراي قضايي استان در بازرسي كل استان هرمزگان 

دومين جلسه شوراي قضايي استان با حضور بازرس كل هرمزگان رئيس كل دادگستري و ساير اعضاء در اداره                   
 كل بازرسي استان هرمزگان برگزار گرديد

 بازرس كل استان فارس در گردهمايي مديران سازمان جهاد كشاورزي

سازمان بازرسي كل كشور و بازرس كل استان فـارس   3حجت االسالم و المسلمين محمودآبادي رئيس منطقه  
درصد بااليي از تخلفات را ناشي از نظارت به هنگام سيستم هاي درون نظارتي و عدم آگاهي مديران و كاركنان به          
قوانين و مقررات ذكر كرد و برآموزش هاي كاربردي جهت ارتقاء سطح آگاهي مسئولين به منظور جلـوگـيـري از          

 سهل انگاري در انجام وظايف محوله تأكيد كرد.
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 دومين جلسه شوراي اداري استان كردستان 
بازرس كل استان كردستان در دومين جلسه شوراي اداري اعالم كرد:يكي از گلوگاه هاي فساد در ادارات عـدم      

 رعايت كامل قانون برگزاري معامالت مي باشد.

 جلسه شوراي دستگاه هاي نظارتي استان چهارمحال و بختياري 

جلسه شوراي دستگاه هاي نظارتي با حضور بازرس كل چهارمحال و بختياري و استاندار اين استـان و سـايـر           
 اعضا  برگزار شد



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور
1394نامه بهار  / ويژه66سال ششم/ شماره   

سازمان بازرسي كل كشورصاحب امتياز:   
ابوالفضل روستاييمدير مسئول:   

محمدحسين صيرفيسردبير:   
محمدجواد صلواتي تهرانيدبير تحريريه:   

پور حسين عليدبير اجرايي:  
ياسر فاتحي، علي فخيمي: گروه تحريريه  

مجيد مقصوديصفحه آرا:   
غيبي حسين پرندهسايت:  امور وب  

61362831تلفن:   

 نشريه سازمان بازرسي كل كشور
 1394نامه بهار  / ويژه66سال ششم/ شماره 

 اي اي كه خدا را نشانه اي بي نشانه

كوچه بني هاشم، پالك سوم جمادي الثاني . بـاز هـم آدرس را مـرور                     
كنم . چه قدر بوي نامهرباني از اين كوچه مي آيد، توقف مي كنم . به دنبال  مي

درب خانه مي گردم . دري كبود و سينه سوخته به چشم مي خورد اما باز بايد      
 بپرسم .

كسي دارد رد مي شود اما نه مثل آن روز كه تمام اهل مـديـنـه در آن                      
 آزمون رد شدند.

مي بخشيد اين همان دري نيست كه در آتش جهـالـت و بـي وفـايـي              
 مسلمانان نامسلمان سوخت؟

 اين همان دري نيست كه بوي دست پـرمـهـر پـيـامـبـر مـي دهـد؟                    
 اين همان دري نيست كه پيامبر از آن به ديـدار پـاره تـنـش مـي آمـد؟                        
 اين همان دري نيست كه آدم هاي آن طرفش اهل بيـت نـامـيـده شـدنـد؟           
ناگهان همه چيز در اين كوچه با من سخن مي گويند . در، ديوار و مـيـخ بـا                 
چشم هاي شفق گونه شان به من مي نگرند . مي گريم بر كبودي ها . بر مـاه      
صورت نيلگون و فرياد مي زنم بر ميخ . تو قاتل مادر مني، تو مسبب شـهـادت     

 دختر رسول خدايي تو . . .

و ميخ در حالي كه گريه مي كند مي گويد: نه غريبه، آرام تـر، اشـتـبـاه                
مكن . اگر مرا به رنگ شفق مي بيني نه براي آن است كه به خون پهلوي كوثر   
محمد صلي اهللا عليه وآله آغشته گشته ام، نه، كه من خون گريستم . در را                     
ببين، تو گمان مي كني از گذشت زمان پوسيده گشته است . نه اين پوسيدگي 

 حاصل دل پژمردگي در سوگ فاطمه است .

به راستي در و علي چه همراهند در سوختن و ساختن . در بي كسـي و            
 غربت، در هجران رحمت و محبت .

در اگر زبان داشت با نعره اي اسرافيل گونه تمام مردگان را بـه شـهـادت          
خواند تا همه از مصيبت آن روز بگويند كه مردگان هميشه از ما زنـده تـر       مي

بوده اند. در به نشستن دعوتم مي كند . بنشين كه غم بزرگي، به بزرگي تمـام          
هاي دنيا سينه ام را فشار مي دهد . ما هم ناله ايم. مي بويمش . هنوز بوي  كوه

 پهلو مي دهد. 

هنوز بوي كينه دوستان از دشمن دشمن تر علي را مي دهد . و به مـيـخ              
مي گويم از آن روز برايم بگو و مي گويد ،اگرچه آن روز به ظاهر پهلوي مادرت  
را . . . ولي رگ هاي بريده پهلوي مباركش را بوسيدم و بر جنيني كه با او بـود   

 سالم كردم .

گر خون معصومه پيامبر بود . جنازه حبيب خدا بر روي         چشمان من نظاره  
زمين، همخانه معصومه پيامبر مشغول غسل و دفن پسر عمويش بـه وسـيلـه       
اشك چشمان همسرش و دزدان حكومت اسالمي در حال بريدن اين وديـعـه          
 الهي و بعد از آن ماجراي من و در و پهلو و غربت بزرگ ترين مرد دنـيـا و...                
ميخ دوباره بغضش به گريه باز مي شود و من از گناه مادرم مي پرسم و مـيـخ           
مي گويد: گاهي ايمان و تقوي و اخالص بزرگ ترين جرم هاي دنيايند و در                  
مورد مادرتان اين جرم به اضافه جرم غفلت و جهل مسلمـانـان نـه چـنـدان           
 مسلمان، آن فاجعه را آفريدند و اين بار سوخته چوبين برايم حرف مـي زنـد:               
مسافر، آتش عشق به زهرا اين بال را بر سر من آورده است . تمام پيري چهـره             
من، زردي گونه هاي من، رنجي كه در سلول سلول بدنم نقش بسته است همه 

از عشق به آن تنها معصومه دنياست . فقط چند روز بعد از آن روز بـد هـمـه               
هاي فاطمه از دنيا رفتند و علي با دنيايي از تنهايي، تنها ماند . با اين كـه                غم

مادرم رفته است اما كدام عقل سليمي اين را باور مي كند كه اين تنها معصومه 
تمام افالك هنوز غمگين نباشد كه فرزند بزرگوارش درست مانند آن روزهـاي          
همسرش اين قدر تنها و بي ياور است . دلم شكسته است . يـاد خـدا و دل                   
شكسته كه همواره با همند مي افتم . حاال وقت دعاست . بايد كاري بكنم بـه        
ميخ و در نگاه مي كنم . هر سه دستمان را باال مي بريم . معبودا، به ما صبري            
به وسعت آسمان نگاه فاطمه هنگام لبخند مرگ، صبري به وسعت مجروحيت            
علي، صبري به بزرگي كرم آخرين بازمانده زهراي بتول و افتخار پرستاري در              

 ركاب قطب عالم امكان كرم فرما . آمين يا رب الفاطمه.

 هاي سازمان نيست و مسئوليت صحت مطالب بر عهده نويسندگان است. شده صرفا بازگوكننده ديدگاه آرا و نظرات مطرح




