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 ماهنامه سازمان بازرسي كل كشور نشريه داخلي

گنده كله  سفيدهاي يقه وسازهاي خارج از  ساخت 
 محدوده قانوني 

پاسخگويي و رسيدگي 
 مؤثر به شكايات مردمي

 سرقت رفتـه  رسد. در رابطه با برگرداندن اموال نامشـروع و بـه      در ايران تعداد زيادي مفسد متواري داريم كه دست دستگاه قضايي به آنان نمي             
 المللي و آسيـــايي ارتباط برقرار كنيم تا راهكاري بيابيم و از طريق آن متواريان به كشـورهـاي                   تالش داريم با كشورهاي عضو آمبودزمان بين      

 غربي را به ايران بازگردانيم.
اين اظهارات بخشي از سخنان سراج رييس سازمان بازرسي كل كشور بود كه در نشسـت خبري در جمع خبرنگاران داخــلي و خـارجـي                        

 مطرح كرد.

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31543
http://bazresi.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=611&g=31
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سازمان بازرسي كل كشور در اواخر آبان و اوايل آذرمـاه امسـال              
رتبه وزارت نظارت چين در تهران بود.         چند روزي ميزبان هيئت عالي    

اين هيئت سفري هم به اصفهان داشتند كه ضمن مالقات با مقامات            
 6استاني، در نشستي با بازرسان كل و كارشناسان بازرسي منطقـه             

وگو كردند. همچنين در نشستي جداگـانـه بـا              كشور مذاكره و گفت   
حضور معاونين سازمان بازرسي كل كشور در تهران تجـربـيـات دو              
كشور مطرح و سؤاالتي درباره نحوه فعاليت ضد فسـاد دو كشـور                

 صورت گرفت.
در  نشست خبري كه با حضور خبرنگاران داخلـي و خـارجـي                
برگزار شد، سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور  و ليو جيان چائو             

 مقام وزير نظارت چين به سؤاالت خبرنگاران  پاسخ دادند. قائم
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به ارتـبـاطـات  ايـن                 
سازمان با آمبودزمان هاي كشورهاي ديگر خاطرنشان كـرد: در دو              

المللي خصوصـاً     سال اخير دنبال آن بوديم كه با آمبودزمان هاي بين         
 كشورهاي آسيايي ارتباط تنگاتنگي داشته باشيم.

 50شويي در كشور مبدأ و         درصد از پول    50سراج با بيان اينكه     
عنوان نمونـه خـاوري        افتد،گفت: به    درصد در كشور مقصد اتفاق مي     

ها را به كانادا برد و از كشورهاي غربي پناهندگي گرفت و ايـن                 پول
هاي غربي حتي حاضر نيستند پاسخ كشـور           در حالي است كه بانك    

 ورزند. مبدأ را بدهند و به بهانه رازداري از اين كار استنكاف مي
وي افزود: تعدادي از كشورها هم هستند كه در حـال امضـاي                

فشـار قـرار       نامه هستيم تا كشورهاي پذيرنده مفسدان را تحت         تفاهم
دهيم تا از اين طريق درباره بازگرداندن افـراد مـفـسـد فـراري و                    

 هايي كه از اموال ملي به سرقت برده شده همكاري الزم شود. پول

سراج با اشاره به كشورهايي كه سازمان بـازرسـي كـل كشـور                
نامه همكاري امضاء كرده گفت:  عنوان نهاد آمبودزمان با آنان تفاهم به

نامـه    با آمبودزمان كشورهايي نظير تركيه، دانمارك و پاكستان تفاهم        
زودي    نامه به مراحل پاياني رسيده و به        امضاء كرديم. با مالزي تفاهم     

نامه نهايي شده و در حال  شود. با روسيه، عراق و كره تفاهم  امضاء مي 
نامه در حال انجـام   امضاء آن هستيم. با كشور چين هم مراحل تفاهم   

جمهور چين به ايـران كـه از        است و قرار است در سفر آينده رئيس 
نامه به امضاء سازمـان       شود، اين تفاهم    سوي وزير نظارت همراهي مي    

 بازرسي كل كشور و وزير نظارت چين برسد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با انتـقـاد شـديـد از اقـدام                   
كشورهاي غربي در اعطاي تابعيت به مفسدان فراري كشورهاي ديگر     

المللي مانند كـمـيـسـاريـاي عـالـي              گفت: بسياري از نهادهاي بين     
پناهندگان سازمان ملل متحد يا دفتر مبارزه با مواد مخدر و جـرائـم        
سازمان ملل متحد و... در كشورهاي مختلف داراي نمايندگي و دفتر              

رو كشورهاي مقصد كه از آنان درخواست پناهـنـدگـي             هستند. ازاين  
توانند توسط اين دفاتر از كشور مبدأ استعالم كنند كـه             شود، مي   مي

 شويي شده يا خير؟!  آيا فرد مرتكب فساد و پول
المللـي بـراي       هاي بين   وي ادامه داد: در راستاي ارتقاي همكاري       

برگرداندن فرد مفسد و اموال نامشروع ناشي از فساد در حـاشـيـه                
كشور مالقـات و مـذاكـراتـي            12اجالس اخير روسيه با نمايندگان    

تر صورت گرفت، با نمايـنـدگـان          داشتيم. در سفر به مالزي كه پيش       
گـذار     كشور مالقات و مذاكره داشتم كه ازجمله آنـان بـنـيـان               15

 الملل بود. سازمان شفافيت بين
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ريزي و امور مجـلـس سـازمـان            ابراهيم شاهرخيان معاون برنامه   

مقام وزير نـظـارت        بازرسي كل كشور در ديدار با ليو جيان چائو قائم         

جمهوري خلق چين گفت: امروزه فساد از مرزهـاي جـغـرافـيـايـي                  

شده   المللي تبديل   اي و بين    كشورها عبور كرده و به يك پديده منطقه       

شويي است لذا مبارزه با فسـادهـايـي از قـبـيـل                   كه نمونه آن پول   

 طلبد. المللي را مي اي و بين هاي منطقه شويي، همكاري پول

مقام وزير نظارت جمهوري خلق چين در رأس  ليو جيان چائو قائم

هيئتي در جريان سفر به شهر اصفهان در جلسه بازرسان كل منطقه             

 كشوري حضور يافت. 6

ريـزي و امـور          در اين نشست ابراهيم شاهرخيان معاون برنامـه       

هاي نظارتي    مجلس سازمان بازرسي كل كشور و دبير شوراي دستگاه        

مقام وزير نظارت چين و هيئت همـراه،          كشور ضمن خيرمقدم به قائم    

اظهار داشت: اميدوارم اين قبيل جلسات باعث تعـمـيـق روابـط دو                 

 كشور در امر نظارت و بازرسي شود.

هـا خـوانـد و           هاي حكومت وي مبارزه با فساد را يكي از دغدغه      

كند بهترين روش      تناسب ساختار خود سعي مي      گفت: هر كشوري به    

 را براي مبارزه با فساد به كار گيرد.

هاي نظارتي كشور، سازمان بـازرسـي كـل             دبير شوراي دستگاه  

ترين دستگاه نظارتي در قانون جمهوري اسالمي ايـران           كشور را عالي  

استان كشور شعباتي در       31معرفي كرد و افزود: سازمان بازرسي در         

 پردازند. قالب ادارات كل دارد كه به امر نظارت و بازرسي مي

شاهرخيان بابيان اينكه در امر نظارت و بـازرسـي از ظـرفـيـت                 

تـريـن اهـداف و           كنيم، مهـم  نهاد نيز استفاده مي هاي مردم  سازمان

اقدامات سازمان بازرسي كل كشور را شناسايي قوانين مـنـسـوخ و               

 شوند،دانست.  ناكارآمد كه زمينه فساد مي

مقام وزير نظارت جمهوري خلق چين با بيـان           در اين نشست قائم   

هـاي كـاهـش        اينكه تبادل تجربيات نظارتي بين كشورها يكي از راه        

توان آن    راحتي نمي   اي است كه به     وقوع فساد است گفت:  فساد مقوله       

هاي فرار بسياري دارد كه با تبادل تجربيات بـيـن    را كنترل كرد و راه  

توان نسبت به كاهش آن اقدام كرد و در هميـن راسـتـا                 كشورها مي 

اي در امـر        اي و فرا منطقه     بسيار تمايل داريم تا با كشورهاي منطقه      

 مبارزه با فساد همكاري داشته باشيم.

مقام وزير نظارت چـيـن تـأكـيـد كـرد: در                 ليو جيان چائو قائم   

ايم كه اگر بخواهيم با فسـاد مـبـارزه             كشورمان به اين نتيجه رسيده    

كنيم، بايد اين امر را از خود حزب آغاز كنيم چراكه به اين نتـيـجـه                 

دهد، ممكن است ردپايي از اعضـاي          ايم كه هر تخلفي رخ مي       رسيده

 حزب در آن ديده شود.

 مقام وزير نظارت جمهوري خلق چين: معاون سازمان بازرسي در ديدار با قائم

 المللي است اي و بين هاي منطقه مبارزه با فساد نيازمند همكاري
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اي بـراي     وي خاطرنشان كرد: حزب كمونيست واحد نظارتي ويژه        

ميليون عضو حـزب را       87اعضاي خود تعيين كرده و ما اگر بتوانيم  

توانيم بگوييم كه فساد را تحـت اشـراف            تحت كنترل قرار دهيم، مي    

 قرار دهيم.

الملل بابيان اينـكـه حـزب          معاون وزير نظارت چين در امور بين      

كمونيست نيز چارچوب انضباطي خاص خود را دارد، گفـت: وقـتـي               

فردي قانون كشور را زير پا بگذارد، در ابتدا حتماً قانون انضـبـاطـي                

 حزب را نيز نقض كرده است.

جيان چائو تصريح كرد: وقتي مسئولي قانون انضباطي حـزب را              

شود  و اگر وي توجهي نكند و          زير پا بگذارد، اخطاري به وي داده مي       

به مرحله زير پا گذاشتن قانون كشور برسد، با وي برخـورد شـده و             

 شود. فرد خاطي تحويل مرجع قضايي مي

آوري گزارش تخلفات، از       هاي جمع   وي بيان داشت: يكي از روش      

طريق همكاري مردم و روش ديگر از طريق بازرسان حاضر در خـود              

هاي مختلف است. هر تخلفي گزارش شود، گـزارش آن بـه                 دستگاه

شود و از استان مربوطه به شهر وقوع تخلف مأمـوري     مركز منتقل مي  

شود تا آن تخلف را بررسي كند و اگر آن فرد نتواند تخلـف                ارسال مي 

رود و خـودواحـد          را اثبات كند، واحد نظارت استان زير سؤال مـي         

 گيرد. نظارت استاني نيز تحت نظارت مرجع باالتر قرار مي

 150مقام وزارت نظارت چين همچنين گفت: امسال بيش از             قائم

هـا را       ها را موردبررسي قرار داده و تخلفات آن    نفر از مسئوالن بخش   

نفر از افراد اصـلـي        9اثبات كرديم كه در همين زمينه تخلف يكي از          

 حزب را به اثبات رسانديم و قانون در مورد وي تصميم خواهد گرفت.

بار از مـركـز بـه           8جيان چائو ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون          

واحدهاي نظارتي استاني، مأموراني را اعـزام كـرديـم تـا بـر كـار                    

 خودواحدهاي نظارتي استاني، نظارت كنند.

شود، چنديـن     وي اظهار داشت: وقتي تخلفي در چين گزارش مي         

شـونـد و       واحد نظارتي براي اثبات و رسيدگي به آن تخلف فعال مي          

گيرد تا هـيـچ        فعاليت هر بخش تحت نظارت نهاد باالدستي قرار مي        

 فرد خاطي نتواند از دست قانون فرار كند.
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ها و تهديدات ناشـي       سمينار آموزشي پيشگيري از آسيب    
از فضاهاي مجازي با حضور معاونين، بازرسان و مديران كـل،           
بازرسان،كارشناسان و كاركنان سازمان در سالن همايش غدير  

 برگزار شد.      
در اين سمينار ابتدا دكتر احمدي گرجي مديركل توسـعـه                 

هـاي     منابع انساني و تحول اداري به بحث بررسي تهديد و فـرصـت             
فضاي مجازي پرداخت و گفت: يكي از ابزار جدي نيل به اهـداف در                
هر سيستم نظامند، شناخت كافي و وافي از محيط داخل و مـحـيـط         
پيرامون يا خارج است. محيط مجازي در دهه اخير يكي از بازيگـران              

 ها مطرح هستند. مطرح و تأثيرگذار در هر محيطي در تمام عرصه
ها   وي تصريح كرد: چشم فروبستن از اين حقايق، وقايع و واقعيت           

هاي   ها و زيان    تواند خسارت   موقع، مي   گيري درست و به     و عدم تصميم  
 ناپذيري را بر هر ساحتي و محيطي تحميل كند.  جبران
شـنـاسـي يـكـي از            دكتر احمدي گرجي بيان داشت: محيط         

عنوان يك امر محتوم و ضـروري و در               وظايف جدي سازمان  و به     

گيري بـدون درك       گمان هرگونه تصميم    دستور كار سازمان است. بي     
گيري در خأل است. لذا بـه           درست و شناخت كافي از محيط، تصميم      

توان با اين اطالعات،      هر ميزاني كه با محيط آشنايي داشته باشيم مي        
در مواجه و برخورد با محيط تأثيرگذار بوده و صرفاً يـك پـيـرو و                   

 تأثيرپذير نباشيم.
تواند هم داراي فرصت      اي در نوع خود مي      وي ادامه داد: هر پديده     

و هم تهديد باشد و ابزاري به نام سايبر و فضاي مجازي بسته به نـوع            
تـوانـد     گيري از آن، مي     نگاه و نوع درك، شناخت و آمادگي براي بهره        

 فرصتي باشد. 
مديركل توسعه منابع انساني تحول اداري گسـتـرش عـدالـت               

اي، كاهش هزينه اقتصادي، آزادي اطـالعـات و ارتـبـاطـات،                 رسانه
جذابيت و تنوع، دستيابي به آخرين اطالعات جهاني و فـرامـرزي را              

هاي فضاي مجازي دانست و تأكيد كرد: رواج تفـرد و               ازجمله فرصت 
فردگرايي، انزواي نوجوانان و جوانان و ايجاد روحيه پرخاشـگـري در             

ها به دليل آلوده شدن و عادت كردن به اين فضا از تـهـديـدات                    آن
 جدي در حوزه فرهنگ و رسانه است.

نگري شدن، اشـاعـه شـايـعـات،            وي تصريح كرد:  دچار سطحي      
تخريب و به وهم گرفتن مقدسات و ضد ارزشي كردن و نابودن كردن  

عنوان تهـديـد در        توان از آن به     ها از ديگر مسائلي است كه مي        ارزش
 عرصه فضاي مجازي نام برد.

احمدي گرجي در عرصه سياسي، فضاي مجازي را يـك ابـزار               
جاسوسي، هكرها و كمپينگ هاي رو به رشد و نمو دانست كـه تـا                 

پراكني پيش رفته است كـه نـيـازمـنـد              ها و شايعه    تخريب شخصيت 
 مديريت متمركز، نظارت و برخورد جدي  با آن است.

وي در پايان عالوه بر بررسي برخي از كيس هاي سازمـانـي بـه                
هـا را       هاي سازماني در اين خصوص اشاره كرد و گفت: آسيب          آسيب

هايمان را افزايـش      پذيري  پذيري توليد نكنيم، آسيب     بشناسيم، آسيب 
 ندهيم  و تهديداتمان را مديريت كنيم.

 

 هاي فضاي مجازي تهديد و فرصت
 ها و تهديدات ناشي از فضاهاي مجازي  اظهارات مديركل توسعه منابع انساني در سمينار آموزشي پيشگيري از آسيب
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  »مديريت مؤثر رسيدگي به شكايات مردمـي      «سمينار آموزشي   
و مـديـران،         »معاون آمبودزمان دانمـارك   «با حضور هيدي كالوز     

آذر بـه    9سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسي كل كشور از تاريخ           
 مدت دو روز در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد.

ابوالفضل روستايي مديركل دفتر رياسـت سـازمـان در آئـيـن                
افتتاحيه اين سمينار با ابراز اميدواري نسبت بـه احـقـاق اهـداف                 
مشترك دو كشور در اين همكاري آموزشي گفت: امروز حركـت در              

هاي آمبودزماني و توسعه حكـمـرانـي          مسير پرداختن به مقوله نقش    
ه ــ لومطلوب از اهميت زيادي براي شهروندان برخوردار است و مـق          

ترين  عنوان يكي از اصلي تواند به رسيدگي مؤثر به شكايات مردمي مي
اهداف حكمراني مطلوب در جوامع شهروند محور موردبررسي قـرار            

 گيرد.
مديركل دفتر رياست سازمان بازرسي در ادامه به اهداف برگزاري          
اين سمينار اشاره كرد و گفت: در راستاي ارتقاي آگاهي سازماني در             
مقوله مبارزه با فساد و اطالع از آخرين تـجـربـيـات، اطـالعـات و                   

، سازمـان بـازرسـي كـل           دستاوردهاي عملياتي موفق ساير كشورها    
اي بـا عـنـوان           كشور تصميم به برگزاري سمينار آموزشي دوروزه       

 گرفت.“ مديريت رسيدگي مؤثر به شكايات مردمي”

در جـريـان سـفـر           2014وي به يادداشت تفاهمي كه در سال        
رئيس سازمان بازرسي كل كشور به كشور دانمارك با آمبودزمان اين           

اشاره كرد و افزود: بـر اسـاس مـفـاد ايـن                  كشور به امضاء رسيده   
يادداشت تفاهم كه به امضاي باالترين مقام آمبودزمانـي دو كشـور              
رسيد برگزاري سمينارهاي آموزشي مشترك با موضوعات توافقي در         
دستور كار قرار گرفت. در راستاي اجراي اين يـادداشـت تـفـاهـم                  
همكاري از دكتر كالوز دعوت به عمل آمد تا در حوزه رسيدگي مؤثر             

هاي موفق كشـور      به شكايات مردمي به بيان آخرين تجربيات و روش        
 متبوع خود بپردازند. 

روستائي در پايان ابراز اميدواري كرد كه تمركز بر مقوله آمـوزش          
هاي مختلف مبارزه با فساد و رسيدگي         و دسترسي و استفاده از مدل     

تواند منجر به كنترل ابعاد مختلـف فسـاد و              به شكايات مردمي مي   
 درنتيجه كاهش ميزان آن در كشور گردد.

 حاكميت قانون عامل اصلي پايين بودن فساد در دانمارك
در ادامه اين مراسم دكتر هيدي كالوز كينز آپ معاون رئـيـس              
آمبودزمان دانمارك بابيان اينكه تالش خواهد كـرد در طـي ايـن                
سمينار تجربيات كشورش در مورد رسيدگي به شكايات مـردمـي را           
بيان كند، افزود: فساد در كشور دانمارك بسيار پايـيـن اسـت كـه                  
عوامل مختلفي در اين امر دخيل هستند كه بخش كوچكي از ايـن        

 
 برگزاري سمينار آموزشي مشترك ايران و دانمارك
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مهم بر عهده آمبودزمان پارلماني دانمارك است و اكثر عوامل مربوط           
 به حاكميت قانون و الزام مسئولين به رعايت آن است.

الملل آمبودزمان پارلماني دانمارك با اشاره به وظايـف           معاون بين 
آمبودزمان دانمارك، تصريح كرد: آمبـودزمـان پـارلـمـانـي كشـور                 
پادشاهي دانمارك تنها بر قوه مجريه نظارت داشته و اين پـارلـمـان              

گيرد آمبودزمان داشته باشد و مطمئـن بـاشـد             است كه تصميم مي   
شود، به همان شيوه در دولت اجرا         قوانيني كه در پارلمان تصويب مي     

تـوانـد      شود يا خير. از اين لحاظ آمبودزمـان دانـمـارك نـمـي                  مي
گذاران و نمايندگان ملت را مورد بازرسي و نظارت قـرار دهـد.               قانون

همچنين قوه قضائيه در مقابل آمبودزمان مصونيت دارد و البته آنـان            
 سيستم نظارتي مخصوص خود رادارند.

كالوز با اشاره به ساختار آمبودزمان دانمارك تصريح كرد: ما اين            
ها انتقاد كـرده و در قـالـب               اختيار راداريم كه از عملكرد دستگاه     

االجـرا     گزارش، توصيه و پيشنهادهايي را مطرح كنيم كه البته الزم          
كنيم راهنمايي و روشنگري كنيم تا قوه مجـريـه            نيست. ما سعي مي    

ايم براي آنكـه      بهترين عملكرد را ارائه دهد. البته ما به اين امر رسيده           
هاي   بتوانيم مؤثر واقع شويم، بايد نفوذ داشته و قوه مجريه به گزارش           

ما توجه كند. به اين خاطر در كشور ما  دولت، احترام خاصي بـراي                 
هـا    آمبودزمان قائل است. چراكه آمبودزمان دانمارك صرفاً به كاستي         

و نقاط ضعف توجه نداشته و نقاط قوت را نيز برجسته و حتي بـراي               
كنـد. از سـوي          ها پيشنهادهايي ارائه مي     رفع  نقاط ضعف و كاستي     

ديگر آمبودزمان بايد همواره اعتماد پارلمان را به همراه داشته باشـد            
 تواند آمبودزمان را عزل كند. كه در غير اين صورت مجلس مي

وي درباره استقالل آمبودزمان دانمارك اظهار داشت: آمبودزمـان    
طور اصولي نماينده مجلس است. بنابراين خيلي مستقل نـيـسـت.               به

ولي آمبودزمان نياز به حمايت مجلس دارد. اما اين عدم اتكا چـيـز                 
بدي نيست كه در ادامه علت آن را توضيح خواهم داد. با اين اوصـاف   

آفـريـن      اي در كار آمبودزمان دخالت كنند، مشكـل         چنانچه نماينده 
هـا،     خواهد بود. گاهي اوقات در جريان  رسيدگي به برخي پـرونـده       

كنند و اشكالي هم ندارد       نمايندگان مجلس كنجكاو بوده و سؤال مي      
دهيم ولي اجازه دخالت به نماينـدگـان مـجـلـس را                 و ما پاسخ مي   

 دهيم. نمي
كالوز در بخش ديگر از سخنانش با اشاره به ابـزار بـازرسـي در              
آمبودزمان دانمارك تصريح كرد: مقامات مختلف موظـف هسـتـنـد              

اسناد و مدارك موردنياز آمبودزمان را در اختـيـار مـا قـرار دهـد.                   
همچنين ممكن است آمبودزمان از مسئوالن درخواست داشته باشند  
كه اظهارنامه كتبي ارائه دهند. ابزار ديگر آمـبـودزمـان دانـمـارك،                

راحتي بـه     توانيم به   هاي مختلف است. ما مي       بازرسي نهادها و سازمان   
هاي موردنياز دسترسي پيدا كنيم و درباره حقوق زندانيـان بـا               فايل

آنان مصاحبه كرده يا درباره رفتار پليس با كودكان با آنان مـالقـات               
مثال اگر شكـايـات       عنوان  داشته و سؤاالتي داشته باشيم. همچنين به       

تـوانـيـم بـازرسـي           زيادي از شهرداري كپنهاك دريافت كنيم، مـي       
همه از كـار       تري از كار آنان داشته باشيم تا ببينيم كه چرا اين            دقيق

 شهرداري شاكي هستند.
الملل آمبودزمان دانمارك گفت: آمبودزمان دانـمـارك         معاون بين 

تواند راجع به مسائل مختلف اظهارنظر كند و البته اين اظهارنظـر              مي
االجرا نيست. اگر به قوانين آمبودزمان نگاهي داشتـه بـاشـيـم،                 الزم

ازلحاظ اختيارات قانوني ضعيف هستيم ولي عمالً در دنياي واقعيـت           
دهـيـم،      گونه است كه وقتي ما گزارش كارشنـاسـي ارائـه مـي          اين
شود. حـتـي       صورت داوطلبانه بسيار جدي گرفته و به آن عمل مي           به

اگر نظر دولت مخالف نظر ما باشد. از سوي ديگر اگر وزيري تصميـم               
بگيرد به نظر آمبودزمان احترام نگذارد، ممكن است سياسي تـلـقـي             

هاي مختلف مجلس مورد بازخواست قرار گيـرد.          شده و در كميسيون   
تواند به پايين بودن سطح فسـاد         بنابراين حمايت سياسي مجلس مي    

 در دانمارك كمك كند.
وي همچنين گفت: آمبودزمان دانمارك، وكيل مردم نيست.طبق          

كه آمبودزمان شكايتي را دريافت كرد، بـايـد آن را                قانون هنگامي 
مطالعه و از جزييات آن آگاه شود ولي اجباري براي اقـدام عـمـلـي                 

توانيم شكايت را رد كنيم و بگوييم دليـلـي بـراي               نداريم و حتي مي   
 بازرسي بيشتر وجود ندارد.

هاي آمبودزمان در زمينه شـكـايـات          وي بابيان اينكه اكثر پرونده    
 4675آمبـودزمـان دانـمـارك          2014مردمي است افزود: در سال     

شكايت را دريافت كرده است كه با توجه به جمعيت دانمارك، آمـار              
پرونده به ابتكار آمبودزمان در دستور كـار قـرار        121بااليي است.      

هاي نظارتي مـانـنـد     پرونده نيز از طريق بررسي 82گرفت. همچنين    
هاي مـحـرمـانـه         ها يا حتي گزارش     اخباري كه از مطبوعات و رسانه     

 آيد در دستور كار قرار گرفت. مردمي به دست مي
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رئيس مركز ملي رسيدگي به شكايات مردمي سازمان بـازرسـي            

كل كشور از نسخه جديد سامانه ملي رسيدگي به شكايات مردمي در     

 سازمان خبر داد.

محمدرضا اتفاق كهنمويي در اختتاميه سمينار آموزشي مشترك        

ايران و دانمارك با اعالم اين خبر گفت: نسخه جديد بـا يـكـسـري                   

هاي كلي در فرايندهاي آن، مراحل آزمايش و تسـت را بـه                 بازنگري

پايان رسانده و آماده هستيم آن را رونمايي كنيم. سـامـانـه جـديـد          

 باشد. داراي كاركردهاي جديد و مؤثرتر مي

وي ابراز اميدواري كرد كه سازمان بازرسي بتواند از طريـق ايـن              

هزينه به شكايات مردمـي را فـراهـم         سامانه پاسخگويي صريح و كم    

 كند.

 

كهنمويي در ادامه با اشاره به جزييات سامـانـه جـديـد مـلـي                  

رسيدگي به شكايات گفت: اين سامانه در گستره ملي در تمام نقـاط              

هاي اجـرايـي،       جغرافياي جمهوري اسالمي ايران و در عموم دستگاه       

هـزار     10اي نقطه ارتباطي دارد. امروز بيش از       ملي، استاني و منطقه   

هاي اجرايـي وجـود دارد و از              نقطه ارتباطي اين سامانه با دستگاه     

ها را دريافت و      توانيم شكايات مردمي از دستگاه      طريق اين سامانه مي   

ها را مطالبه كنيم. اين فرصت خوبي در اختيار سازمان             پاسخ دستگاه 

هـاي     ها و مـأمـوريـت       بازرسي كل كشور است كه با توجه به ظرفيت        

قانوني تكليف شده، بتواند از طريق يك نظارت راهبردي الكترونـيـك     

 هزينه به شكايات مردمي را فراهم كند. پاسخگوي صريح و كم

 نسخه جديد سامانه ملي 
 رسيدگي به شكايات مردمي در سازمان بازرسي
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اين گزارش در بخش نخست به اهداف اصلي سياست گذران در            
هاي دارويي موانع پيش رو پرداخت. در ادامـه ايـن                تدوين سياست 

 شود. گزارش به ديگر مشكالت حوزه دارويي اشاره مي

شركت داروسازي در كشـور و          90. وجود بيش از      1
 ها: پراكندگي توليد در آن

هـاي نـاشـي از مـقـيـاس                             اين موضوع موجب كاهش صرفـه     
 )Economies of scale      هـا     ) و درنتيجه كاهش سـودآوري آن

هـاي داروسـازي در         ترين شركت   گرديده است. (سهم از بازار بزرگ       
هاي بزرگ دولتي كه بـه        رسد.) وجود شركت      درصد نمي   10ايران به   

هاي اقتصادي دولتـي و        داليل مرتبط با خصوصيات ساختاري بنگاه     
هـاي     خصوص براي شـركـت      عمومي، موجب كاهش امكان رقابت به     

 شوند از ديگر مشكالت اين صنعت است. خصوصي مي

 گذاري دارو: . نحوه قيمت2
انـد     هاي گذشته همواره ادعا كرده      هاي داروسازي در دهه     شركت
هاي بين كيفيت يـك       شود تفاوت   گذاري دولتي موجب مي     كه قيمت 

هاي مختلف در نظر گرفته نشود و از          داروي توليدشده توسط شركت   
ها نيز براي كسب حاشيه سود بيشتر به سـمـت               طرف مقابل شركت  

تر و باكيفيت كمتـر بـرونـد. هـمـچـنـيـن                   خريد ماده مؤثره ارزان   
كنند كه در محاسبه قيمت تـوسـط           هاي داروسازي ادعا مي     شركت

هاي تحقيق و توسعـه و         گذاري سهمي براي هزينه     قيمت    كميسيون
هاي بازاريابي و مديريت برند در نظر گرفته نشده است و             نيز فعاليت 

همين امر موجب ناچيز بودن تحقيق و توسعه (براي افزايش كيفيت            
 تر) شده است. داروها و نيز توليد داروهاي نوآورانه و پيچيده

 . نبود متولي واحد:3
يكي از منابع اساسي و حائز اهميت در سالمت آحاد جـامـعـه،               

باشد. مديريت تأمين، توليد،       موضوع سالمت و كيفيت غذا و دارو مي       
هـاي     مـحـور(مـواد و فـرآورده            نگهداري و توزيع كاالهاي سالمت    

اي و      هاي رژيمي تـغـذيـه       غذايي،آرايشي، بهداشتي، دارويي، مكمل   
ملزومات و تجهيزات پزشكي) بايد به نحوي باشدكه دسترسي آسان           

هاي غذايي و دارويي ايمن، سالم        و مناسب همگان به مواد و فرآورده      
و باكيفيت را در سطح جامعه فراهم سازد. در كشورهاي پيشـرفـتـه               

محور بـر عـهـده         دنيا، مسئوليت سالمت و كيفيت كاالهاي سالمت      
مـتـحـده       در ايـاالت      FDAهاي غذا و دارو كشورها نظير         سازمان
كشور چين و وزارت غذا و دارو در كشور كره جنوبي        FDAامريكا،  

عنوان تنها متولي و پاسخـگـو در زمـيـنـه                ها به   بوده و اين سازمان   
محـور فـعـالـيـت          گذاري، نظارت و كنترل كاالهاي سالمت       سياست

نمايند. اكنون در ايران، به علت عدم وجود متولي واحد و يـك                  مي
سيستم منسجم و پاسخگو، وضعيت سالمت، ايمني و كيفيت غذا و            

هاي آرايشي و بهداشتي و تجـهـيـزات پـزشـكـي بـا                   دارو، فرآورده 
پاسـخـگـو      –هاي متعدد روبرو است. عدم وجود متولي واحد            چالش

محور نـاسـالـم و بـدون             واحد، گاهي امكان ورود كاالهاي سالمت     
نمايد. اين موضوع اغلب منجر به    كيفيت را در بازار مصرف فراهم مي      

هاي متناقض توسط متوليان متعدد گرديده اسـت و در              ارائه پاسخ 
هاي زيـادي از       صورت عدم رفع اين نقيصه امكان دستيابي به بخش        

سندها و چشم اندازه ابالغي كشور را با مشكل و در بـرخـي مـوارد                 
شدت تضعيف نموده است. عوامل        دستيابي به اهداف اين اسناد را به      

 
 شناسي اختصاصي حوزه دارو آسيب

 
 قسمت پاياني
 مهندس الياسي
 كارشناس بازرسي امور بهداشت و درمان
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متعدد مختلفي مانع رفع اين مشكل و ايجاد متولي پاسخگو واحد به            
هاي جامعه در زمينه مصرف كاالهاي سالم و باكيـفـيـت در                پرسش

حوزه سالمت كشور است. وجود قوانين متعدد و موازي در زمـيـنـه                
ها و تداخـالت   نظام كيفيت و سالمت غذا و دارو و وجود موازي كاري          

محور   هاي نظارتي مختلف ناظر بر كاالهاي سالمت        كاري بين دستگاه  
حمايت از تـولـيـدات سـالـم و               باشد. عدم    يكي از اين مشكالت مي    

هاي گزاف به توليدكنندگان      باكيفيت مطلوب داخلي و تحميل هزينه     
و ايجاد موانع در مسير رشد و توسعه صنعت كشور به علـت اجـراي                
قوانين و مقررات متعدد و موازي يكديگر پاسخگويي توليدكننـدگـان           

گذاري و نـظـارت بـر كـاالهـاي               به متوليان متعدد در امر سياست     
باشد. همچنين گستـرش ورود و           محور از مشكالت ديگر مي      سالمت

هاي غذايـي، دارويـي،        توزيع كاالهاي قاچاق در حوزه مواد و فرآورده       
آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، ملزومات و تجهـيـزات پـزشـكـي و                

اي بـه     هاي ورزشي و تغذيه     هاي غذايي و رژيمي ازجمله مكمل       مكمل
علت عدم وجود يك سيستم كارآمد كنترل و رديابي مـنـشـأ ورود،               
توزيع و نبود يك سيستم پاسخگو واحد نيز بايد مدنظر قرار گـيـرد.               

هـاي     لذا تا رفع موانع مذكور و همچنين ايجاد و تقويت زيرسـاخـت            
محور امـكـان      موردنياز براي حفظ سالمت و كيفيت كاالهاي سالمت       

استقرار متولي واحد و پاسخگو واحد در كشور فراهم نخواهد گرديـد.            
هاي مديريت تأمين كنترل و نـظـارت بـر          بنابراين ازآنجاكه سيستم  

يافتـه نـظـيـر         محور در بسياري از كشورهاي توسعه       كاالهاي سالمت 
نهاد مستقل با قوانيـن       متحده، كره جنوبي و چين بر عهده يك         اياالت

)بـا   FDAمصوب و اختيارات كافي بانام سـازمـان غـذا و دارو (                  
هـاي     مسئوليت نظارت و كنترل بر سالمت و كيفيت مواد و فـرآورده   

اي،    هاي رژيمي و تـغـذيـه         غذايي،آرايشي، بهداشتي، دارويي، مكمل   
هـاي دامـي و زراعـي و               تجهيزات و ملزومات پزشكي، فـرآورده      

باشد، نياز به ايجاد سيستمي مشابه با تشكيل          هاي دخاني مي    فرآورده
عنوان متـولـي واحـد و           سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت كشور به       

ترين مرجع سالمت غذا و دارو كشـور،          عنوان عالي   پاسخگوي واحد به  
با شرح وظايف و قوانين مصوب در صحن علني مـجـلـس شـوراي                 

هـا،     گذاري و نظارت بر اجراي سـيـاسـت           منظور سياست   اسالمي، به 

هاي مدون در زمينه كنترل و نظارت بر كاالهاي           ها و برنامه    مشي  خط
 باشد. محور كامالً ضروري مي سالمت

.نبود استراتژي مشخص در خصوص نحوه حـمـايـت           4
 دولت از توليد داخل دارو:

اي و حتي ممنوعيت واردات بـر          اي و غيرتعرفه    ايجاد موانع تعرفه  
منظور حمايت از توليد داخـل و           سر راه واردات داروهاي خارجي به     

هـاي     هايي است كه در دهـه        اعطاي تسهيالت مالي ازجمله سياست    
انـد و       اند و هركدام نقاط ضعف و قوتي داشـتـه           گذشته آزموده شده  

هاي مهمي همچون محدود كردن حق انتخاب بيماران، هزينـه،            بحث
اثربخش بودن يا نبودن داروهاي خارجي در مقابل داروهاي ايـرانـي،            

ها و تشـديـد مصـرف           تبليغي شركت   -نگراني از شگردهاي ترويجي   
غيرمنطقي دارو باهدف كسب سود بيشتر پيرامون آن وجود داشـتـه            
است. در موردحمايت از توسعه توليد داروهاي بيوتـكـنـولـوژي كـه                
عموماً ارزبري بااليي نيز دارند هنوز به استراتژي مشخص و شفـافـي             

ها قبل براي اين منظـور و          ايم. در كشورهاي پيشرفته از دهه        نرسيده
هـاي    البته در موردحمايت از داروهاي نوآورانه و جديد توسط شركت         

ساله تولـيـد      حق پتنت و انحصار بيست      داروسازي از قوانين مربوط به    
شده است. در ايران اما براي تشويق توليدكنندگان به سمـت              استفاده

هايي همچون اعطاي تسهيـالت مـالـي،           توليد داروهاي ارزبر از روش    
تر، ورود به ليست بيمه و خارج كـردن داروي              گذاري مناسب   قيمت

شـود. در        خارجي از ليست (اعطاي نوعي انحصار) بهره گرفته  مـي            
شود: در صورت مـطـلـوب نـبـودن               هايي مطرح مي    اينجا نيز چالش  

كيفيت داروي ايراني براي بيماران، با توجه به خروج داروي خارجـي            



11 

 1394سال ششم/شماره هفتاد و دو/ آذر   

از ليست پوشش بيمه امكان خريد آن براي بسياري از بيماران سلب            
توليدكـنـنـده سـود           شود و در اين ميان اگرچه دولت و شركت          مي
شـود. از        برند، اما اين سالمت بيمار است كه دچار آسيـب مـي         مي

هايي همچون مصرف  هاي ايراني در بحث     طرفي امكان كنترل شركت   
منطقي دارو و نيز ثبات كيفيت كمي دشوارتر است، زيرا اوالً هرگونه            
سياست كنترلي ممكن است از طرف توليدكـنـنـده بـه مـعـنـاي                  

هـا بـه دلـيـل            حمايت دولت برداشته شود و ثانياً اين شركت         عدم
توانند قدرت نـفـوذ        سودآوري بااليي كه دارند به داليل مختلف مي       

كننده به دسـت بـيـاورنـد. ثـبـات در                   خوبي در مجموعه نظارت   
پذيري اقتصادي داروهاي جديد توليد داخل نـيـز از ديـگـر                 توجيه
كـه     شود كه هنگامـي     هاي مهم است. گاهي اوقات مشاهده مي         بحث

رسـنـد (يـا         هاي ايراني به مرحله ورود محصول بازار مي         اين شركت 
چند سال بعد از ورودشان به بازار) امكان خريد همان دارو از برخـي               

تـر    صرفه  كشورهاي ديگر (غير از توليدكننده اصلي) باقيمت خيلي به          
شده است (به دليل مقياس كوچك توليد در ايران)   براي دولت فراهم 

ولي به دليل همان بحث حمايت از تـولـيـد داخـلـي و مـواردي                     
رفته است و مجموعه دچار افت        دست، ديگر اين قابليت ازدست      ازاين

 كار آيي خواهد شد.

هاي مكمل غذايـي   . رشد روزافزون واردات فرآورده 5
 به كشور

هـاي     هاي گذشته شاهد رشد روزافزون واردات فـرآورده         در سال 
ايم. در شرايطي كه كشور با كمبود منابع   مكمل غذايي به كشور بوده  

رو بود، واردات      مالي در تأمين نيازهاي دارويي و درماني جامعه روبه        
ها در هيچ بيماري      ها كه ازنظر علمي، اثربخشي آن       اين قبيل فرآورده  

هاي سالمت جامعه     ثابت نشده است و درنتيجه تأثيري روي شاخص       
عنوان هدف غايي نظام دارويي) ندارند و تنها موجب خروج ارز از               (به 

اي باهدف تجارت از عـدم آگـاهـي         شود. در اين فضا عده      كشور مي 
مردم در اين زمينه استفاده و به ترويج مصرف اين داروها از طـرق               

 پردازند. قانوني و غيرقانوني مي

 هاي اطالعاتي . فقدان پايگاه6
هاي مؤثـر،     ريزي سياست   منظور اتخاذ تصميمات مناسب و پايه       به

هاي حال و گذشتـه وجـود      تر از آناليز داده   اي  تر و پايه    راهي مطمئن 
هـاي مـخـتـلـف          ندارد. در شرايط فعلي اطالعات بسياري در بخش        

شود. منتها اين اطالعات در        آوري مي   توسط سازمان غذا و دارو جمع     
صورت اصولي و به شكل يك پايگاه اطـالعـاتـي              بسياري از مواقع به   

هاي اطالعاتي موجود نيز اگر حـتـي     شود. در مورد پايگاه      ذخيره نمي 
آوري و ثبت اين اطالعات بـگـذريـم، فـقـدان               از بحث كيفيت جمع   

هـا     دسترسي آزاد به اين اطالعات هم موجب بالاستفاده ماندن آن          
ها   هاي گسترش فساد و رانت را براي برخي شركت          شده و هم زمينه   

 فراهم آورده است.

 . نبود شفافيت در مجموعه فرآيندهاي سازمان7
كليه فرآيندهايي كه در سازمان در حال انجام اسـت ازجـملـه               

ها و    گذاري، صدور پروانه    ها در مورد ثبت داروها، قيمت       گيري  تصميم
ها، بـررسـي       هاي نظارتي، بازرسي    مجوزهاي توليد و واردات، فعاليت    

طور دقيق  نفعان مختلف به شكايات و غيره بايد پس از مشورت با ذي  
تعريف و به شكل مستند در سطح جامعه منتشر شود كه در حـال               
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گيرد. افزايش شفافيت كمك خـواهـد كـرد كـه                حاضر صورت نمي  
ها   گيري  هاي نفوذ ساليق و عاليق شخصي و گروهي در تصميم           زمينه

در سيستم كم شده و درنتيجه موجبات افزايش رقابـت در فضـاي               
ازپيش فراهم شود كه خود اين مسـئلـه            وكار صنعت دارو بيش     كسب

 بركات فراواني را در پي خواهد داشت.

. فقدان نظام جامعي براي مقابله با كمـبـودهـا و              8
 هاي دارويي بحران

نوع و ساختار بخش دارويي كشور كه در آن بخش خصـوصـي و               
ريزي مشخـصـي      اي است كه برنامه     گونه  دولتي فعاليت جدي دارند به    

براي ايجاد ثبات در دسترسي به داروها در شرايط بحران وجود ندارد.     
درواقع در چنين شرايطي سازمان غذا و دارو متـولـي بـازگـردانـدن                
شرايط به حالت آرامش در بازار است و به اين منظور با تـوجـه بـه                   
اهميت موضوع و نگاه استراتژيك و امنيتي به بحث دارو در كشور از              

برد. به دليل فقـدان        كمك و حمايت نهادهاي فرا بخشي نيز بهره مي        
هاي دارويي هر از چنـد        نظام جامعي براي مقابله با كمبودها و بحران       

گاهي حتي در شرايط معمولي شاهد كمبود يك يا چند دارو در بازار             
هستيم (حتي در زمان عدم وجود تحريم و مشكالت خارجي) و ايـن               
مسئله در شرايط بحران مانند بحران ارزي يا تحريمي بسيار شديدتر           

هاي گذشته نشان داده است كه در شـرايـط            شود. تجربه سال     نيز مي 
اي از داروها، سازمان غـذا و دارو بـه               بحران و كمبود تعداد فزاينده    

نوعي   ها قادر به رسيدگي به امور نيست و به          دليل ضعف در زيرساخت   
غذا و دارو بايـد در           رسد سازمان   شود.به نظر مي     دچار سردرگمي مي  

ابتدا با توجه به امكانات و وظايف خود در اين حوزه و با تـوجـه بـه                   
ليست دارويي كشور دامنه مسئوليت خود را در اين زمينه تـبـيـيـن               

هرحال تعداد زيادي دارو در ليست دارويي كشور وجود دارد             كند. به  
هاي سازمان خارج     ها از دامنه توانايي     تمامي آن   كه امكان رسيدگي به   
 Essential medicinesداروهاي ضروري (     است. تدوين فهرست 

list               گامي مترقي در جهت مقابله با كمبودهاي دارويي در كشـور (
خواهد بود. اين موضوع درواقع پيشنهاد سازمان جهانـي بـهـداشـت            

توسعه و نـيـز       يافته و درحال    است كه در بسياري از كشورهاي توسعه      
عنوان سياست اصلي يـا سـيـاسـت             يافته به   كشورهاي كمتر توسعه  

شود. با توجه به محـدود بـودن فـهـرسـت                 كمكي به كار گرفته مي    
هاي مخـتـلـف آن         داروهاي ضروري امكان كنترل و نظارت بر جنبه       

ازجمله دسترسي در بازار براي سازمان غذا و دارو وجـود دارد. از                  
طرفي با توجه به ضروري بودن  اين داروها ديگر كمتر نگران كمبـود          
داروهاي حياتي پرمصرفي همچون انسولين، وارفارين، ديگوكسـيـن،         

هاي اخير در مقاطع مختلف دچـار         لووتيروكسين و غيره (كه در سال      
ها خواهيم بـود.      اند.) براي بيماران در داروخانه        كمبودهاي شديد شده  

عالوه بر اين تمركز بر بحث كيفيت، قابليت خريد، عدالت و دسترسي 
و نيز ترويج مصرف منطقي ليست محدودتري از داروها براي سازمان           

كـه انـتـخـاب          تر و مؤثرتر خواهد بود و درصـورتـي     غذا و دارو آسان   
داروهاي اين ليست نيز با توجه به معيارهاي صحيح و در فرآيـنـدي              

زياد   احتمال  مشورتي، مبتني بر شواهد علمي و شفاف صورت گيرد به         
هاي سالمت نيز در سطح جـامـعـه           توان انتظار داشت كه شاخص      مي
 داري ارتقا يابد. طور معني به

 . نبود زنجيره تأمين مناسب9
هاي مختلف بازار     نبود استفاده از زنجيره تأمين مناسب كه بخش       

روز به يكديگر متصل   هاي اطالعاتي به    دارويي كشور را از طريق شبكه     
بيني كمبودها قبل از بـروز مـوجـود             كند موجب شده قابليت پيش      

 نباشد.

 مشكالت فرا بخشي -بخش دوم
 موانع ايجادشده بر سر راه ارتباطات تجاري خارجي -1
 مشكالت تهيه و انتقال ارز -2
موانع ايجادشده در خصوص تهيه مـواد اولـيـه دارويـي و                   -3

 همچنين واردات
ثباتي در اين بـازار نـيـز بـر               كاهش ارزش پولي كشور و بي       -4

هاي توليد و      كه هزينه   طوري  ازپيش دامن زد به     مشكالت موجود بيش  
 شدت باال رفت واردات دارو به

السـاعـه در        ثباتي ناشي از تصميمات نسنـجـيـده و خـلـق               بي
 هاي كالن اقتصادي سياسي سياست
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ويـژه شـهـرهـاي         وسازهاي غيرمجاز در اطراف شهرها به       ساخت
تـوجـه بـوده و           اي قابل   محصور در اراضي ملي و كشاورزي مسئله      

نشيني، تغـيـيـر كـاربـري اراضـي              افزايش اين روند، پديده حاشيه    
كشاورزي و ايجاد مشكالتي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، امنـيـتـي،            

 فرهنگي و... را در پي داشته است.
گسترش شهرنشيني، افزايش قيمت زمين در شهرهـا، تـفـاوت            
سطح درآمد در شهر و روستا، ارزاني مسكن در حاشيـه شـهـرهـا،                
وجود امكانات رفاهي بيشتر و شانس بهتر برخورداري از اشتغال در            

سالي و باالخره جنگ تحميلـي    شهر و خاصه شهرهاي بزرگ، خشك     
در چند دهه گذشته هجوم از مناطق روستايي به نواحي شهـري و              

وسازهاي غيرمجاز را تشديد كرده و در مقابل  نشيني و ساخت  حاشيه
نيز ضرورت انجام اقدامات پيشگيرانه در تقابل با اين موضوع همواره           

 مطرح بوده است.
نامه هشتـادمـيـن جـلـسـه مـورخ               ) تصويب  2اگرچه در ماده (    

شوراي عالي اداري كه وظايف و اختيارات استانـداران در             77/7/28
قلمرو مأموريتشان را برشمرده است، مشخصاً بـه جـلـوگـيـري از                

عنوان يكي از وظايف استـانـدار اشـاره            وسازهاي غيرمجاز به    ساخت
وسازهاي غيرمجـاز در       نشده است ليكن با توجه به آثار سوء ساخت        

مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي و انتظامي و به استناد   
) اين ماده كه استانداران را مسـئـول          40) و (    34)، (   3)، (   1بندهاي (  

بيني و پيـشـگـيـري از           برقراري و حفظ نظم و امنيت استان، پيش       
معضالت امنيتي استان، نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعـي            

زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و مـوجـود               و محيط 
صالح  استان و اجراي ساير وظايفي كه در استان از طريق مراجع ذي         

به استاندار محول شده است، استانداران با استفاده از اختـيـارات و              
وسازهاي غيرمجاز    مند در پيشگيري از ساخت      ابزارهاي قانوني وظيفه  

مصوبه مذكور فرمانـداران      24بوده و نيز با توجه به اينكه طبق ماده          
وظايف و اختيارات استانداران در شهرستان محل مأموريت خـود را            

دار هستند لذا آنان نيز موظف به پيشگيري از ايـن نـوع                عيناً عهده 
 باشند.  وسازها در قلمرو مأموريت خود مي ساخت

نامه مـذكـور و        ) تصويب 2) ماده (  40همچنين با توجه به بند ( 
نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و            ) آئين  7حكم ماده (     به

تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حـريـم شـهـرهـا مصـوب                
مراقبت و اعمـال    «  دارد    وزيران كه مقرر مي     هيئت  1355/12/27

نامه و تـأمـيـن         نظارت در رعايت ضوابط مقرر در اين آئين       
هاي سالم و هـمـاهـنـگ          تسهيالت الزم براي انجام فعاليت    

ساختماني در خارج از محدوده قانوني و حريم شـهـرهـا و              
راهنمايي و ارشاد كساني كه قصد ايجاد سـاخـتـمـان و               
تأسيسات در اين قبيل نقاط دارند و جلوگيري از تخـلـفـات          

باشد كـه     ساختماني در حوزه هر استان به عهده استاندار مي        
هاي دولتي واقع در حوزه استـان ايـن           با استفاده از سازمان   
استانداران مسئول و مكلف به نـظـارت و             »وظيفه را انجام دهد   

وسازها در خارج از محدوده قانـونـي و حـريـم          جلوگيري از ساخت  

 
 وسازهاي خارج از محدوده قانوني و  كلياتي پيرامون  موضوع ساخت

 هاي اجرايي مربوط حريم شهرها و مسئوليت دستگاه
 

 سربازرس گروه وزارت كشور –محسن استاد باقري 
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 باشند. وسازهاي غيرمجاز مي شهرها و خاصه ساخت
وسازهاي خارج از محدوده قانوني و حريم شـهـرهـا بـه                 ساخت

 هاي زير ممكن است انجام شود. حالت
وساز در داخل محدوده روستاهايي كه خـارج    ساخت  -الف

از حريم شهرها قرار داشته، داراي طرح هادي مصوب، شوراي          
 اسالمي روستا و دهياري باشند:

قانون تعاريف محدوده و       3در اين قبيل روستاها مستند به ماده       
و  84/10/28ها مصوب  حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن 

قانون تشكيالت، وظايف و  69) الحاقي به ماده 11نيز مستند به بند (
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران و اصـالحـات             

) 33مجلس شوراي اسالمي و برابـر مـاده (          86/8/27بعدي مصوب   
 1380/11/21هـا مصـوب          اساسنامه تشكيالت و سازمان دهيـاري     

وسـاز در       وزيران كنترل و نظارت بر ا احداث هرگونه سـاخـت         هيئت
داخل محدوده روستا به عهده دهياري بوده و دهيار وظيفه تشكـيـل             
پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بنا و تأسـيـسـات را در                 
محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنيـاد مسـكـن انـقـالب                 
اسالمي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چارچوب ضوابط و مقررات            

 باشد. دار مي طرح هادي مصوب روستا را عهده
كنترل تخلفات و تشكيل پرونده و گزارش آن به كـمـيـسـيـون                

) قانون شهرداري توسـط دهـيـاري و         99) ماده (    3) بند (    2تبصره (  
 شود. بخشدار انجام مي

هاي مربوط به تشكيل پرونده  با توجه به فرآيند فوق مجموعه فرم
براي صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز احداث بنا، تأسـيـسـات و              

هـا و       برگ توسـط سـازمـان شـهـرداري            24گواهي پايان كار در     
هاي كشور تهيه و با امضاي وزير وقت كشور به پيوست نامـه               دهياري
به استانداران سراسـر كشـور      87/7/2س مورخ     84373/1/3شماره  
 شده است.  ابالغ

وساز در محدوده روستاهايي كه خارج از حريم          ساخت  -ب
شهرها واقع شد. داراي طرح هادي مصوب و شوراي اسالمـي            

 باشند: روستاها بوده ولي فاقد دهياري مي
در اين قبيل روستاها، امور مربوط به تشكيل پرونده براي صدور            

پروانه ساختمان روستايي بر عهده شوراي اسالمي روستا با همكـاري           

بنياد مسكن انقالب اسالمي است و در صورت عدم وجود شـوراي ا               
سالمي روستا (وظايف دهيار در مورد تشكيل پرونـده) بـه عـهـده                  

نامه استفاده از اراضي، احـداث        بخشدار و صدور پروانه مستند به آئين      
بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها با مرجعي اسـت               

 نمايد. كه استانداري تعيين مي
وساز در محدوده روستاهايي كه در حـريـم             ساخت  -ج

اند و داراي طرح هادي شوراي اسالمي روستا          شده  شهرها واقع 
 و دهياري و دهيار هستند:

) قانون تعاريف محدوده     3در اين قبيل روستاها مستند به ماده (         
و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن و قسمت آخر تبصره              

وسـاز بـا        ) ماده مذكور، مرجع صدور پروانه و نظارت بر سـاخـت            1( 
قـانـون      69) الحاقي بـه مـاده           11رعايت سازوكار مندرج دربند (     

تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشـور و انـتـخـاب          
 باشد.  و اصالحات بعدي دهيار مي 1375شهرداران مصوب سال 

وساز در محدوده روستاهايي كه در حـريـم             ساخت  -د
اند و داراي طرح هادي و شوراي اسـالمـي             شده  شهرها واقع 

روستا و فاقد دهياري هستند و نيز روستاهايي كه در حريـم            
شهرها قرارگرفته داراي طرح هادي بوده ولي فاقـد شـوراي        

ستند به تبصره (      اسالمي روستا و دهياري، هستند:      ) ماده (   1م
هـا    ) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آن             3

نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسـيـسـات در               ) آئين  6و ماده (   
خارج محدوده و حريم شهـرهـا، صـدور پـروانـه و نـظـارت بـر                       

 شود. وسازها با مرجعي كه توسط استانداري تعيين مي ساخت
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وساز در خارج از محدوده روستا و خـارج از             ساخت  -هـ
 محدوده قانوني و حريم شهرها:

هاي الزم بـراي ايـنـكـه           صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت     
ساختمان طبق مشخصات و شرايط و ضوابط مندرج در پروانه بـنـا              

نامه استفاده از اراضـي       ) آئين  4گردد با رعايت ضوابط مقرر در ماده (        
احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شـهـرهـا           

نامه به عهده مرجعي است كه تـوسـط           ) اين آئين   6مستند به ماده (    
   استانداري تعيين گرديده است. 

وسازهاي غيرمجاز در داخل محدوده روستا بـه          نظارت بر ساخت  
عهده دهياري و در خارج از محدوده روستا و نيز روستاهاي فـاقـد               

نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و         ) آئين  6دهياري مستند به ماده (     
تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرهـا بـر عـهـده                 

شـده     مرجعي است كه توسط استانداري براي صدور پروانه تعيـيـن          
    است. 

شده و تشكيل پرونده تخلفات و      گزارش تخلفات ساختماني انجام   
كننده، در محدوده روستـاهـاي داراي          ارسال آن به مرجع رسيدگي    

ربط و در روستاهاي فاقد دهياري و          دهياري با دهيار و بخشدار ذي     
 خارج از محدوده روستا به عهده بخشدار است.

ها در تعيين مـرجـع صـدور            عملكرد متفاوت برخي استانداري   
هايي در امر كنترل و نظـارت بـر            پروانه بعضاً سبب بروز ناهماهنگي    

وسازهاي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر و مـحـدوده               ساخت
ها مـرجـع صـدور          روستاها شده است، چنانچه در برخي از  استان        

وزيـر  91/2/24س مـورخ    22373/1/3پروانه بنا بر بخشنامه شماره      
هـا، سـازمـان         ها و در برخي ديگر از اسـتـان          وقت كشور بخشداري  

 شده است  ها تعيين همياري شهرداري
شده در محدوده روستاها و       رسيدگي به تخلفات ساختماني انجام    

خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهـا            
قانون  99بند و سه تبصره به ماده         تا قبل از تصويب قانون الحاق يك      

مجلس شوراي اسالمي مستند به بند  1372/12/1شهرداري مصوب 
نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در            ) آئين  8) ماده (    2( 

خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به عهده يك هيئت مـركـب            
از نمايندگان استانداري، انجمن اسـتـان، اداره كـل مسـكـن و                   
شهرسازي، اداره كل كشاورزي و اداره كل صنايع و معـادن و اداره               

واحـده الـحـاقـي          كل راه و ترابري بود. ليكن با تصويب قانون ماده          
) قانـون شـهـرداري در تـاريـخ              99بند و سه تبصره به ماده (         يك

واحده مذكور جايگـزيـن    ) ماده  2سازوكار مقرر در تبصره (       72/12/1
نامه استفاده از اراضـي،        ) آئين  8) ماده (    2ترتيبات فوق شده و بند (      

 احداث بنا و تأسيسات نسخ ضمني شده است.
 99بند و سه تبصره به ماده         قانون الحاق يك    72/12/1در تاريخ   

قانون شهرداري، به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد در تبصـره        
منظـور جـلـوگـيـري از            به«  ) اين قانون مقررشده است        2( 

وسازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و           ساخت
نحوه رسيدگي به موارد تخلف، كميسـيـونـي مـركـب از               
نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسـكـن و             
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ها تشكيل خواهد شد. كميسـيـون          شهرسازي در استانداري  
حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع بـه               

نامه استفاده از      ) آئين  4تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده (       
اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و            

) نسبت به صدور راي قلع بنا        1355حريم شهرها مصوب سال     
درصد قيمت روز اعـيـانـي          70درصد تا     50يا حريمه معادل    

اند براي    ربط موظف   شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذي        تكميل
هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسـيـون             ساختمان
ها جريمه تعيين و پرداخت گـرديـده در صـورت               براي آن 

 »ها گواهي پايان كار صادر نمايد. درخواست صاحبان آن
هـا در امـر          هـا و فـرمـانـداري           در بررسي عملكرد بخشداري   

وسازهاي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها بـرخـي از                ساخت
فرمانداران و بخشداران در دفاعيات خود با استناد به برخـي نـكـات               

مندي خود در برابر احكام منبعث از آن           مندرج در اين قانون، وظيفه    
 اند ازجمله: را با ترديد مواجه نموده

قانون شـهـرداري كـه         99با اشاره به مقدمه بند الحاقي به ماده         
هـاي     حفظ بافت فرهنگي، سياسي و اجتماعي تهران و شهـرسـتـان           

هاي تابعه وي و شميرانات را مـطـمـح            كرج، ورامين، شهريار و بخش    
اند كه شمول اين بند و سه تـبـصـره      نظر قرار داده است، مدعي شده     

هاي ا ستان تهران است و شمـول كشـوري             آن منحصر به شهرستان   
هـا در       ندارد. كه اين ادعا درست نيست زير از ذكر كلمه استانداري           

) 3هاي سراسر كشور در تبـصـره (           ) و ذكر كلمه شهرداري     2تبصره (  
اين بند كامالً مشخص است كه بند الحاقي شمول كشـوري دارد و               

 خاص استان تهران نيست.

قـانـون      99با توجه به اينكه دربند و سه تبصره الحاقي به ماده             
ويژه احكام قلـع بـنـا          شهرداري مرجعي براي اجراي احكام صادره به      

معرفي نشده است، برخي از فرمانداران كه احكام كميسيون تبصره (          
شده است با توجه به وحدت مالك تبصـره           ) براي اجرا به آنان ابالغ      2
) بند سه الحاقي به      2قانون شهرداري با تبصره (       100)  ذيل ماده      1( 

نامه استفاده از اراضـي،        ) آئين  6) قانون مذكور و نيز ماده (        99ماده (  
احداث بنا و تأسيسات مجري احكام كميسيون را مرجعي كه پروانـه            

حـكـم     دانند كه اين نظر با توجه به        ساختمان را صادر كرده است مي     

 نامه مذكور مسموع نيست  ) آئين7كلي ماده (

بند و سه تبصره بـه        علي ايحال با توجه به اينكه قانون الحاق يك        
هايي مواجه بوده و كارآمدي الزم    قانون شهرداري با كاستي 99ماده  

 منظور  نمايد تا به را در وضعيت فعلي ندارد.ضرورت ايجاب مي

ها با شهرستاني نمودن كـمـيـسـيـون          تسريع در فرايند بررسي     -
 و تشكيل آن در شهرستان 2تبصره 

 تفويض اختيار به فرمانداران و بخشداران  -

 بيني مرجع تجديدنظر براي كميسيون پيش -

ربط استاني در فـرآيـنـد           هاي ذي   تعيين تكليف كليه دستگاه     -
 اجراي قانون

 ها  ايجاد وحدت رويه در استان -

 ها با متخلفين بنا تسريع در نحوه برخورد مرجع صدور پروانه -

دخيل نمودن دسـتـگـاه قضـايـي در زمـان بـرخـورد بـا                        -
 وسازهاي خالف ضوابط ساخت

 ايجاد بستر قانوني الزم براي رسيدگي به اعتراضات مالكين -

هاي خدمات دهنده از قبـيـل آب،           تعيين تكليف براي دستگاه     -
 گاز، برق و... براي اشخاص فاقد پروانه ساختمان

رفع ابهام قانوني در نحوه اخذ وجوه جرائم و ضرايب مربـوط و                -
 ها نحوه هزينه كرد آن

هاي مسـئـول اقـدام الزم  در               از سوي وزارت كشور و دستگاه     
قانون شهـرداري   99اصالحي ماده   نويس و اليحه  خصوص تهيه پيش  

  معمول شود. 
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 اشاره:
رود با توجـه بـه         در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر مي        

هاي جديـد،     پيشرفت علوم و فنون و پيدايش نيازها و چالش        
شـود.    تر مي   ها نيز مشكل    تر و اداره آن     ها نيز پيچيده    سازمان

اين معنا زماني پراهميت خواهد شد كه بپذيـريـم در هـر               
سازمان امروزي عالوه بر منبع عظيم و خـالق انسـانـي               

هاي هوشمندي نيز در فرايند عملـكـرد          هوشمند، تكنولوژي 
تـريـن      كنند. يكي از مـهـم        ها نقش مؤثري ايفا مي      سازمان

هاي امروزي قرارگرفته است و        مواردي كه در مسير سازمان    
تر از هميشه نيز خواهد بود، نياز بـه           مطمئناً در آينده بحراني   

 جذب و حفظ افراد هوشمند در سازمان است. 
مندي مطلوب همكاران سازمان، در ايـن         لذا جهت بهره  

شماره در بخش اول تالش گرديده، كلياتي از هوش سازماني،          
 ذكـر    تاريخچه و تعاريف هوش سازماني، مطرح گردد. شايان        

شده در نشريه آيينه بازرسي از        است از مطالب آموزشي درج    
 هاي غـيـرحضـوري،       در قالب آموزش    LMSطريق سيستم   

 گردد. اخذ ميآزموني 
 

 كليات
گونه كه در دنياي انساني و در حيـات پـرتـالطـم بشـري                   همان
هايي موفق و كارا خواهند بود كه داراي هـوشـي سـرشـار و                   انسان
مند از درجه هوشي باال باشند، قطعاً در دنياي سازمـانـي نـيـز                  بهره

 گونه خواهد بود. وضع به همين

تـريـن      اكثر مديران اجرايي بر اين باور هستند كه دانـش مـهـم             
كنند كـه آگـاهـي         ها باور مي موهبت يا نعمت در سازمان است. آن 

هاسـت،    مغزي، ذهني و هوشياري، اصلي عمده و مهم در سازمان آن          
شود، لذا تـالش     همان چيزي كه موجب ايجاد رقابت در سازمان مي       

كنند تا از هوش سازماني بهره ببرند تا به يك رقابـت صـحـيـح                   مي
 دست يابند.

انكار   در دنياي امروز ارتقاي هوش سازماني يكي از الزامات غيرقابل         
وتحلـيـل    هاست تا بتوانند از طريق كسب و تجزيه      براي اغلب سازمان  
هـاي     طور افزايش دانش و ايجاد آگاهي بر قابليـت          اطالعات و همين  

 خود بيفزايند.
 

 مفهوم هوش سازماني
عـنـوان      به 1توان از هوش سازماني عنوان يك مفهوم نظري، مي      به

ترين نكات در نظريه سازمان يادكرد. هوش سـازمـانـي               يكي از مهم  
شود.   عنوان توانايي يك سازمان در حل مسائل سازماني تعريف مي           به

تر، هوش سازماني شامل كليت و تماميت اطالعـات،           به عبارت دقيق  
 تجربه، دانش و درك مسائل سازماني است.

شده   هاي موردنياز و استفاده     هوش سازماني تركيبي از تمام مهارت     
ها هستند كه به تغييرات منتهي        باشد. اين مهارت     توسط سازمان مي  

پـذيـر و        شوند، انعطـاف    العمل سريع مي    شوند، در عمل و عكس      مي
 شوند، قـادر بـه اسـتـفـاده از تـخـيـل                   راحت بودن را شامل مي 

هاي ذكرشده نياز به ساختار مناسـب و           باشند. استفاده از مهارت      مي
عملكرد سازمان، مديريت مؤثر و استفاده از منابع انسانـي، عـوامـل              
عاطفي، تكنولوژي، دانش و يادگيري و توانايي سازمان را به دنـبـال             

 

 سازمـاني هـوش
 

 (بخش اول)
 معاونت آموزشي اداره كل منابع انساني تحول اداري



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

18 

 دارد.  
هوش سازماني به معناي كسب دانش و اطالعات جامع از هـمـه               

گذارد. منظور از هـمـه عـوامـل         عواملي است كه بر سازمان تأثير مي     
رجوع، رقبا، محيط اقـتـصـادي،         يعني اطالعاتي كه از مشتريان، ارباب     

محيط فرهنگي، فرايندهاي سازماني(مالي، اداري، حفاظتي، توليدي،         
منابع انساني، بودجه و...) كه تأثير زيادي بر كيفـيـت تصـمـيـمـات                

گذارد، هوش سازماني است. هوش سازمانـي          مديريتي در سازمان مي   
گيري در همه عوامل مؤثر بر سازمان تـوانـمـنـد               شمارا براي تصميم  

اش را به نحو احسن انجام دهـد،          تواند وظيفه   سازد. هر كارمند مي      مي
ها بر مبناي اطالعات واقعي باشد تا بـر   ها در سازمان   گيري  اگر تصميم 

مبناي حدسيات و يا اينكه چگونه درگذشـتـه آن كـار را انـجـام                    
 درستي پيش نخواهد رفت.  اند، كارها به داده مي

هاي پيچيده امروزي برآيـنـد و          بنابراين هوش سازماني در سازمان    
تركيبي از دو هوش فعال انساني و هوش مصنوعي ماشيني خـواهـد              

ها براي پويايي و افـزايـش كـارايـي             ترديد مديران سازمان    كه بي   بود
گيري از اين دو جريان هوشمند نخواهنـد   سازمان خود راهي جز بهره    

 داشت.

 
 تاريخچه   

هوش سازماني مفهومي جديد در عرصه متون سازمان و مديـريـت            
گـردد و       برمي 1990است. پيشينه موضوعي هوش سازماني به دهه  

هاي مديريت دانش و يادگيري سازمـانـي    هاي آن بايد در نظريه      ريشه
طور آشكار    به  1992جستجو كرد، اما سخن از هوش سازماني از سال          

هوش سازماني، اهميت آن « اي كه ماتسودا با عنوان    و صريح در مقاله   
المللي اقـتـصـاد در         در كنفرانس بين    » عنوان يك فرايند و فراورده      به

 شده است.  توكيو منتشر كرد، مطرح
ژاپني يكي از پديدآورندگان نظريه هوش سازمـانـي،           2تي ماتسودا 

دانـد.     آن را تركيبي از دو عامل هوش انساني و هوش ماشينـي مـي            
كند باعث يكـپـارچـگـي         مدل هوش سازماني كه ماتسودا معرفي مي      

پردازش دانش انسان و دانش بر پايه ماشين در توانايي حل مسـئلـه           
 شود. مي

كند هوش ماشيني يك بخـش        ها ماتسودا تأكيد مي     برخالف خيلي 
يكپارچه از هوش يك سازمان است. ازنظر وي كارسازماني كه درواقع            

باشد هم شامل عـامـل حـل مسـئلـه                يك كار گروهي و تعاوني مي     
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 باشد و هم شامل عامل حل مسئله  ماشيني. انساني مي
هـاي     طوركلي مجموعه توانـايـي      ازنظر ماتسودا هوش سازماني، به    

شود بنابراين هوش سازماني مـاتسـودا         ذهني يك سازمان تعريف مي    
عنوان يك فرايـنـد و هـوش         داراي دو جزء است. هوش سازماني به       

 عنوان يك محصول. سازماني به
وتحليل تئوريـك يـك        عنوان يك فرايند، تجزيه     هوش سازماني به  

سازد و هـوش      اي از فرايندهاي فرعي فراهم مي       سازمان را با مجموعه   
مشي تـركـيـبـي و طـرح و                عنوان يك محصول، خط     سازماني به 
هايي جهت طراحي سيستم اطالعاتي براي سازمان تـهـيـه       راهنمايي

عنوان دو عامل  كند. البته اين دو جزء از يكديگر منفك نبوده و به مي
 كنند. وابسته به يكديگر در سازمان عمل مي

 هوش سازماني از ديدگاه ويليام هالل
) هوش سازماني يعني: ظرفـيـت يـك            1988ازنظر ويليام هالل (    

سازمان براي ايجاد دانش و استفاده از آن براي وفق يافتن با محيـط              
است، امـا در        IQيا بازار ازلحاظ استراتژيك، هوش سازماني شبيه        

گـيـري      اندازه  قابل IQگرفته است و مانند       يك سطح سازماني شكل   
هاي زيركانه و      ها رهبران خوبي همراه با استراتژي       است. اگر سازمان   

ها ممكن است از هوششان       محيط مطلوب نداشته باشند مانند انسان     
هايـي هـمـچـون         براي موفقيت استفاده نكنند و درزماني كه نظريه       

هاي نامـلـمـوس مـورداسـتـفـاده قـرار              يادگيري سازماني و دارايي  
ها، چگونگي    گيرند، ممكن است چگونگي اجرا و ارزيابي اين روش          مي

 سختي درك شود. ها، به ها با عملكرد و نحوه توسعه آن ارتباط آن
هالل و همكارانش هوش سازماني را تابعي از پنج زيـرسـيـسـتـم               

اند از: ساختار سازماني، فرهنگ، روابـط          دانند كه عبارت    شناختي مي 
 نفعان، مديريت دانش و فرايندهاي استراتژيك. ذي

 هوش سازماني از ديدگاه مك مستر
از ديدگاه مك مستر هوش سازماني قابليت يك سـازمـان اسـت              

عنوان يك كل، در افزايش اطالعات، نوآوري دانش عمومي و عمل             به
شود. هوش سازماني منبعي است        مؤثر بر پايه ايجاد دانش تعريف مي      

از آينده كه براي دستيابي به آن نياز داريم تا متفاوت فكر كـنـيـم،          
 متفاوت مديريت كنيم و متفاوت سازماندهي كنيم.

 هوش سازماني از ديدگاه كارل آلبرخت
نويسنده و طراح هوش سـازمـانـي،     3از سويي ديگر كارل آلبرخت 

ظرفيـت قـوه ذهـنـي         « كند:     گونه تعريف مي    هوش سازماني را اين   
 »وظيفه يا يك اقدام مهم. سازمان براي انجام

شوند، تمايـل بـه        وقتي افراد باهوش در يك سازمان استخدام مي       
كنند. عـمـومـاً         گروهي پيدا مي    4جمعي يا حماقت    عالقگي دسته   بي

بينند، خودشان به خـود       ها بيش از آنكه رقبايشان آسيب مي        سازمان
هـاي اداري، مـبـارزات           زنند. كم مهارتي در اجرا، جنگ        آسيب مي 

هـاي     سياسي در همه سطوح، اختالل سازماندهي، قوانين و رويـه           
وكـار مـوفـق و           معني و...، موانعي براي جلوگيري از يك كسـب    بي
كارگيري همه نيروي مغزي است كه سـازمـان بـراي آن پـول                   به
ها خيلي باهوش و توانا بـراي انـجـام              پردازد. ممكن است انسان      مي

هـاسـت كـه        كارهاي بزرگ باشند، اما اين نيروي تجمعي مغزي آن        
شود. هوش سازماني عبارت اسـت     هاي بزرگ مي باعث انجام فعاليت 

اش و تمركز     كارگيري همه نيروي مغزي     از ظرفيت يك بنگاه براي به     
 آن نيروي مغزي بر انجام مأموريتش.

 براي عملياتي كردن اين ايده:
تـوانـيـم       ابتدا مديران بايد از خود سؤال كنند كه چـگـونـه مـي              

 تر عمل كنيم؟ هوشمندانه

گام بعدي اين است كه به افراد اجازه دهيم كه فكر كنند. شنيدن              
هاي كاركنان باعث به دست آوردن دانشي بـيـشـتـر              و توجه به ايده   

 شود. ايم، مي ازآنچه استخدام كرده

پايان بـه عـلـل          گام سوم، يك حمله سيستماتيك، پيوسته و بي       
هـا بـاور دارنـد كـه:              ترين سازمـان    حماقت تجمعي است. باهوش    

 »اندازه كافي خوب نيست وقت خوب، به هيچ«

 باشد: از ديدگاه آلبرخت، هوش سازماني داراي هفت بعد مي
انداز استراتژيك: به قابليت خلق، استنتاج و بيان هدف يـك              چشم

بايست پاسخگوي ايـن      ها مي   شود. رهبران سازمان     سازمان اطالق مي  
قبيل سؤاالت باشند. ما كه هستيم؟ براي چه وجود داريم، فلـسـفـه               
وجودي ما چيست؟ چرا بايد دنيا ما را بپذيرد، سپاسگزار ما باشد و              

 دهيم پاداشي نصيب ما كند؟ براي آنچه كه انجام مي
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سرنوشت مشترك: زماني كه تمام يا       
اكثر افراد در سازمان درگير كار شدند،       

دانند كه رسالت و مأموريت سازمان        مي
چيست، هدف مشتركـي را احسـاس         

صـورت     تك افـراد بـه        كنند و تك    مي
جبري موفقـيـت سـازمـان را درك            

 كنند. مي

هاي   ميل به تغيير: در برخي فرهنگ      
هـاي اجـرايـي        سازماني كه توسط تيم   

شوند، هر    گذار خودشان هدايت مي     پايه
دهنده نـوعـي      نوع تغيير و تحول نشان    

بيماري و حتـي آشـوب مـحـسـوب            
شود. درجـايـي ديـگـر تـغـيـيـر                 مي

ديگر شانسي  عبارت وكار جديد و مهيج و به دهنده چالش، كسب  نشان
 براي شروع كار و  فعاليتي جديد است.

اتحاد و توافق: بدون وجود يك سلسله قوانين بـراي اجـرا، هـر                  
نظر خواهد شد.     گروهي در ادامه كار دچار مشكالت فراوان و اختالف        

ها بايد خود را براي تحقق رسالت و مأموريت سـازمـان،               افراد و تيم  
ها و مشاغل را تقسيم و يـك مـجـمـوعـه                سازمان دهند، مسئوليت  

قوانين را براي برخورد و ارتباط با يكديگر و رويارويي با محيط وضع             
 –در يك تعريف كـلـي           –ها    كنند. در يك سازمان هوشمند، نظام      

اند تا اينكه افراد را قادر به انجام مـأمـوريـت               دست هم داده    به  دست
 سازمان سازند.

روحيه: با دقت و تأمل در مورد كيفيت زندگي كاري كـاركـنـان،              
بيني آنان بـه       احساس كاركنان درباره كار و مديريت و ميزان خوش        

هاي ترقي و پيشرفت در سـازمـان،            وظايف شغلي خويش و فرصت    
مـثـال،     عنوان  گيرد. به    مفهومي با عنوان روحيه در ذهنمان شكل مي       

ازحد انتظار، مصداقي از روحيه       تمايل كاركنان در توزيع چيزي بيش     
ها موفقيت خود را در گروي موفـقـيـت            باالست؛ به اين خاطر كه آن     

اند و همچنين به خـاطـر ايـن اسـت كـه                   سازمان تشخيص داده  
 خواهند آن اقدام با موفقيت به اتمام برسد. مي

ها، اطـالعـات و         كاربرد دانش: فعاليت هر سازمان شديداً به داده        

هاي درست آني، قضاوت، ذكاوت و حـس           شده، تصميم   دانش كسب 
ساالري افراد و نيز صحت اطالعات كاربردي كه در            مشترك شايسته 

 هرلحظه با ساختار سازمان عجين شده، وابسته است.

فشار عملكرد: اين كافي نيست كه مديران صرفاً درگير عمـلـكـرد              
(تحقق اهداف استراتژيك نامعين و نتايج آن) باشند. در يك سازمان              

 هوشمند هر يك از مجريان بايد در موضع اجرايي خود باشد.

ذكر اين نكته ضروري است كه هرگونه هوش منتسب به عـامـل              
كه هوشي كـه بـه          فردي، تابعي از روانشناسي فردي است، درحالي      

شناسي جمـعـي اسـت.         شود، تابع روان    عامل جمعي نسبت داده مي    
تفاوت اوليه بين اين دو مفهوم اين است كه عامل فردي از خـالل                

كه   كند، درحالي   شناسي سنتي عمل مي     يك مجموعه توضيحات روان   
كنـد،    وسيله ساختارهاي فرهنگي تغيير مي      هوش در عامل جمعي به    

شود و سپس توسط فرهنگ اجتماعي تجهيز يا مـحـدود             منطقي مي 
 گردد. مي

 بخش اول پايان
 

1.Organizational Intelligence 
2. T. Matsuda   
3. Carl Albresht 
4. Collective Stupidity 



21 

 1394سال ششم/شماره هفتاد و دو/ آذر   

اهميت يك سازمان امروزه به ميزان اعتمادي است كه مردم بـه             
يابد مگر با جلب رضايت مراجـعـيـن          آن دارند، و اين مهم تحقق نمي      

كه از طريق برخوردهاي صميمي و سازنده هـر دسـتـگـاه و ارائـه                  
شود. جلب اعتماد مردم و افزايش         ها ممكن مي    خدمات مناسب به آن   

طـوركـلـي       آن از اصول اساسي و بنيادي سرمايه اجتماعي است و به          
دهنده مـيـزان      اي نشان   ميزان سرمايه اجتماعي در هر گروه يا جامعه       

هـا از طـريـق          اعتماد افراد به يكديگر است. از اين رهـگـذر دولـت          
توانند   رجوع، مي   عنوان ارباب   پاسخگويي شفاف و مسئوالنه به مردم به      

ي   هاي اعتماد عمومي را تحكيم نموده و با تـقـويـت سـرمـايـه                  پايه
 ي مردمي خود را نيز تقويت نمايند. اجتماعي، پشتوانه

ي مردم است، بـايـد در مـورد              كه دولت نماينده    با توجه به اين   
گويي از طريق   گو باشد. پاسخ     عملكرد و تصميمات خود به مردم پاسخ      

رساني و از رونق انداختن بازار شايعات عليه دولت،           سازي اطالع   شفاف
تر كرده و اين گرايش مـثـبـت،           نگرش مردم را نسبت به دولت مثبت      

دهد كه هـدفـي عـالـي            اعتماد مردم نسبت به دولت را افزايش مي       
گويـي شـفـاف و          ها از طريق پاسخ     رو دولت   ازاين  .شود  محسوب مي 
هاي اعتماد عمومي را تحكيم نـمـوده و بـا               توانند پايه   مسئوالنه مي 

ي مردمي خود را تـقـويـت          ي اجتماعي، پشتوانه   تقويت اين سرمايه  
هاي وابسته به دولت نـيـز          ها و شركت    نمايند. تمامي ادارات، سازمان    

عـالوه بـر        .ي اساسي بدانند    گويي به مردم را يك وظيفه       بايد پاسخ 
تواند در تشديد و تقويـت        ي دولت است، مي     گويي وظيفه   كه پاسخ   اين

اعتماد اجتماعي نسبت به دولت نقش مهمي ايفا نمايد. در شرايطـي             
رساني در جامعه وجود نداشته باشد، و يا ايـن       كه مجاري موثق اطالع   

رساني خود را ايفا ننمايد، بازار شايعه و          درستي نقش اطالع    مجاري به 
پردازي داغ خواهد شد و اطالعات غلط و نادرست، اعتماد مردم             دروغ

نسبت به مسؤولين را سست خواهند نمود و رواج شايعات يقـيـن و               
گويي دولت و مسئولين مربوطـه،        پاسخ  .اعتماد را متزلزل خواهد كرد    

سـازي و       چنانچه باصداقت و شفافيت همراه باشد، بـازار شـايـعـه             
پراكني را از رونق خواهد انداخت. بنابراين پاسخگويي يكـي از               شايعه
هاي كليدي مستخدمان كشوري است. (اوجاقـلـو و زاهـدي،                 ارزش

99:1384 .( 

تر شدن مفاهيمي هـمـچـون         در جامعه متمدن امروزي با پررنگ     
حقوق شهروندي، حقوق اجتماعي و حقوق بشر، همچنين افـزايـش            

تري موردتوجه    آگاهي مردم از حقوق خود اين موضوع به شكل جدي         
ها براي اثبات مشروعيت و عـدالـت خـود             قرارگرفته است و حكومت   

هـاي دولـتـي،        اند. دولت و دستگاه      هاي بيشتري زنده    دست به تالش  
وحقوق كامـل     بايست حق   عنوان مستخدمين مردم و شهروندان مي       به

آنان را به رسميت شناخته و به آن احترام بگذارند، اما داعـيـه ايـن                 
يابي به عدالت و برابري براي شهرونـدان          تنهايي براي دست    موضوع به 

كافي نيست و هميشه بيم تخلف دولت و نهادهاي قدرتمند دولـتـي             
در نقض حقوق شهروندان وجود دارد؛ بنـابـرايـن الزم اسـت كـه                  
سازوكارهايي در نظر گرفته شود كه حقوق شهروندان را در بـرابـر             

اي عادالنه و      گونه  دولت تضمين كند و در صورت نقض اين حقوق به         
منصفانه دولت را ملزم به جبران خسارت كند. از همين رو بوده است              

ها و محاكم اداري دست به رسيدگي به شكايات شهروندان            كه دادگاه 
ها، در كشـورهـاي       زنند. حال عالوه بر محاكم و دادگاه         عليه دولت مي  

توسعه نهادهايي تحت عنوان آمـبـودزمـان          يافته و بعضاً درحال     توسعه
هاي دولتي و     گرفته است كه به شكايات شهروندان عليه دستگاه         شكل

كند. اين نـهـاد        عمومي به شكل فرا قضايي و غيررسمي رسيدگي مي        
در سوئد تأسيس شد و در نيمه دوم قرن  1809نخستين بار در سال    

يافتـه اسـت (نـجـف پـور، داداش                 بيستم در سراسر دنيا گسترش    
 ).1394زاده،

رسيدگي خوب و مؤثر به شكايات مردمي داراي اصول و الزاماتـي            
 صورت زير برشمرد: توان به است كه بايد رعايت گردد. كه مي

 اصول و عناصر رسيدگي به شكايات مردمي 
 

 فرهنگ –عنصر اول 
رجوعان خود و به شهرتش توجه دارد، بـه             سازماني كه به ارباب   

مديريت و رسيدگي خوب به شكايات نيز متعهد خواهـد بـود. ايـن                 
سازمان داراي فرهنگي خواهد بود كه ارزش شكايات را درك نموده و     

بايست متعهد به رسـيـدگـي         فرهنگي كه در آن تمامي كارمندان مي      

 

 پاسخگويي و رسيدگي مؤثر به شكايات مردمي
 

 پور  شعبان نجف
 رئيس گروه صيانت از حقوق شهروندي مركز ملي رسيدگي به شكايات مردمي



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 
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بايست براي شكايات ارزش قائل  سازمان ميمؤثرتر به شكايات باشند. 
شود و تشخيص بدهد كه رسيدگي مؤثر به شكايات منجر به شهـرت          

 گردد.  آن و مديريت بهتر سازمان مي
 تواند: شكايت مي

ها و نقـاط ضـعـف در ارائـه            ها، سياست نقاط ضعف در برنامه  -
 خدمات سازمان را مشخص نمايد.

 سازمان را براي بهبود انجام امور خود ترغيب نمايد.  -
 تواند: رسيدگي مؤثر به شكايات مي

اي به شهروندان بدهد كه سازمان درصدد         اطمينان خاطر دوباره    -
 حل مشكل، ارتقا و بهبود ارتباط و ايجاد اعتماد و وفاداري است.

 بخشد. پاسخگويي و شفافيت سازمان را بهبود   -
  اصول –عنصر دوم 

بايست بر اساس اصول زيـر شـكـل        يك نظام مؤثر به شكايت مي     
 گيرد:
ــار          عدالت و انصاف؛    -1 ــت عادالنه رف شاكي بايد  با يك فرد 

نمود. بايد در نظر گرفته شود كه اغلب يك قدرت نابرابر و نامتوازنـي               
ها در اين خصوص شكايت دارند.   ها و سازمان وجود دارد و آن        بين آن 

 عدالت بر پايه سه اصل كيفي استوار است:
طرفي، بي 
،رازداري 
.و شفافيت 
ــد       قابليت دسترسي؛     -2 شكايات باي يك نظام رسيدگي به 

دسترسي باشد. قابليت دسترسي بر دو ويـژگـي            براي شهروندان قابل  
 استوار است:

 رساني عمومي از نظام رسيدگي به شكايات  اطالع
 هاي دسترسي مؤثر. و گزينه

ــه        پاسخگويي؛-3 ــد ب ــاي شكايات ب يك نظام رسيدگي به 
نيازهاي شهروندان پاسخگو باشد. ايـن امـر بـه آمـوزش درسـت                   
كارمندان، منابع كافي براي واحد رسيدگي به شكايات و بـررسـي و              

باشد. ممكن است بـراي         بهبود مستمر سيستم رسيدگي نيازمند مي     
باشند، به معيارها و  هاي خاصي مي رجوعاني كه داراي نيازمندي   ارباب

مثال براي مديريت تمـاس بـا          عنوان  اي احتياج باشد، به     امكانات ويژه 
ها يـا رفـتـارهـاي          پذير، و براي پاسخگويي به درخواست       افراد آسيب 

 دليل و نامعقول.  بي
ــد           و كارآمدي؛   -4 ــارآم شكايات بايد ك نظام رسيدگي به 

هاي رسيدگي  به شكايات از يك شكايت به شـكـايـتـي            باشد. شيوه  
ديگر متفاوت خواهد بود. معموالً شكايات ساده بـايـد سـريـعـاً در                  

وفصل شود؛ در اغلب اين شكايات بـه           نخستين تماس با سازمان حل    
مداخله كارمندان متخصص رسيدگي نيازي نيست. مـمـكـن اسـت              

زمـان بـيـشـتـري بـراي             تر به مدت    تر يا حساس    موضوعات پيچيده 
وفصل يا توجه متخصصين نياز داشته باشد. اصل راهنما آن است              حل

اي رسيدگي شود كه مناسب با مـوضـوعـي            كه شكايات بايد به شيوه    
 باشد كه شكايت در آن خصوص مطرح گرديد.

 افراد -عنصر سوم
كارمند واحد رسيدگي به شكايات بايد در ايفـاي نـقـش خـود                

كـنـد نـگـرش          رجوع برخورد مي    مهارت داشته و زماني كه با ارباب      
بايست به اين منظور گزينش       ها مي   مثبتي به اين امر داشته باشد. آن       

درستي در انجام امور رسيدگي به شكايات آموزش ببيننـد.            شوند و به  
هاي مؤثر و بازخوردهاي قانوني در خصـوص كـار              ها بايد نظارت    آن

 خويش دريافت دارند.
 فرآيند و پردازش -عنصر چهارم

هفت مرحله اصلي زير در فرآيند و پـردازش شـكـايـات بـايـد                  
 درستي رعايت گردد: به

 درنگ تأييد و تصديق گردند. شكايات بايد بي -1
 شكايات بايد بررسي و اوليت بندي شوند. -2
ريـزي     اگر تحقيق و تفحص الزم است، بايد براي آن برنـامـه             -3
 شود.
تحقيق و تفحص بايد به حل مسائل واقعي منجـر گـردد و                   -4
 هايي براي حل آن ارائه دهد. گزينه
 پاسخ به شكايات بايد روشن و حاوي اطالعات مفيد باشد. -5
اگر شاكي از پاسخ دريافتي رضايتي نداشت، بررسي داخـلـي              -6

هـاي بـررسـي         گرفته و اطالعات مربوط به گزينـه      تصميم بايد انجام  
 آوري گردد. بايست جمع خارجي مي

عنوان نتيجه شـكـايـت مـطـرح            هر مسئله سيستميك كه به      -7
 گردد بايد موردتوجه و اقدام قرار گيرد. مي

 وتحليل تجزيه -عنصر پنجم
تواند نگرش و ديدگاه جـديـدي         اطالعات در خصوص شكايات مي    

تواند براي بـهـبـود ارائـه            ها و خدمات سازمان بدهد و مي        به برنامه 
 صورت زير بكار گرفته شود: خدمات به مشتريان به

مشخص نمودن نقاط ضعف خدماتي كه نياز به رفع و بـهـبـود                -
 دارد.
هاي نادرستي كه ممكـن اسـت          آشكار نمودن مشكالت و رويه      -

 توسط مديريت اجرا شود.
هاي كمي و كيفي در خصوص رسيدگـي          هر سازماني بايد ارزيابي   

صـورت    به شكايات به عمل آورد. قسمت رسيدگي به شكايات بايد به           
هايي در خصوص موضوع شكايات، چگونـگـي          مستمر و مرتب گزارش   

وفصل شكايات  به مدير خـود         بررسي شكايات و مراحل بررسي و حل      
 ارائه دهند.
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برداران نيز بيكـار      اي در عرصه تجارت، كاله      با ظهور بازاريابي شبكه   
اي در    چنين بود كه شكل كالهبردارانه بازاريابي شبكه ننشستند و اين  

 Pyramidهـاي هـرمـي (           جهان شكل گرفت كه به آن دسيـسـه        

Schemes.گفته شد ( 
در يك تعريف كلي دسيسه هرمي به شكل كالهبردارانه بازاريابـي           

اندازي يـك     بردار با راه    شود كه شخص يا گروه كاله       اي اطالق مي    شبكه
واسطه متضرر شـدن عـده          ظاهر بازاريابي، پول هنگفتي را به       طرح به 

كـه     هاي هرمي ازآنجايـي     زنند. در دسيسه     كثيري از اعضا به جيب مي     
گردد و كااليي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته            صرفاً پول جابجا مي   

هاي بازاريابي زيادي نيز به مشتريان        باشد صوري است، وعده پورسانت    
هـا عـمـالً         شود و تا مدتي نيز امكان پرداخت اين پورسانـت           داده مي 

برداران اين است كه با       موجود است. نكته مثبت اين موضوع براي كاله        
تر   ها را در رشد سريع      العاده درآمدزايي به بازاريابان، آن      هاي خارق   وعده

 كنند. شبكه خود ترغيب مي
هاي هرمي باعث ايجاد حس نارضايـتـي و            اما چرا دسيسه  

 گردد؟ متضرر شدن خيل عظيمي از مردم مي
هـاي هـرمـي        گونه كه قبالً نيز به آن اشاره شد، در دسيسه           همان

عمالً كااليي جهت بازاريابي وجود ندارد و اگر هم باشد كامالً صـوري              
است؛ زيرا اگر قرار بود كااليي باقيمتي مناسب در دسيسه هرمي بـه              

ماند. تنها دليل    برداري باقي نمي    فروش برسد كه ديگر جايي براي كاله      
اي    هاي هرمي كه دم از بازاريابي شبكـه         عضويت افراد در اين دسيسه    

هم درآمدي اغواكننده كه خيل عظيمي  زنند، صرفاً درآمد است؛ آن مي
كشد. هجوم تصاعدي و غيرمنطقي        از افراد جامعه را به سمت خود مي       

هاي هرمي، باعث اشباع بسـيـار زودرس           جامعه به سمت اين دسيسه    
جامعه شده و در اينجاست كه افراد حاضر در كف اين هـرم ديـگـر                   

كه كااليي    توانايي به عضويت درآوردن افراد جديد را ندارند و ازآنجايي         
انـد احسـاس        شان دريـافـت نـكـرده          نيز متناسب با مبلغ پرداختي    

گـردد. ايـن مـوضـوع             ها ايجاد مي    مالباختگي و متضرر شدن در آن     
شود و دقيقاً در اين لحظه        ومرج در جامعه مي     درنهايت باعث بروز هرج   

بردار تمام بساط خود را جمع كرده و           است كه شخص يا شركت كاله     
 گردد. متواري مي

شـده    اش اين است كه توليدكننده، محصول خريداري        ويژگي اصلي 
شرط جذب مشتريان جديد توسط خريدار در اخـتـيـار او قـرار                  را به 

 دهد. مي
هاي هـرمـي رايـج اسـت كـه               هاي ديگري نيز در دسيسه      شيوه
تر از ارزش واقعي آن اسـت. در          ها ارائه محصولي گران     ترين آن   معروف

تر از قيمت واقعي آن در شبكه بـه       اين شيوه، يك محصول بسيار گران     
رسد. به همين سبب معموالً كاالهايي خاص و بدون مشابـه              فروش مي 

بـررسـي و        ها قابل   در بازار و مثالً باارزشي ثانوي هستند تا قيمت آن         
هاي گلدكوئست و... كه با طرح و شـمـاره                   مقايسه نباشد؛ مانند سكه   

شود كه در آينده ارزش كلكسـيـونـي تـا              محدود (!) عرضه و ادعا مي        
كند! عجيب است كه كلكسيونرها كارشان را بـلـد     هزاران دالر پيدا مي 

رسد كه زودتر بخرند و ارزان بخرند؛ شركت          نيستند و به ذهنشان نمي    
داند كاالي خودش را كي و كجـا و بـه چـه                  همه ادعا، نمي    هم باآن 

 همه سود را از دست ندهد. كساني بفروشد تا آن
جهت بستن دهان مردم و منحـرف كـردن ذهـن مشـتـري از                   

خرند، وعده درآمدهاي بااليـي       وجو در مورد قيمت كااليي كه مي        پرس
اي كه در لحظه معرفي، اصالً به كـاال      گونه  شود؛ به   ها داده مي    نيز به آن  

شـبـه پـولـدار شـدن           كنند و فقط به روياي ثروت و يك توجهي نمي 
 انديشند. مي

مدت زيادي نگذشت كه اسامي متنوع و بسيار زيادي به فهـرسـت             
ها در ايران     المللي اضافه شد كه نام برخي از آن         هاي هرمي بين    شركت

رسـنـد: گـلـدكـوئسـت،             آشنا است و بعضي ديگر ناآشنا به نظر مـي         
اي.بـي.ال،       مگاهولدينگز، پنتاگونا، ماي سون دياموندز، گـلـدبـيـز،             

 گلدماين، گلدبست، شاينينگ، بيزنت، ويژن مركاند، استيرام و غيره.
 هاي هرمي گستره فعاليت دسيسه

هاي آمريكا، كانادا، انگليس، ايتاليـا،        ها در كشور    فعاليت اين شركت  
ويژه در اروپا ممنوع است (البتـه          ژاپن، هند، ايران و كشورهاي ديگر به      

هايشان اجازه فعاليت در ديـگـر كشـورهـا             كشورهاي غربي به شركت   
برداري، چنـان     دهند)؛ مثالً در آمريكا و اروپا، پس از يك دوره كاله             مي

هاي هرمي ديگـر قـدرت           رساني شد كه دسيسه     سازي و اطالع    فرهنگ
هـاي     صيد در آنجا ندارند. در حال حاضر بيشتر افراد آلوده از كشـور              

هـا هـم        هاي اين شـركـت       توسعه هستند. زبان سايت      فقير يا درحال  
هـاي     فارسي، عربي، اردو، چيني، مالزيايي و انگليسي است و از زبـان           

آلماني، فرانسوي، ايتاليايي، پرتغالي، ژاپني، روسي و... خبري نيـسـت.              
رساني ضعيف اين ويروس ريشـه         متأسفانه در كشور ما به دليل اطالع      

كه در آمريكا چندين مركز براي مبارزه بـا ايـن        دوانده است؛ درحالي  
كمـسـيـون      FTCاند؛ از جلمه كميسيون تجاري فدرال ها فعال     شبكه

 .SECامنيت مبادالت ارزي 
 هاي هرمي دليل شكست مالي دسيسه

هاي گوناگون هرمي با هر روش و مـيـزان پـرداخـت                 در سيستم 
كنند؛ براي    هاي متعددي از قاعده هرم زيان مي          پورسانت، هميشه اليه  

) را بـررسـي        Quest Internationalكوئست (     نمونه، شركت گلد  

 هاي هرمي دسيسه
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از    2هاي عـدد           كنيم: چيدمان كنوني افراد در هر اليه هرم، توان           مي
نفر، در اليـه   2نفر، در اليه دوم  1صفر به باال است؛ يعني در اليه اول  

نفر، در اليه ششم      16نفر، در اليه پنجم       8نفر، در اليه چهارم       4سوم  
 شوند. طور در هر اليه دو برابر افراد اليه قبل آلوده مي نفر و همين 32

ها: هرگاه فرد بتواند دو طعمه را صيد كرده،            روش توزيع پورسانت   
ها نـقـدي يـا بـا اقسـاط               ترغيب به خريد ازگلدكوئست كند (خريد      

بـاشـد،      دالر مـي  860شده هر سكه  پرداختي است و قيمت تمام  پيش
گـيـرد؛ و      دالر مي 50دالر هزينه ارسال)   60دالر قيمت سكه و  800

كه هركدام از آن دو نفر بتواند دو فرد ديگر شكار كـنـد و                   درصورتي
دالر ديگر به     200دوشاخه متعادل، در هركدام سه طعمه داشته باشد         

پس با آلوده شدن هر مجمـوعـه سـه            شود و ازآن    او پورسانت داده مي   
 گيرد. دالر مي 250اي،  سه

مجموع افراد است، ٪50تنهايي بيش از  همواره اليه آخر هرم كه به  
دالر حسـاب       300به فرض آنكه قيمت واقعي سكه را سخاوتمندانه          

) اليـه دوم     860  –  300=    560اند: (   دالر ضرر كرده 560ها  كنيم. آن 
دالر    50هركدام فقط      مجموع افرادند،   ٪25هرم از پايين كه بيش از       

اندووقتي باقيمت واقعي سكه جـمـع شـودوازقـيـمـت                دريافت كرده 
) 300+   50=(   510دهد: (     دالري را نشان مي     510خريدكم شود، ضرر    

 250$). اليه سوم هرم از پايين كساني هستند كـه جـمـعـاً                   860ـ  
هـا (      دالري را بـراي آن          310اند محاسبه، ضرر       پورسانت گرفته 

 860) ـ 250+ 300=( 310دهد:  ازافرادهرم) نشان مي12/6٪
از مجموع افراد هرم است ٪6/3چهارم هرم از پايين كه برابر با   اليه

 60$ارزش سكـه، بـاز          300$اضافه  دالر پورسانت به    500با دريافت   
طـور     افـراد بـه    ٪94/72؛ يعني   860-) 300+ 500=( 60اند:     ضرر كرده 

اند و بايد خدا را شكركـنـنـدكـه            دالر ضرر كرده    443ميانگين هر نفر    
افـراد هـركـدام      ٪3/15اند.     گناهشان نداده   لقمه حرام به زن و بچه بي      

دالر سـود   190بقيه بيش از ٪2/13اند و  دالر سود نامشروع برده 190
ترين حالت كامل شـدن هـرم        بينانه اند. البته اين در خوش   حرام برده 

 افتد. است؛ يعني باالنس شدن همه بازوها كه هرگز اتفاق نمي
طور متوسط  اي، هر مالباخته عضو هرم، به سازي رايانه در يك شبيه

ها غير از وقت و تالشي اسـت كـه             داده است. همه اين      ازدست  $500
هايي كـه بـه ديـگـران             صرف فريب ديگران شده و از آن بدتر دروغ        

نفر  31كم    باختگي بايد دست    اند. هر فرد آلوده براي خروج از مال          گفته
هاي خود وعده دهند كه اگر تنبـلـي             ها بايد به طعمه     را آلوده كند. آن    

شوند دو نـفـر را وارد           نكنند و منظم كار! كنند هر يك ماه موفق مي          
توانند شش نفـر را آلـوده           ماه مي   2زيرمجموعه خود كنند و پس از       

 گويند؟ دالر به جيب بزنند؛ اما آيا راست مي 250كرده 
 هاي هرمي مضرات دسيسه

شود، مقدار كمي كاالي زينتي يـا          . حجم زيادي از ارز خارج مي       1
شـود و بـيـكـاري          كلكسيوني! واردشده، سرمايه مولد كشور راكد مي      

ها به خارج از كشور حـتـي          گويند با هدايت شاخه     يابد. مي    افزايش مي 
طور متوسط درازاي هر فرد آلوده        دانيد به   كنند! آيا مي     ارزآوري هم مي  

بيچاره را آلوده كرد تا طراز ورود و خروج ارز تـازه                40در ايران بايد    
 20هزار نفر آلوده را در ايران فرض كنيم بايـد              500صفر شود و اگر     

ميليون انسان (عموماً فقير) را بيچاره كنيم تـا ورود و خـروج ارز                     
 مساوي شود؟

. آسيب جدي به بهداشت رواني جامعه: به دليل مجهول بـودن               2
جايگاه اعضاي جديد در هرم نسبت به وضعيت اشباع بازار، سود ايـن              

دهـد؛     ها است؛ و اتفاقي شبيه قمار رخ مـي            كار بسته به شانس طعمه    
يعني دو عضو، بسته به زمان آلوده شدن، باوجود فعـالـت يـكـسـان،                 

بازان  دارند و ازآنجاكه دسيسه شانس كمتر يا بيشتري براي سود و زيان
اي براي كشاندن به يك ورطه قمار گونه   به افراد فاميل به چشم طعمه     

اند، پيامد بدترين نوع قمار؛ يعني قمـار در بـيـن اعضـاي              نگاه كرده 
 آيد. خانواده و دوستان به وجود مي

 . قتل و جنايت:3
فروپاشيد بيـش   MMMشركت روسي  1997الف. وقتي در سال  

هـا و       سال بانـك    10مالباخته در روسيه خودكشي كردند و تا          50از  
 اعتمادي عمومي راكد بود. بازارهاي سهام روسيه به خاطر بي

هاي بازاريابي داخلي آلباني (كه حتي باعث خروج        ب. وقتي شركت   
با عضويت دوسوم مردم آن كشـور          1998شدند) در سال       ارز هم نمي  

نـفـر     2000هاي ناشي از آن       ها و ناامني    فروپاشيد، در جريان درگيري   
جـمـهـور       كشته شدند، دولت سقوط كرد، مجلس منحل شد، رئيـس         

 كاهش يافت.٪40استعفا كرد و ارزش پول ملي آلباني در برابر دالر 
هـا در ايـران          چندين مورد قـتـل سـرشـاخـه           83ج. تا اسفند     

 مورد در تهران، يك مورد در قزوين و... 3شده است؛  گزارش
كـه بـا        fun. مفاسد اخالقي: در جلسات مختلط توجيهـي و       4

شـود،     سماجت و صميميت! و هر كلكي كه تصور شود دنـبـال مـي                
مشكالت فراوان و درنتيجه شكايات زيادي را در پي داشته است كـه              

 داستان غمبار ديگري دارد.
 منبع: سايت وزارت اطالعات
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 1394سال ششم/شماره هفتاد و دو/ آذر   

 برنارد مدوف

Bernard Madoff 
گذاري خـود را در          مدوف شركت سرمايه  

 2008تأسيس كرد و تا سـال     1960سال  
كه دستگير شد، مـديـرعـامـل آن بـود.              
كارمندان عمده اين شركت كه خيلي زود        

هـاي     ترين شـركـت     تبديل به يكي از مهم    
استريت شد، برادر، دختر برادر و دو پسـر مـدوف              گذاري وال   سرمايه

 15ها يعني بيـش از          سال    گذاري مدوف براي    بودند. شركت سرمايه   
شـده     هـاي انـجـام        گـذاري    سال با سودهاي بااليي كه به سرمـايـه      

پرداخت، مشتريان بزرگ حقيقي و حقوقي را به خود جلب كـرد.            مي
هـا     گـذاري بـا ايـن پـول            البته بعداً معلوم شد مدوف هيچ سرمايه      

كرده و درواقع براي پرداخت اين سودها از روش پونزي استفـاده              نمي
گذاري مشتريان اوليـه بـا      كرده است. درروش پونزي سود سرمايه     مي

شود. در ايـن روش         گذاري مشتريان آخري پرداخت مي      اصل سرمايه 
بر اين موضوع كه معموالً وقتي        گذاري با تكيه    صاحب صندوق سرمايه  

مدت كسـب كـنـنـد، بـه              اي كوتاه   افراد سود بسيار زيادي در دوره     
گذاري مجدد اصل و سود پول خود در همان بـنـگـاه ادامـه                  سرمايه

كنند و پيشنهاد سودي بسيار باال را بـه افـراد                خواهند داد اتكا مي   
دهند. خود پونزي كه مبدع اين روش كالهبرداري است سـودي               مي
روز را وعـده         90درصدي در    100روز و سودي      45درصدي در    50
كـرد.    درصدي پرداخت مي   17داد اما مدوف به مشتريانش سودي         مي

ميليارد دالر كالهبـرداري كـرد      65سال با اين روش  15مدوف طي  
شده توسط يك فرد حقيقي در طول  ترين كالهبرداري انجام كه بزرگ 

ترين بازنده بـحـران        تر از همه اينكه احتماالً بزرگ       تاريخ است. جالب   
هايي كه از روش پـونـزي اسـتـفـاده              مدوف بود. شركت     2008سال  
شوند. يكي از داليلـي كـه           سادگي ورشكسته و رسوا نمي      كنند به   مي
گذاران براي  ها را دچار مشكل كند، هجوم سرمايه تواند اين شركت مي

و    2008دريافت اصل پول خود است. اين اتفاق براي مدوف در سال  
ها و اشخاص بسياري كه در  به دليل بحران اقتصادي روي داد. شركت

هـاي خـود       اين بحران دچار مشكل شده بودند براي مديريت شركت        
نياز به پول داشتند و درنتيجه به مدوف مراجعه كرده و خـواسـتـار                
اصل پول خود شدند. پولي كـه ديـگـر درواقـع وجـود نـداشـت.                      

هاي زيادي را در سطح جهان تا         ها و بانك    كالهبرداري مدوف، شركت  
اظـهـار      2009مرز ورشكستگي برد. مدوف در دادگاه خود در سال            

ميالدي آغاز كرده، موضوعـي       90داشت روش پونزي را از اوايل دهه        
ها اين روش در      آي آن را باور ندارند. ازنظر آن         بي  كه البته بازرسان اف   

و در بهترين حالت از نيـمـه اول دهـه         1970بدترين حالت از دهه     
سال زندان محكوم شـد؛     150آغازشده است. او در دادگاه به          1980

 حداكثر مجازاتي كه ممكن بود براي اين جرم در نظر گرفته شود.

 آلن استنفورد
Allen Stanford 

ساله كه مليت دوگـانـه      63اين كالهبردار  
آنتيگوآ باربودايي دارد از سـال        -آمريكايي

ساله خود را    110دوران محكوميت     2012
آغاز كـرده اسـت. او كـه عـالوه بـر                   
كالهبرداري متهم به پرداخت رشـوه در         

ها مديـرعـامـل گـروه مـالـي              سال  سطح كالن هم شده است براي       
استنفورد بود. استنفورد نيز از روش پونزي براي كالهبرداري استفاده           

گذار مستقل كه قصـد        كرد و هنگامي به دام افتاد كه يك سرمايه          مي
گذاري در شركتش را داشت، تحليلگر مالي ونزوئاليي آلكـس            سرمايه

دالمادي را استخدام كرد تا به او مشاوره دهد. دالمادي طي تنها چند              
هاي اين شركت كشف      ميليارد دالري را در حساب      50ساعت شكافي   

گذاري در آن بر حذر داشت كـه   تنها موكل خود را از سرمايه   كرد و نه  
سايتي ونزوئاليي چاپ كرد. مـقـالـه            اي نيز در اين مورد در وب        مقاله

طي چند روزبه انگليسي هم منتشر شد و شركت استنفورد را تـحـت     
او مـحـكـوم         2012هاي قضايي قرارداد. درنهايت در سـال            بررسي

شناخته شد. مجموع كالهبرداري او هشت ميليارد دالر تخمين زده            
 شد.

 گنده كله  سفيدهاي يقه
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 ژروم كرويل
Jerome Kerviel 

اين كالهبردار معروف كه البته اتهام وارده        
گاه نپذيرفـت از بسـيـاري           به خود را هيچ   

تنها در زمـان      لحاظ ركوردشكن است. او نه     
سـال سـن يـكـي از              31دستگيري با    

ترين كالهبرداران بزرگ تاريخ بود كه        جوان
ترين شخص حـقـيـقـي          حاال عنوان بزرگ  

بدهكار جهان را نيز در اختيار دارد. بخشي از حكم دادگاه در مـورد                
جـنـرال      ميليارد دالر زيان وارده به بانك سوسيته 6/7او، بازگرداندن   

فرانسه بود. البته همه، حتي مقامات اين بانك باور ندارند ايـن پـول                
دانند. كرويل درواقـع       برگردانده شود و اين حكم را فقط سمبليك مي        

به استخدام بانك درآمد و مقامات اين بانك او را بـه                2000از سال   
مـوقـع سـهـام، يـك نـابـغـه                 دليل هوشمندي در خريدوفروش به    

اين موضوع كامالً برعكس شد. او كه   2008پنداشتند. اما در سال        مي
نزديك به پنج ميليارد يورو در معامالت سهام به بـانـك ضـرر وارد                 

هـا     كـاري در حسـاب        كرده بود و توانسته بود اين مبالغ را با دست         
عـنـوان      نزديك به يك سال مخفي نگه دارد از سوي مقامات بانك به         

كارمندي خودسر معرفي شد كه از اختيارات خود تجاوز كـرده و از               
هاي غيرقانوني خارج از حدود اختـيـارات          تجهيزات بانك نيز استفاده   

گاه نپذيرفت. او قاطعانه اعـالم          خود انجام داده است. اتهامي كه هيچ       
كرد مقامات دادگاه از اقداماتش مطلع بوده و مجوز آن را صادر كـرده     
بودند. كارشناسان مستقل هم اعتقاددارند بسيار بعـيـد اسـت يـك                

تنهايي بتواند اين اقدامات را مديريت كند و مـانـع        كارمند خودسر، به  
دسترسي مقامات بانك به اطالعات درست شود. او در حـال حـاضـر         
مدت محكوميت خود را گذرانده و در استخدام مشـاوران لـومـر و                 

 شود.  همكاران است كه شركتي در زمينه امنيت شبكه محسوب مي

 برنارد ابر
Bernard Ebbers 

تـريـن      پرونده ابر و شركت او، ورلد كام، تا قبل از مدوف، بـزرگ            
شد. شركت ورلـد       متحده محسوب مي    رسوايي حسابداري تاريخ اياالت   

) تأسيس شد و پـس       LDDSاس (    دي  دي  بانام ال   1983كام در سال    
مـيـالدي، ارزش        90از تغيير نام در دهه      

دالر به ازاي هر سهم       60سهامي در حدود    
را در اواخر همين دهه تجربه كرد. اما ايـن           

ميالدي سـقـوط       21شركت در اوايل قرن     
 كرد و ورشكسته شد.

هـاي     درواقع اين شركت با رياست ابر، وام       

كالني براي توسعه و تجهيز خود دريافت و استفاده كرد. پس از خرج              
ها معلوم شد ميزان افزايش تقاضاي بازار به آن مـيـزان              كردن اين وام  

 2002كردند اتفاق نيفتاده است. در سـال            بيني مي   كه مديران پيش  
حسابرسان داخلي شركت متوجه شكافي نزديك به چهار مـيـلـيـارد             

هـاي    ازآن شركت تحت بررسي     هاي شركت شدند. پس      دالر در حساب  
تري ازجـملـه اسـتـفـاده           دقيق قرار گرفت كه هر بار نتيجه سنگين       

شخصي از بعضي وجوه شركتي داشت. در هـمـان سـال شـركـت                   
هزار كارمـنـد آن        20هاي ورشكستگي را تكميل كرد و بيش از           فرم

هاي مالي  ابر به جرم فريب و ارائه گزارش 2005بيكار شدند. در سال      
محكوم شد. گفـتـه        21هاي اوليه قرن      گذاران در سال    غلط به سرمايه  

بين از دست دادند بيش از  گذاران دراين اي كه سرمايه شود سرمايه مي
 ميليارد دالر بوده است.  100

ساله خـود    25سالگي در حال گذراندن دوران محكوميت        63ابراز  
 امكان آزادي او وجود ندارد.  2028است و تا قبل از سال 

 نيك لسن
Nick Lesson 

نيك لسن درواقع كالهبردار بسيار مـهـمـي       
تريـن بـانـك        بود. كسي كه توانست قديمي     

 90گذاري انگلستان را در ميانه دهه         سرمايه
ميالدي كامالً ورشكسته و تعطـيـل كـنـد.           
لسن كه كارگزار اين بانك در سـنـگـاپـور            

هـاي     شد تـوانسـت در سـال          محسوب مي 
مـوقـع و        ، سود هنگفتي از طريق خريدوفروش بـه        90آغازين دهه   

هوشمندانه سهام براي بانك بارينگ به ارمغان بياورد. درواقع طـبـق       
معامالت لسن كه در آن زمـان          1992هاي اين بانك در سال        حساب

ميليون پوند سود داشت كه بـرابـر           10سال داشت براي بارينگ       25
درصد از كل سود اين بانك بود. در اين مقطع زماني لسن حقوق                10

كرد كه با پاداش به بـيـش از      هزار پوند در سال دريافت مي 50برابر  
 رسيد. هزار پوند مي 150
زمان چنداني الزم نبود تا معلوم شود كه لسن درواقع از             اما مدت  

پوشاند. او سـعـي        هايي را كه ايجاد كرده مي       سازي زيان   طريق حساب 
هاي بـيـشـتـر،        كرده بود از طريق دريافت وجه بيشتر به بهانه معامله         

هـاي    شده را جبران كند كه نگفته پيداست باعث زيان          هاي ايجاد   زيان
بيشتري شده بود. ميزان ضرر و زياني كه او به بانك بارينگ وارد كرد         

شد و    ميليارد دالر بود كه دو برابر كل سرمايه بانك محسوب مي            1/4
درنتيجه منجر به ورشكستگي آن شد. لسن در آلمان دستگير و در               

سال زندان محكوم شد اما به عـلـت      6/5به   1995سنگاپور در سال    
 از زندان آزاد شد.  1999ابتال به سرطان روده در سال 
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عصر انفجار اطالعات است و حجم اطالعاتي كه هر روز تـولـيـد               
شود شايد چند برابر كل اطالعاتي باشد كه بشر در تـمـام دوران                 مي

كه چـطـور       قبل از صنعتي شدن توليد كرده است. در اين ميان، اين           
بتوانيم در ميان انبوهي از اطالعات، در كمترين زمان ممكن به آنچـه   

 .مورد نظرمان است دست پيدا كنيم، اهميت فراواني دارد
  

ــي        موتورهاي جستجو  در اين ميان   ــاب ــازي ــي ب ــل زار اص ، اب
عنوان يـك مـوتـور         شود. گوگل به  اطالعات در اينترنت محسوب مي 

جستجوي رايگان و قوي، بيشترين درصد جستجوهاي وب را به خود           
اختصاص داده است. اما با افزايش هرروزه حجم اطالعاتي كه گوگـل             

عنوان كاربر در جسـتـجـوي          كند، توانايي شما به     برايتان جستجو مي  
ترين زمان ممكن به هدفتان  تان خواهد كرد تا در سريع اي ياري   حرفه
 .برسيد
  
 

 I'm Feeling Lucky وسيله دكمه جستجو در گوگل به

  

 يا شانس يا اقبال
 I'm Feeling Lucky هاي جستجو در گـوگـل        يكي از روش  

شمارا مستقيم بـه اولـيـن         I'm Feeling Lucky باشد. كلمه  مي
برد. در ايـن       صفحه وبي كه گوگل براي جستجوي شما پيداكرده، مي        

بيـنـيـد. ايـن          حال شما ديگر نتايج حاصل از جستجوي خود را نمي         
حالت معموالً زماني كاربرد دارد كه شما عجله داشته باشيد و فـقـط              

مثال براي جسـتـجـوي     عنوان آمده برايتان مهم باشد.به  دست نتيجه به 

سايت دانشگاه اصفهان، نام اين دانشگاه را در مستطيل جستـجـو              وب
تـرتـيـب      اين  كليك كنيد. به    I'm Feeling lucky بنويسيد و روي  

 سايت رسمي اين دانشگاه بـه نشـانـي        گوگل شمارا مستقيم به وب   

ui.ac.irبرد مي. 

  
 جستجو در عنوان صفحه وب   

عنوان صفحه وب ممكن است عنوان مقاله، كتاب، نام شـخـص،             
سازمان، كاال، خدمات، شركت، دارو و... باشد. براي انجام جستجو در             

بـه   allintitle عنوان در خانه خالي مخصوص جستجو ابتدا كلمـات        
معني (تماماً در عنوان) بدون فاصله بين كلمات و بـعـدازآن نشـانـه                  

فاصلـه، مـوضـوع       دونقطه (:) را بدون فاصله تايپ كنيد. سپس با يك   
 google search موردنظر را در قالب كليدواژه تايپ و روي گزينه        

 .كليك يا اينتر كنيد

  
اطـالعـات   »  فـرهـنـگ   « مثال اگر جستجوگري دربـاره        عنوان  به

كه اين عبارت در عنوان صفحات وب باشد، بايد بـه             بخواهد، براي آن  
 :اين صورت عمل كند

 allintitle :فرهنگ

  
 «""»وسيله روش جستجو در گوگل به  

اگر كلمه يا عبارتي را بين اين گيومه قرار دهيم، جسـتـجـوگـر                
ها آمده بـاشـد،    يابد كه عيناً اين كلمه يا عبارت در آن          صفحاتي را مي  

اقتـصـاد و     « حتي اگر كلمه يا عبارت داراي غلط اماليي باشد. مانند            
 »سياست

  
  (*)وسيله عملگر جستجو به
استفاده از عمـلـگـر       هاي جستجو در گوگل     روش يكي ديگر از  

رود و بـه   عنوان پسوند براي كلمات جستجو به كار مي باشد.به   (*) مي    
رود. درواقع زماني كاربرد دارد كـه قصـد         معناي هر حرفي به كار مي     

آوريـم     اي را جستجو كنيم كه بخشي از آن را به ياد نمي             داريم كلمه 
وقت گوگل معـادل سـتـاره،          گذاريم و آن    جاي آن كلمه (*) را مي          به

 هاي جستجو در گوگل روش
 

 ريزي و بودجه حامدرضا ارشدي كارشناس دفتر برنامه
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 .كند كلمه موردنظر را جستجو مي

 »محمد * قاجار«مثال:  عنوان به

  
 هاي جستجو در گوگل با عملگرهاي منطقي بولي روش
گوگل امكان جستجو با استفاده از عملـگـرهـاي           :AND عملگر

كند. ازآنجاكه جستجو در گوگل مبتني بـر            منطق بولي را فراهم مي    
است، ديگر نـيـازي    AND ها يعني استفاده از عملگر    باهم بودن واژه  

 كـتـاب  « به تايپ اين عملگر نيست. مثال براي جستجوي عـبـارت              

AND در عنوان صفحات وب بايد به اين صورت عمل شـود:          »  مجله
 allintitle :مجله AND كتاب

  
رود    عنوان پيشوندي براي كلمات جستجو به كار مي به :+ عملگر

ها   يابد كه حتماً داراي اين كلمات باشند. گوگل واژه           و صفحاتي را مي   
طور خودكار  شناسد و به هاي غيرمجاز مي عنوان واژه و حروف عام را به

هـاي    ) فعل  9-1رقمي و تك (      كلماتي مانند در، به، و، از و... اعداد يك           
وتنها، حـروف     صورت تك به A-Z حرف is ،are ،was كمكي مانند 

 .گيرد و... را ناديده مي at ،a ،an ،in اضافه، تعريف و ربط مانند

  
هاي بـاال در        هاي غيرمجاز مثل واژه     بنابراين براي گنجاندن واژه   

كنند. تـوجـه        ها استفاده مي    فرآيند جستجو از عالمت (+) قبل از آن          
داشته باشيد قبل از عالمت بعالوه (+) حتماً فاصله باشد و بين آن و                  

توان در جستجوهاي عبـارتـي از          واژه بعد فاصله نباشد. همچنين مي      
 .عالمت بعالوه استفاده كرد

  
 :شغل + تهران + درآمـد + مـكـفـي                 :به مثال زير توجه كنيد    

allintitle 
  

منظـور    به OR براي جستجوي با استفاده از عملگر      :OR عملگر
ها بايد اين عملگر را با حروف بزرگ تايپ كرد.            بازيابي هركدام از واژه   

اگر جستجوگري به دنبال صفحاتي باشد كه واژه پيراهن يا لباس در             
 :لبـاس  OR ها باشد بايد به اين صورت عمل كند: پيراهن        عنوان آن 

allintitle 
  

مـنـظـور       به NOT براي جستجوي با استفاده از     :NOT عملگر
خواهيـد    هايي كه نمي    بازيابي نكردن يك يا چند واژه بايد قبل از واژه         

) را بدون فاصله تايپ كنيد، البته مطمئن   -بازيابي شود عالمت منها (     
شويد قبل از عالمت منها فاصله باشد مثل براي جستجوي صفحاتـي            

در  Iran يا Persian ها باشد ولي واژه در عنوان آن Persia كه واژه 
 .ها نباشد، بايد به اين صورت عمل كنيد آن

Allintitle:Persia-iran-persian 
  

 هاي دلخواه تر در سايت روش جستجوي دقيق

شويم كه فـاقـد       هايي مواجه مي    هايمان با سايت    گاهي در وبگردي  
امكان جستجوي داخلي هستند. فرض كنيد به سايت يك خبرگزاري           

توانيد   ايد و دنبال اخبار تيم ملي فوتبال هستيد، اما نمي           ورزشي رفته 
كنيد از جستجو كمك بگيريد.       بخش مربوطه را بيابيد، پس سعي مي      

سايت گزينه جستجويي را در آن قرار نداده است! بـراي              اما طراح وب  
را همراه نشاني  site هاي خاص، كافي است عبارت      جستجو در سايت  

سايت موردنظر در انتهاي كلمات كليدي خود وارد كنيد مثل بـراي             
تيم « اخبار مربوط به تيم ملي در سايت صداوسيما از كلمات كليدي            

 .استفاده كنيد site:iribnews.ir »ملي

  
را     توانيد نتايج جستجـو  هاي جستجو در گوگل حتي مي       با روش 

محدود كـنـيـد.      (.ir,.edu,.net,. com) اي خاص   به پسوند دامنه  
هاي اينترنـتـي      دانيم پسوند دامنه، بخشي است كه در پايان نشانه          مي

 اند مثل پسوند شده گيرد و هر يك براي كاربرد خاصي تعريف قرار مي

com.     ،براي امور تجاري و عموميnet. هاي گوناگون،      شبكهorg. 

هـاي     شـبـكـه       .infoهـاي دولـتـي،           سايـت    .govها،    سازمان
هاي تلويزيوني و     شبكه .tvامور آموزشي و علمي،      .eduرساني،  اطالع

 .ساير موارد

  
از طرف ديگر هر كشور نيز داراي يك يا چند نام دامنه مخصوص             

دامنه مـلـي كشـور ايـران اسـت.              .ir طور مثال   به خود هستند. به    
ها كمك بگيريد،     توانيد براي محدود كردن نتايج جستجو از دامنه         مي

تعطـيـالت   site:.ir براي جستجوي تعطيالت رسمي ايران، از عبارت      
هـاي    بندي خاصي در سايت     رسمي استفاده كنيد. حتي قادريد دسته      

هاي علمي ـ تخيلي از كتـابـخـانـه            دلخواه بكاويد. اگر به دنبال كتاب      
را امـتـحـان       site:nlai.ir ملي ايران هستيد عبارت علمي ـ تخيلي 

 .كنيد

  
 

 وسيله موتور جستجوي گوگل جستجوي عكس به

  
 جستجوي عكس

وسـيلـه عـكـس         هاي جستجو در گوگل،جستجو به      يكي از روش  
باشد.گوگل دريكي از آخرين تغييراتي كه در سيـسـتـم مـوتـور                  مي

جستجوي خود اعمال كرده، اين امكان را فراهم آورده است كه كاربر            
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بتواند جستجوي خود را بر اساس عكس انجام دهـد. كـافـي اسـت                  
عكسي را مشخص كنيد و به گوگل بدهيد، اين موتور جستجو ديگـر             

هاي مرتبط با آن و نتايج جسـتـجـوي            هاي شبيه به آن، عكس      عكس
 .دهد متني مربوط به آن را در اختيار قرار مي

  
براي دسترسي به صفحه جستجوي عكس گوگل، از صفحه اصلي          

 .كليك كنيد Image گوگل روي لينك

 هاي جستجو در گوگل بر اساس عكس روش

براي جستجو بر اساس عكس در گوگل، چهـار روش در نـظـر                 
 .شود شده است كه در اينجا دو مورد توضيح داده مي گرفته

  
 كشيدن و رها كردن drag and drop - درگ كردن

در صفحه جستجوي عكس گوگل، عكسي را از روي كامپيوتر يـا            
از روي يك صفحه وب به داخل كادر جستجو درگ كنيد. زماني كـه               

تـري بـاز      كنيد، كادر بزرگ عكس را به سمت كادر جستجو درگ مي    
عـكـس را      (here Drop image) شود كه بر روي آن عبـارت        مي

 .شده است اينجا رها كنيد نوشته

  
 آپلود عكس

در صفحه جستجوي عكس گوگل، بر روي آيكون كليك كـنـيـد.           
ــكـــس                     ــود عـ ــلـ ــه آپـ ــنـ ــزيـ ــر روي گـ ــپـــس بـ  سـ

(upload an image)      كليك كنيد. با زدن دكـمـه (Browse) 

 .عكس موردنظرتان را انتخاب و آپلود كنيد

  
 

 جستجوي پيشرفته در موتور جستجوگر گوگل

  

 جستجوي پيشرفته
هاي جستجو در گوگل جستجوي پيـشـرفـتـه            يكي ديگر از روش   

 .است

 advanced براي اين كار روي لينك جستجوي پـيـشـرفـتـه            

search                كليك كرده و وارد صفحه جستجوي پيـشـرفـتـه گـوگـل
توانيد تنظيمات بيشتري را براي يافتـن صـفـحـات              شويد كه مي    مي

توان به موارد زير اشاره       انتخاب كنيد. ازجمله امكانات اين قسمت مي       
هـايـي كـه       هايي كه تمام جمله كرد: محدود كردن جستجو به سايت    

 :ايد را در خوددارند شما نوشته

all these words 
  

محدود كردن جستجو به مواردي كه حداقل يكـي از كـلـمـات                
 :شمارا در بردارد

this exact word or phrase 
  

محدود كردن جستجو به مواردي كه كلمات جستجـوي شـمـارا          
 :اصال ندارد

none of these words 
  

هايي كـه بـا فـرمـت خـاصـي                محدود كردن جستجو به سايت    
 :اند شده نوشته

file type 
  

 (update) روز هايي كه در يك محدوده زماني مشخص به         سايت

 :اند شده

last update 
  

 :مواردي كه شامل اعدادي در يك محدوده معين هستند

numbers ranging from 
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نـام سـايـت مشـخـص           (Domain) هايي كه داراي يك  سايت

 :هستند

site or domain 
  

 :مواردي كه شامل مطالب غيراخالقي نيستند

safe search 
  

كتابخانه) را سرچ  ) library خواهيد كلمه براي مثال اگر شما مي  
خواهيد كه متن آن به انگليسي بـاشـد در صـفـحـه                  كنيد ولي نمي  

جستجوي پيشرفته زبان آن را به فارسي تبديل كنيد و بعد جستجـو             
 هـا    خواهيد صفحاتي را پيدا كنيد كه قالب آن          كنيد يا مثل اگر مي    

pdf  كنيد و قالب آن را در       اشد از اين صفحه استفاده ميب pdf 

 .كنيد گذاريد و در پايان دكمه جستجوي گوگل را كليك مي مي

  
 ساير خدمات مفيد جستجو در گوگل

حساب گوگل استفاده كنيـد       توانيد در هر زمان از ماشين       شما مي 
ترتيب كه عبارت موردنظر خود را در كادر جستجو وارد كرده و              اين  به

دهـد.بـراي       را بزنيد گوگل خود حاصل را نمايش مي        search دكمه

عنوان نتيجه به شما نشان خواهد داد.    را به 6و گوگل عدد    4+ 2مثال
توانيد زمان شهر     مي Time Shiraz شما در هر زمان توسط دستور     

 .موردنظر خود را ببينيد

  
توانيد نام هر شهر ديگري را وارد كنيد.    مي Shiraz جاي كلمه   به

توانيد با موتور جستجوي گوگل تبديل واحد كنيد. تـبـديـل               شما مي 
واحدهاي طول، حجم، مساحت و... فقط الزم است مقدار مـوردنـظـر                

خواهيد كه    خود را نوشته و واحد موردنظر را نيز اعالم نماييد. اگر مي            
 (define:) معني يك كلمه را در گوگل پيدا كنيد بايد ابتدا عبارت          

را نوشته و بعد كلمه موردنظرتان را تايپ كنيد تا معني آن را به شما               
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هاي فضاي مجازي بـراي     ترين بخش  هاي اجتماعي محبوب    رسانه
هـا،     استفاده عموم هستند. از كودكان و نوجوانان گرفته تا مادربزرگ          

هاي خيريه، برندهاي     هاي دولتي، انجمن    ها، مدارس، شركت    پدربزرگ
هاي اجتماعي حضـور      كنند در رسانه    تجاري و... همه و همه سعي مي         

وپـا     پيداكرده و ضمن توليد محتوا براي خود مخاطبان ثابتي دسـت           
كنند. داليل و نيازهاي متنوع كاربران روز بروز بر رشـد و دامـنـه                   

افزايد. كاربران گوناگون در سـطـوح          هاي اجتماعي مي    گسترش رسانه 
هـاي     مختلف سني، تحصيلي، فرهنگي و با جنسيت، نـژاد و زبـان             

متفاوت برحسب عالئق، اهداف، داليل و نيازهاي خود طيف وسيعـي           
كنند. درنتيجه استفاده و وابستگي به   از محتوا را توليد و يا بازنشر مي      

هاي اجتماعي رشدي روزافزون داشته و در زندگي فرد جايگـاه             رسانه
مشخصي پيدا خواهد كرد، و پس از مدتي جزئي از سبـك زنـدگـي                

گـيـري      فردي و جمعي افراد يك جامعه خواهد شد. پيش از نتيجـه            
هاي مخـتـلـف سـبـك           هاي اجتماعي بر بخش     درباره تأثيرات رسانه  

هاي اجتماعي را نيز به       زندگي بهتر است نقش و اثر هر يك از پلتفرم         
 شكل جداگانه مرور كنيم.

 شبكه اجتماعي
هاي اجتماعي افراد به دو صـورت دوسـت مـحـور (                  در شبكه 

Friend-Oriented               و يا دنباله محور با يكديگر ارتـبـاط بـرقـرار (
هـاي     هاي اجتماعي انواع مختلفي دارنـد، شـبـكـه             كنند. شبكه    مي

بوك كه تعداد زيادي از افراد را هماننـد           اجتماعي عمومي مانند فيس   
هاي اجتمـاعـي      فضاي عمومي جامعه كنار هم گردآورده است، شبكه       

تخصصي كه بيشتر توسط پژوهشگران، محققان و دانشـگـاهـيـان و              
هاي اجتماعي فيـلـم،       گيرد، شبكه   هاي گوناگون شكل مي     حول رشته 

 وكار و غيره. )، كسبhubbyموسيقي، كتاب،هابي(
اندازي و موضوع فعـالـيـت         هاي اجتماعي برحسب هدف راه      شبكه

خود امكانات متنوعي عالوه بر امكانات عمومي مانند اضـافـه كـردن              
اي و      هاي چندرسانـه    گذاري متن، تصوير و فايل      دوستان، به اشتراك  

دهـنـد، امـكـانـات و           سيستم ارسال پيام در اختيار كاربران قرار مي    
هاي آنالين، تماشاي فيلم، ارتباط با        هايي نظير خبرخوان، بازي     ويژگي

حمل نظير موبايل و تبلت و        هاي قابل   ها، ارتباط با دستگاه     ساير رسانه 
ها را از مراجعه به چـنـديـن سـايـت               ها كاربران اين شبكه     نظاير اين 

هاي اطالعاتي، ارتباطي و تفريـحـي    بازداشته و احتياجات و نيازمندي   
كـه گـرايـش بـه            دهد، نتيجـه آن      مختلفي از ايشان را پوشش مي     

 هاي اجتماعي رشدي روزافزون دارد. شبكه
هاي اجتماعي تأثير پذيرفته، حـوزه     اي كه از شبكه     بيشترين حوزه 

هاي اجتـمـاعـي مـرزهـاي           ارتباطات و تعامالت انساني است، شبكه     
قراردادي و عرفي را از ميان برداشته و افراد را از وراي مـرزهـاي                   
جغرافيايي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي كنار هم نشـانـده            

رساني را نيز دگرگون  هاي اجتماعي حوزه اطالع است. همچنين شبكه 
هاي مكتوب و سنتـي       هاي اجتماعي رجوع به رسانه      كرده است. شبكه   

اند، چراكه شتاب نهفته در زندگي شهري قرن          شدت كاهش داده    را به 
كند، در    لحظه اخبار مي    به  بيست و يكم افراد را ناچار به دانستن لحظه        

هـا در      ها و حتي روزنامه     نامه  شده در هفته    چنين شرايطي اخبار چاپ   
هـا     هنگام چاپ نيز تازگي ندارند چراكه پيش از آن هزاران نفر از آن            

هـاي     هاي مكتوب كه باوجود شبكه اند. در كنار رسانه   اطالع پيداكرده 
اند نقش موتورهاي جستجو در كسـب          شده  اجتماعي به حاشيه رانده   

دهـنـد     اخبار نيز در حال كمرنگ شدن است. چراكه افراد ترجيح مي           
هاي ارسالـي از دوسـتـان و             براي اطالع از اخبار روز بر روي لينك       

 آشنايان خود كليك كنند. 
بر اساس گزارشي كه در انگلستان منتشرشده، جوانان بيشتـر از            

هاي اجتماعي تمايل  نسل پيش از خود به كسب اخبار از طريق شبكه    
هـاي اجـتـمـاعـي بـر روي حـوزه                  دارند. تأثيرگذاري باالي شبكه    

هاي طبيعي    ها در مديريت بحران     شود نقش آن    رساني سبب مي    اطالع
هاي اجتماعي در پوشش انواع       و اجتماعي موردتوجه قرار گيرد. رسانه      

مثـال   عنوان كنند، به هاي سنتي عمل مي رويدادها بسيار بهتر از رسانه   
در يك بحران طبيعي همانند سيل يا زلزله كاربران شبكه اجتمـاعـي         

رساني  از يكسو با ارسال و بازنشر تصوير، فيلم، صوت و... درروند اطالع   
كنند و از سوي ديگر بر مديريت بحـران از طـريـق                 آفريني مي   نقش

چنيـنـي تـأثـيـر          رساني، اقالم موردنياز و موارد اين       اعالم نحوه كمك  
 گذارند. مي

هاي اجتماعي اخـتـاللـي         همچنين اگر در عملكرد يكي از شبكه      
 پردازند. رساني مي ها به اطالع ايجاد شود، كاربران از طريق ساير شبكه

هاي اجتماعي بـر كـاهـش دادن            در كنار تأثير مثبتي كه شبكه     

 هاي اجتماعي بر افراد جامعه آثار شبكه
 

 بازرسي امور خارجه، واحدهاي تابع مجلس و رياست جمهوري -گردآوري: زهـره خـوش
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اند اما از سوي ديگر ارتباط رود رو          رساني داشته   ها و رشد اطالع     فاصله
هاي اجتماعي    اند، كاربران شبكه    ها را نيز كاهش داده      و فيزيكي انسان  

صورت   جاي آن به    روند و به      كمتر به ديدار دوستان و بستگان خود مي       
ها ارتـبـاط بـرقـرار           آنالين و يا ارسال كام نت و گذاشتن پيام با آن          

كنند و همچنـيـن       كنند، كمتر با اعضاي خانواده خود صحبت مي         مي
هـاي    كه در كنار اعضاي خانواده خود هستند كارها و فعاليت           هنگامي

 كنند. خود را از طريق ابزارهاي ارتباطي پيگيري مي
هاي اجتماعي تغييرات بنيادين در سبك زندگي و فرهنـگ            شبكه

توانند بـر ادبـيـات         هاي مي   كنند، اين شبكه    جوامع مختلف ايجاد مي   
ها و همچنين روابط با جـنـس      افراد جامعه تأثير بگذارند، پوشش آن   

 مخالف را دگرگون كنند. 

ها براي بيان رويدادهاي      هاي اجتماعي از اين شبكه      كاربران شبكه 
هـا اسـتـفـاده         زندگي خود، خاطرات، موقعيت اجتماعي و مانند اين       

كنند و يا از طريق به اشتراك گذاشتن افكار و عـقـايـدشـان بـا            مي
پردازند و بدين ترتيب احساسات گوناگون خـود          ديگران به گفتگو مي   

هاي اجتماعي روند توسعه را نـيـز          كنند. شبكه    اي تخليه مي    گونه  را به 
مـثـال     عنوان  كشند، به   سومي به چالش مي     اصطالح جهان   در جوامع به  

از    -حتي در سنين دبسـتـان     -روند روبه رشد استفاده دانش آموزان       
شود  هاي نوين سبب مي تبع آن ساير فناوري هاي هوشمند و به گوشي
نيـافـتـه      يافته و توسعه    اي كه درگذشته ميان كشورهاي توسعه       فاصله

ازلحاظ استفاده از ابزارهاي تكنولوژيك نوين بود، كاهش محسـوسـي           
 پيدا كند.

بوك را در كشف حجاب مؤثرتر از نقـش           برخي نقش فيس  
 دانند. رضاخان مي

هاي اجتمـاعـي و صـرف           وابستگي روزافزون مخاطبان به شبكه    
هاي سايريـن،     اي طوالني براي انتشار پست، بازنشر پست        كردن زمانه 

هـاي در       هايي كه شبـكـه      اليك كردن و امتحان كردن ساير قابليت      
 Internetدهند، نوعي از اعتياد ايـنـتـرنـتـي(             ها قرار مي    اختيار آن 

Addiction      هـاي اجـتـمـاعـي(           ) به نام اعتياد به شبكهSocial 

Medai Addiction         هـاي     ) به وجود آورده است. اعتياد به شبكـه
شود كه در وضـعـيـت         اجتماعي در نوع حاد خود افرادي را شامل مي        

 هزار پست قرار دارد.     200شان اعدادي همچون  هاي ارسالي پست
هاي اجتماعي همچون ساير معتادان اينترنتي صبر         معتادان شبكه 

روزرسانـي و      طور كه مشكالت فني، تأخير در به        كمي داشته و همان   
تر و    كنند در زندگي واقعي نيز عجول       سرعت كم ارتباط را تحمل نمي     

كـنـد لـذا         غروب نمي   هاي اجتماعي آفتاب    ترند. در شبكه     حوصله  كم
وري    ها اغلب از خواب شبانه خود زده و در روز بـهـره                  كاربران آن 

 كمتري دارند. 
هاي اجتماعي افراد به گذراندن وقت بيشتر در محـيـط             در شبكه 

شـونـد و بـديـن           مجازي و پررنگ كردن زندگي مجازي تشويق مي       
هاي برقراري ارتباط در محيط واقـعـي را از دسـت                  ترتيب مهارت 

كنند در يك جامعه  بزرگ با         ها تصور مي    دهند. كاربران اين شبكه      مي
تنهايي در    ها به كه در واقعيت آن    اند درحالي   ها عضو در ارتباط     ميليون

 اند.  پشت دستگاه خود نشسته
به فعاليـت در ايـن          هاي اجتماعي خود را محكوم      معتادان شبكه 

روزرساني نكردن معـادل      دانند چراكه در دنياي مجازي به       ها مي   شبكه
مرگ و نيستي است و كاربراني كه چند هفته يا چند ماه فعالـيـتـي                

 شوند. نداشته باشند فراموش مي
هاي اجتماعي تعامل فرزندان با والدين را نـيـز دگـرگـون                شبكه

اند، بر اساس تحقيقاتي كه پيرامون رابطه فرزنـدان و والـديـن          كرده
 13-17كه در سـنـيـن           شده است درحالي    بوك انجام   ها در فيس    آن

درصد نوجوانان براي والدين خود درخـواسـت دوسـتـي              65سالگي  
درصد كاهش پيـدا      40كنند، در سنين باالتر اين ميزان به          ارسال مي 

سال تمايل فرزندان به انجـام ايـن           40كند اما در سنين باالتر از         مي
 رسد.  درصد مي 50يافته و به  كار مجدد افزايش

 هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان در شبكه
هاي سني، كودكان و نوجوانان با انتخاب سـن            باوجود محدوديت 

كنند، بديـن     نام كرده و فعاليت مي      هاي اجتماعي ثبت    باالتر در شبكه  
ترهـا نـيـز        ازاين بزرگ   شوند كه پيش    ترتيب كودكان وارد دنيايي مي    
اند. بروز اختالالت جسماني هـمـانـنـد       تجربه زندگي در آن را نداشته     

تحركي، ضعف بينايي و بلوغ زودرس در كنار تبعات روحـي          چاقي، بي 
گيـري، مـورد       حوصلگي، گوشه   رواني متعدد همچون پرخاشگري، بي    

هاي اجتماعي بر زنـدگـي         آزار قرار گرفتن و... ازجمله تأثيرات شبكه         
 كودكان است.

در ميان غفلت والدين، كودكان همراه با معصوميت كودكانه خود          
هـايـي      شوند، اكثر كودكان درباره سوءاستفاده      وارد فضاي مجازي مي   
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كـنـنـد      گيرد اطالع نداشته و گمان نمي       كه در اين محيط صورت مي     

تنها يك دوست نيست بلكه حتي ممكـن اسـت             ها نه   طرف مقابل آن  
 جنايتكار باشد.
سادگي اطالعات هويتي و شـخـصـي خـود را در                   كودكان به 

گـذارنـد، آدرس، تـلـفـن،             هاي اجتماعي به اشـتـراك مـي          شبكه
حساب و ساير اطالعاتـي كـه مـجـرمـان را تـرغـيـب بـه                         شماره

كند. كودكان و نـوجـوانـان            هاي مختلف از كودكان مي      سوءاستفاده
پذيرترين گروه سني در مقابل آزار سايبري هستنـد.اصـطـالح              آسيب

)   بـه سـوءاسـتـفـاده از                 Cyberbullyingمزاحمت سايبري(  
هاي ارتباطي نظير اينترنت براي صدمه زدن به افـراد اطـالق           فناوري

ناپذيري همانند خـودكشـي        ها گاه آثار جبران     شود. اين مزاحمت     مي
هاي تهديدآميز، انتشار شايعه، قرار       براي افراد در پي دارد. ارسال پيام       

ها و اطالعات شخصي، جعل هويت، هك كردن حسـاب             دادن عكس 
كاربري، هتك حرمت، توهين و تحقير و سـوءاسـتـفـاده ازجـملـه                 

هاي سايبري است كه قربانيان زيادي در بين كـودكـان و                مزاحمت
 نوجوانان دارد.

اند   درصد نوجوانان مزاحمت سايبري را تجربه كرده        30بيش از      
طور طبيعي از پسران بيشتر بـوده اسـت            كه درصد قربانيان دختر به    

 پذيرترند.  واسطه روحيات لطيفشان آسيب چراكه دختران اغلب به
هاي كافي براي جـاسـوسـي از           تنها خود پتانسيل    ها نه   اين شبكه 

كاربران رادارند بلكه بستر مناسبي براي كسـب اطـالعـات تـوسـط                
هـاي     هاي اطـالعـاتـي، رشـد گـروه            هاي جاسوسي و دستگاه     شبكه

تبهكاري و خالفكاري، دامن زدن به اختالفات قـومـي، مـذهـبـي،                
هـا     اند. اين شبـكـه       هاي داخلي به وجود آورده      سياسي و ايجاد آشوب   

برحسب قابليت و توانايي بسيج  كردن افراد كه دارند، در كنار قابليت 
تـوانـنـد       ترتيب دادن يك مهماني دوستانه و يا جشن خانوادگي مي         

هاي تبهكاري و آشوبگران را نيز مجتمع كنند. در ايـن حـالـت                  گروه
عنوان سالحي كارا در مـيـدان جـنـگ نـرم                هاي اجتماعي به    شبكه

گيرند. سازماندهي تجمعات اعتراضي، دامن زدن        مورداستفاده قرار مي  
هـا ازجـملـه         ها، هدايت نيروهاي معارض و مخالفان دولت        به آشوب 

هـاي    هاي اجتماعي با ايفاي نقشي مؤثر هزينه        مواردي است كه شبكه   
اند. در كنـار    ها را كاهش داده هاي متخاصم جهت تضعيف دولت     دولت

شده توسط افراد     اين موارد كنترل و سوءاستفاده از اطالعات قرار داده        
هاي اجتماعي در راستـاي ضـربـه           يك جامعه و كشور بر روي شبكه      

زدن به امنيت ملي و انسجام و يكپارچگي آن جامعه نيز دور از انتظار      
 نيست. 

دهـي بـه افـكـار           هاي اجتماعي جهت    هاي شبكه   از ديگر قابليت  
گرفته تـوسـط ايـن          عمومي است، بطوريكه در فضاي عمومي شكل      

هـاي     ها، افراد زيادي بدون آنكه يكديگر را بشناسند در مـكـان         رسانه
كنند. اين ماهيت تـمـام         گيري مي   متفاوت همانند هم تفكر و تصميم     

هـا از       دهي به افكار عمومي است، رسـانـه         ها در شكل و جهت      رسانه
هاي سمعي و بصري در كنار عـنـاصـر            طريق نور، صوت، تصوير، جلوه    

انتقال و اثرگذاري پيام نگاه انبوه مخاطبان خود را به سـمـتـي كـه                 
مثال امـروز افـراد        عنوان  رو به   كنند. ازاين    هدفشان است، معطوف مي   

جامعه براي تأثير در امور سياسي جامعه نياز به مراجعه و واسطه قرار             
دادن احزاب ندارند، بلكه به شكل مستقـيـم نـظـرات خـود را در                    

هـا ديـدگـاه         كنند، حال اگر رسانه     هاي اجتماعي منعكس مي     رسانه
سياسي افراد را به سمت و سويي خاص سوق داده باشند، مطالـبـات              
سياسي، اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه همان چيـزي اسـت كـه               

خواهند. كافي است گردانندگان يك رسـانـه           ها مي   گردانندگان رسانه 
اجتماعي با يك دولت و يا در شكل محلي با يك حزب يا كـانـديـد                  

هـا     خاص به توافق رسيده و آنگاه به تبليغ غيرمستقيم نـظـرات آن             
بپردازند، در چنين شرايطي دموكراسي نتايج ناخوشايندي را بـراي            
جامعه رقم خواهد زد، چراكه نگاه بخشي از افراد جامعه به شـكـلـي            

كه ممكن است فرد يـا        دار شده درحالي    ها جهت   اي توسط رسانه    حرفه
هاي الزم را نداشته باشد و         وجه صالحيت   هيچ  حزب مطلوب رسانه به   

هـا را در         يا اينكه دموكراسي باعث قدرت گرفتن اقليتي كه رسانـه         
هاي سيـاسـي اسـت كـه            شود. اين نوع جديد بازي       دست دارند، مي  

هاي اجـتـمـاعـي        اند. شبكه    هاي اجتماعي آن را به وجود آورده        شبكه
گـيـرنـد       عنوان ابزاري سياسي مورداستفاده قرار مي     عالوه بر اينكه به   

اي براي منازعات سياسي هستند. فضـايـي           خود فضاي سياسي نمونه   
 پردازند. ها به ياركشي و جذب آراء مي كه در آن، افراد، احزاب و دولت

هاي اجتمـاعـي و        اي كه سياسي شدن فضاي رسانه       آسيب عمده 
ها در عرصه سياست به دنبال دارد پديد آوردن يك جـهـل               حضور آن 

توانند نگاه افراد جامعه را از مسير         راحتي مي   ها به   عمومي است. رسانه   
فريـبـي و       درست منحرف كرده و با استفاده از شانتاژ، فرافكني، عوام         

ها پرداخته و     ها و گروه    دست به ترور شخصيت     هايي ازاين   ساير تكنيك 
 نحوه انتخاب افراد را از حالت عقالني به حالت احساسي تغيير دهند.

) و بالكانيزاسيون سايبـري(  Cyber Apartheidسايبر آپارتايد(  
Cyber Balkanization سياسي  –هاي اجتماعي  ) از ديگر آسيب

هاي اجتماعي هستند. اينترنت به افراد اجازه اظهارنظر و بيـان              شبكه
دهد، درنتيجه افراد بيشتر به دنبال طرح افكار          هاي خود را مي     ديدگاه

و عقايد خود و به نسبت كمتري حاضر به شنيدن نظـرات ديـگـران                
هستند كه اين امر باعث رشد فردگرايي در جامـعـه خـواهـد شـد.                  
همچنين افزايش تعارضات قومي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي و نيـز           

طلبانه در كنـار اسـتـحـالـه عـنـاصـر                 قوت گرفتن نجواهاي جدايي   
هاي جامعـه از       ها و ارزش    دانشگاهي و نخبگان، تضعيف باورها، سنت     

طريق تبليغ سبك زندگي و فرهنگ امريكايي، انسجام و يكپارچـگـي       
 جوامع را به چالش خواهد كشيد.

 منبع: سايت پايداري ملي
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 پسرك كارگر

اي وارد مغازه شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد.   پسربچه
هاي تلفن بر سد شروع كـرد بـه      روي جعبه رفت تا دستش به دكمه     

دار متوجه پسربچه بود و به مكالمـاتـش گـوش         گرفتن شماره. مغازه   
توانم خواهش    سوي تلفن پرسيد: خانم، مي       داد. پسرك از خانم آن       مي

تان را به من بسـپـاريـد؟ زن       هاي حياط خانه   كنم كوتاه كردن چمن   
دهد. پسـرك گـفـت:       پاسخ داد: كسي هست كه اين كار را انجام مي 

دهد انجام خواهـم   خانم من اين كار را با نصف قيمتي كه او اينجا مي   
طور كامل راضي اسـت.   داد. زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد به  

رو و جـدول        پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد خانم من پياده         
كنم. در اين صـورت شـمـا در               جلوي خانه را هم برايتان جارو مي      

يكشنبه زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت. پاسخ دوبـاره              
 زن منفي بود.

كه لبخندي بر لب داشت، گوشـي را گـذاشـت.               پسرك درحالي 
داد به سمتش رفت و گفـت:         هاي او گوش مي     دار كه به صحبت     مغازه

پسر از رفتارت خوشم آمد، به خاطر اينكه روحيه خـاص و خـوبـي                 
داري. دوست دارم كاري به تو بدهم پسربچه جواب داد: نه ممـنـون،                

كردم. من همان كسي هستـم    من فقط داشتم عملكردم را كنترل مي 
 كند. كه براي اين خانم كار مي

 برداشت:
بار عملكردمان را كنتـرل و ارزيـابـي         بد نيست هرچند وقت يك   

 كنيم و حتي به بوته نقد بگذاريم.
...................................................................................................................... 

 )1(قانون پاركينسون

ساعته سه ساعت وقـت داريـم،           چرا وقتي براي انجام كاري يك     
 كشد؟ انجام آن سه ساعت طول مي

 توان در  قانون پاركينسون يافت. پاسخ اين سؤال را مي
ذهـن، كـار را بـه          “  بر اساس قانون پاركينسون در مـديـريـت:         

 “دهد شده كش مي زماني كه به آن اختصاص داده مدت
 گونه بيان كرد، بر اساس اين قانون: توان اين درواقع مي

 وقت بيشتر= اتالف وقت بيشتر
 كارمند بيشتر= بيكاري بيشتر

 دخل بيشتر= خرج بيشتر
مهم اين است كه بتوان بر قانون پاركينـسـون غـلـبـه كـرد و                    

االجل   ترين تكنيك براي غلبه بر آن: تعيين مهلت زماني و ضرب             مهم

 شده است.  معقول و پايبندي به انجام كارها در زمان تعيين
...................................................................................................................... 

 داستان مش مراد 

هـنـگـام    صحرا رفت و شب  اسم مش مراد به يكي از اهالي دِه به  
باالخره بر ،     حيواني به او حمله كرد. پس از يك درگيري سخت 

حيوان غالب شد و آن را كشت و حيوان را به دوش انداخت و به 
 سمت آبادي راه افتاد...
از باالي بام او را ديد و فرياد زد: اش     ، همسايه پس از ورود به ده 

 يك شير شكار كرده. مراد مش ، ”آهاي مردم
 شنيدن اسم شير لرزيد و غش كرد!مراد با مش 

 حيواني كه با او درگير شده شير بوده!دانست  نميبيچاره 
كه سگ قديمي مش تيمور كـرد       ميوقتي درگير شده بود فكر  

خوراك شير زيـاد       احتـمـال   بهو  كرد  مياست وگرنه همان اول غش  
 شد. مي

 برداشت:
اگر از بزرگي اسم يك ”مشكل“ بترسيد قبل از اينكه با آن 

 آورد. پادرتان ميبجنگيد از 
 حل. چيز مسئله است و قابل تو زندگي مشكل وجود نداره همه

 
 يك داستان واقعي 

، پزشك و جراح مشهور پاكستـانـي، روزي بـراي        "ايشان " دكتر
شركت در يك كنفرانس علمي كه جهت بزرگداشت و تـكـريـم او               
بخاطر دستاوردهاي پزشكي اش برگزار مي شد، با عجله به فرودگـاه            

ها  نكته 
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 رفت.
بعد از پرواز، ناگهان اعالن كردند كه بخاطر اوضاع نامساعد هوا و             
رعد و برق و صاعقه، كه باعث از كار افتادن يـكـي از مـوتـورهـاي                    
هواپيما شده، مجبوريم فروداضطراري در نزديكتـريـن فـرودگـاه را              

 داشته باشيم...
بعد از فرود هواپيما، دكتر بالفاصله به دفتر استعالمات فـرودگـاه            

 رفت و خطاب به آنها گفت:
من يك پزشك متخصص جهاني هستم و هر دقيقه، بـراي مـن              

ساعت، تـو     16برابر با جان خيلي انسانهاست و شما مي خواهيد من           
 اين فرودگاه منتظر هواپيما بمانم ؟

 يكي از كاركنان گفت: 
جناب دكتر، اگر خيلي عجله داريد مي تونيد يك ماشين دربست           

 بگيريد تا مقصد شما، سه ساعت بيشتر نمانده است...
دكتر ايشان، با كمي درنگ پذيرفت و ماشيني را كرايه كرد و براه             
افتاد كه ناگهان در وسط راه، اوضاع هوا نامساعد شد و بـارنـدگـي                 

 شديدي شروع شد بطوريكه ادامه دادن برايش مقدورنبود...
 ساعتي رفت تا اينكه احساس كرد ديگه راه را گم كرده است...

 خسته و كوفته و درمانده و با نا اميدي براهش ادامه داد...
 كه ناگهان كلبه اي كوچك توجه او را به خود جلب كرد...

 كنار اون كلبه توقف كرد و در را زد، صداي پيرزني را شنيد:
 بفرما داخل، هر كه هستي در بازه... -

دكتر داخل شد و از پيرزن كه زمين گير بود خواست كه اجـازه               
 دهد از تلفنش استفاده كند. پيرزن خنده اي كرد و گفت:

كدام تلفن فرزندم ؟ اينجا نه برقي هست و نه تلفني... ولي بفرمـا                 
و استراحت كن و براي خودت استكاني چاي بريز تا خستـگـي بـدر                

 كني و كمي غذا هم هست بخور تا جون بگيري...
دكتر از پيرزن تشكر كرد و مشغول خوردن شد، درحاليكه پيرزن           
مشغول خواندن نماز و دعا بود... كه ناگهان متوجه طفل كوچكي شد            
كه بي حركت بر روي تختي نزديك پيرزن خوابيده بود، كه هـر از                

 گاهي بين نمازهايش، او را تكان مي داد.
پيرزن مدتي طوالني به نماز و دعا مشغول بود. بعد از اتمام نمـاز               

 و دعا، دكتر رو به او كرد و گفت:
بخدا من شرمنده اين لطف و كرم واخالق نـيـكـوي تـو شـدم،                  

 اميدوارم كه دعاهايت مستجاب شود.
 پيرزن گفت:

شما رهگذري هستيد كه خداوند به ما سفارش ميهمان نوازيتـان           
 را كرده است.

 من همه دعاهايم قبول شده، بجز يك دعا...
 دكتر ايشان مي پرسد:

 چه دعايي ؟

 گويد: پيرزن مي
اين طفل معصومي كه جلو چشم شماست، نوه من هست كه نـه     
پدر داره و نه مادر، به يك بيماري مزمني دچـار شـده كـه هـمـه               

 پزشكان اينجا، ازعالج آن عاجز هستند...
به من گفته اند كه يك پزشك جراح بزرگي بنام دكـتـر ايشـان                
هست كه او قادر به عالجش هست،... ولي هم او خيلـي از مـا دور             
هست و دسترسي به او مشكل هست و من هم نميتوانم اين بچـه را        
پيش او ببرم... و هم مي گويند هزينه عمل جراحي او خيلـي گـران                   
است و من از پس آن برنمي آيم... مي ترسم اين طفل بـيـچـاره و                      
مسكين، خوار و گرفتار شود... پس از خدا خواسته ام كه چـاره اي                   

 براي اين مشكل جلويم بگذارد و كارم را آسان كند !
 در حاليكه گريه مي كرد، گفت: "ايشان"دكتر 

به واهللا كه دعاي تو، هواپيماها را از كار انداخت و بـاعـث زدن                  
صاعقه ها شد و آسمان را به باريدن وا داشت... تا اينكه من دكتـر را     

 بسوي تو بكشاند.
من بخدا هرگز باور نداشتم كه اهللا عزوجل با يك دعا، اين چنيـن    
اسباب را براي بندگان مومنش مهيا مي كند و بسوي آنـهـا روانـه                 

 كند. مي
 ****************** 

وقتي كه دستها، از همه اسبابها كوتاه مي شود و اميد، حتـي در               
تاريكي ها همچنان ادامه دارد، فقط پناه بردن به آفريدگار زمـيـن و        
آسمان بجا مي ماند و راه ها از جايي كه هيچ انتظارش را نداريد، بـاز     

 مي شود.
كنم خدا به كسي بگويد:        گابريل گارسيا ماركز: باور نمي     

 ”نه...” 
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