
يورگن استين سورنسن رئيس دستـگاه نظـارت و بازرسي كشور پـادشاهي دانمارك(آمبودزمان پارلماني) با دعوت رسمي                 
كل  ارديبهشت وارد تهران شد. اين سفر در پـاسخ به سفـر سال گذشته رئيس سازمان بازرسـي  13سراج بامداد يكشنبه      ناصر

شد ضمن ديــدار با رئيس سازمان  كشـور به كپنهاگ انجام شد. سورنــسن كه از سـوي دو نفر از معـاونين خود همراهي مي     
نامه همكــاري كه در جريان  بازرسي كل كشور و برگزاري جلسات مشترك با معاونين و مديران سازمان بازرسي، اجراي تفاهم            

 سفر ناصر سراج به دانمارك منعقد شد را بررسي كرد. 

 زيست مردمى و ساده

ترين كارها براى اينكه ما جلوى اسـراف   يكى از اسـاسي
كه مسئولـيـن كشـور، خـودشـان،       است را بگيريم اين

كسانشان، نزديكانشـان و وابستگانشان، اهـل اسراف و 
 اهل اشرافيگرى نباشند.

 بيانات رهبرمعظم انقالب
 1388/02/22  آزادى سنندج در ميدان  در جمع مردم استان كردستان
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كل و معاون پيشگيري از جرم قوه قضـائيه داشت.  اي با معاون اول، دادستان      همچنين هيئت دانـماركي ديدارهاي جداگانه    
هاي  بازديد از سامانه نظارت همگاني سازمان بازرسي شهرداري تهران و ابنيه تاريخي و مذهبي تهران و كاشان از ديگر برنـامه

 روز اقامت در ايران بود. 5هيئت نظارت و بازرسي دانمارك در مدت 
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ناصر سراج در ديدار نوروزي با مديران وكاركنان سازمان بازرسي         
كل كشور هدف، رويكردها و راهبردهاي سازمان بازرسي كل كشـور           

 باشد. را اعالم كرد كه به شرح ذيل مي
بهبود عملكرد نظام اداري كشور با تأكيد بر نظارت هدفمـنـد و              

هاي سازمان    مقابله با عوامل و مصاديق فساد، رويكرد حاكم بر برنامه         
 باشد. در سال جديد مي

گانـه) و      هاي هفده هاي كلي قضايي(سياست     با مداقه در سياست   
»العالي مدظله«هاي كلي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري     سياست  

هاي محوله، ضمن     ضروري است سازمان در تحقق اهداف و مأموريت       
اتكاء به راهبردهاي ابالغي، سازوكارهاي اجرايي الزم را در جـهـت              
تحقق اهداف كالن، ارتقاء كارآمدي و اثربخشي نـظـام نـظـارت و                 

گيري نظام اجرايي     سازي و تصميم    بازرسي و كمك به فرآيند تصميم     
 بيني و عملياتي نمايد. هاي هدفمند، پيش با انجام نظارت و بازرسي

، »اصالح ساختارها و فرآيندها در نظام اداري و اجرايي كشـور  « 
، »هاي اداري و مفاسد اقـتـصـادي    شناسايي و مقابله با سوء جريان«
هـاي   هاي الكترونيك و راهبـردي و ارائـه گـزارش          تقويت نظارت«

پذيري و پـاسـخـگـويـي و         تقويت فرهنگ نظارت  «،  »هشداردهنده
ايـجـاد   «،   »هاي اداري و اجـرايـي كشـور           خودكنترلي در دستگاه  

افزايي و كمك به ارتقاء و بهبود عملكرد واحـدهـاي نـظـارتـي                   هم
هاي  ها و ظرفيت سازي و ارتقاء فرصت فعال«و  »هاي اجرايي   دستگاه

»نـهـاد   هاي مردم نظارت همگاني در كشور با توسعه و تقويت تشكل   

ازجمله راهبردهاي نظارت و بازرسي در سال جاري است كه بـايـد               
 مدنظر مديران و كاركنان سازمان باشد.

فضاي سياسي  تغييرات سازمان بازرسي كل كشور بايد با توجه به 
و اقتصادي كشور و نيز با تأكيد بر پيام نوروزي مقام معظم رهـبـري         

 نقش فعال و محوري ايفا كند.
 
 

 هدف كالن، رويكرد و راهبردهاي نظارت و بازرسي
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كـلـي اقـتـصـاد          هـاي  ي عملياتي شدن سياسـت      نظارت بر نحوه  
، »اقتصاد دانش بينان و كارآفريـنـي  «مقاومتي با تأكيد بر محورهاي     

مـديـريـت    «،»تأميـن امـنـيـت غـذايـي          «،»وري در توليد    بهره «
و »اصالح نـظـام درآمـدي دولـت          «،»توسعه صادرات  «،»مصرف

نيز يكي از وظـايـف مـهـم و             »سازي اقتصاد   سازي و سالم    شفاف«
 كليدي سازمان در سال جديد است.

موضوع ديگري كه بايد موردتوجه قرار گيرد، پايش هدفمنـد در            
تـغـيـيـر       و  حوزه زمين ازجمله جلوگيري از تصرف، تجاوز، تخـريـب         

كاربري اراضي ملي، منابع طبيعي و كشاورزي است. همچنين بايد بر            
هاي زيرزميني نـظـارت دقـيـق            صيانت از منابع آب با تأكيد بر آب       

 داشت.
نظارت بر عملكرد بازارهاي غيرمتـشـكـل پـولـي از جـملـه                  «

هاي مالي و اعتبـاري و     الحسنه، مؤسسات و تعاوني هاي قرض   صندوق
»ها  صرافي نظارت بر اعطاء و مصرف تسهيالت و وصول مطالبات         «و   

»ها  غيرجاري بانك  نيز ازموضوعات با اهميت سازمان در سال جـديـد    
 است.

نظارت بر نحوه عملكرد و مديريـت بـر مـنـابـع و مصـارف                    «
 »بـيـمـه     نـظـام    پايش نظام گمركي و     «،»هاي بازنشستگي   صندوق

از ديگر مـوضـوعـات كـلـيـدي          »پايش طرح تحول نظام سالمت«و
 باشد. سازمان در سال جديد مي

 
اجـراي    بـر   همچنين با تأكيد بر پايش نظام مالياتي كشور، بـايـد          

صحيح ماليات بر ارزش افزوده نظارت و از فرار مالياتي جـلـوگـيـري               
 كرد.

 
شـنـاسـي،       ها، تهديدها و معضالت ملي و استاني را آسيب          چالش

بـازرسـي     و  بندي كرده و بر موضوعات مهم نـظـارت       احصاء و اولويت  
 تمركز نماييم.

تـالش در      و  بيـنـي    ارتقاء ظرفيت نظارتي سازمان با هدف پيش       
جهت پيشگيري از وقوع سوء جريانات، انحرافات و تخلفات اداري و             

 مالي مطالبه رئيس سازمان از مديران و كاركنان سازمان عنوان شد.
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تـوانـد در قـالـب مـعـضـالت و                   پيامدهاي فساد اداري مـي     

هاي شغلي، ارتشاء و       هايي همچون سوءاستفاده از موقعيت      ناهنجاري
عدالتي، باج خـواهـي، ايـجـاد        اختالس، كالهبرداري، پارتي بازي، بي    

هـاي سـازمـان،       نارضايتي براي ارباب رجوع، سرقت اموال و دارائـي         
 فروش اطالعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن پديدار گردد.

تواند صدمات جبران ناپذيري را بـر   بنابراين پديده فساد اداري مي  
 جامعه ايجاد كند.

حـذف    و  هاي مختلفي هستند كه باعث كـاهـش          عوامل و زمينه  
 شوند. ها مي پديده فساد اداري در سازمان

هـا   اي كه نقش گرفته از سياست    فرهنگ سازماني به عنوان پديده    
تواند نـقـش      و رويكردهاي سازمان است ازجمله عواملي است كه مي        

 ها داشته باشد.  مهمي در پيشگيري از بروز فساد در ادارات و سازمان
توان به عنـوان يـكـي از خـرده            در واقع فرهنگ سازماني را مي  

 هاي برنامه نظام منـــــد پيشگيري از فساد اداري نام برد. سيستم
هاي متفاوتي  فرهنگ سازماني داراي كاركردها، وظايف و يا نقش       

 است كه به طور خالصه عبارتند از:
 
 

 كنترل رفتار؛ -
 ها)؛ هاي انگيزش (استحكام در تشويق برقراري ثبات در شيوه -
 هويت بخشي (فراهم كردن منبعي براي تعيين هويت). -

تواند با معرفي الگوي     ها فرهنگ سازماني مي     بر اساس اين كاركرد   
رفتاري مطلوب به كاركنان، رفتار آنان را كنترل كـنـد. فـرهـنـگ                   

هاي مطلوب انگيزش، به رفتار كاركنان        سازماني ازطريق تثبيت شيوه   
تواند ازطريق ارائـه     دهد. همچنين فــــرهنگ سازماني مي      جهت مي 

استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه كه بايد اعضاي سازمـان انـجـام                
كنـد. اهـمـيـت          دهند يا بگويند) اجزاي سازمان را به هم متصل مي          

فرهنگ سازماني در شكل دادن به رفتار كاركنان و القاي تعهد دروني    
در آنان به حدي است كه استانلي ديويس در كتاب مديريت فرهنـگ     

دهـد كـه      سازماني خود، به مجموعه آن نام سازمان غيررسمي را مي        
تواند باعث شود در افراد نوعي تعهد و احساس مسئوليت نسـبـت               مي

 به چيزي به وجود آيد كه آن چيز، بيش از منافع شخصي فرد است.  
ها از فرهنگ مطلوبي برخوردار باشند، اين ذهنيت در    اگر سازمان 

شود كه آنان، افرادي ارزشمند هسـتـنـد، بـرايـن               كاركنان ايجاد مي  
اساس احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب در كاركنـان نـيـز كـاهـش                

 يابد. مي

 
 
 

 نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از فساد
 

 سردبير                                         

 سرمقاله
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هاي براي مبارزه با فسـاد اداري          در اكثر كشورهاي جهان روش    
الخصوص رشوه به منظور حفاظت از اموال و درآمدهـاي دولـت         علي

گيرد. هر چند ميزان استـفـاده از       المال) مورد استفاده قرار مي       (بيت 
هر يك از آنها در كشورهاي مختلف متفاوت است. عوامل بـازدارنـده        

توان به دو گروه تقسيم كرد: يك گـروه عـبـارت          فساد اداري را مي  
است از مجموعه اقداماتي كه نهادهاي دولتي نظـيـر سـازمـانـهـاي             

دهند.   بازرسي و حسابرسي براي مبارزه با فساد نظام اداري انجام مي          
هايي است كه جامعه   گروه ديگر مجموعه نهادها، قوانين و محدوديت      

كند و مانع سوءاستفاده سياستـمـداران    بر مجموعه دولت تحميل مي   
شود. نمونه بارز اين نهادها مطبوعـات      و كارمندان از منابع دولتي مي     

شـود يـك حـزب           آزاد وآزادي فعاليت سياسي است كه سبب مـي     

مخالف براي نظارت و افشاي فساد اداري دولت، انـگـيـزه و              
آزادي عمل داشته باشد. مجموعه نهادهاي گروه اول كه در            
واقع به رهبران سياسي در راه نظارت به نظـام اداري كـمـك                

كنند، در اكثر كشورهاي جهان مـورد اسـتـفـاده قـرار                 مي
اند   اند و مورد پذيرش عمومي واقع شده        گرفته

هر چند ميزان استفاده از هر يك از آنها         
در كشورهاي مختلف متـفـاوت اسـت.         
براي مثال تقريباً در تمام كشـورهـاي        

اي و      هاي گوناگون بودجه    جهان نظارت 
هاي دولتي متداول است.      حسابرسي دستگاه 

اي مستقلي براي مبارزه با فسـاد          در بسياري از كشورها نيز سازمانه     
اند. در كشور آمريكا شهرداري شهر نيـويـورك و         اداري تشكيل شده  

اي براي پيشگيري از فساد    بسياري از شهرهاي ديگر داراي اداره ويژه      
ها هستند. در كشورهاي هنگ كـنـگ و         اداري از طريق بهبود روش    

سنگاپور ادارات مستقلي براي تحقيق و بازرسي كارمندان دولت بـه            
منظور مبارزه با فساد اداري وجود دارد كه از اختيارات بسيار زيـادي     
برخوردارند. در ايران نيز سازمان بازرسي كل كشور، ادارات حراسـت           

هاي مختلـف بـراي      هاي دولتي و وزارت اطالعات در فعاليت        دستگاه
مبارزه با فساد اداري مشاركت دارند. مجموعه نهادهاي گروه دوم بـه    

دهند تـا اوالً بـه           مردم و نمايندگان منتخب آنها اين فرصت را مي        
اطالعات و اخبار در مورد عملكرد دولت دسترسي پيدا كرده، ثانياً به          

كـفـايـتـي        صورت فردي يا جمعي نسبت به موارد فساد اداري يا بي 
هـا در      العمل نشان دهند. ميزان استفاده از اين نهادها و روش            عكس

هر كشور تا حدود زيادي به فرهنگ سياسي و نظام سياسي حـاكـم              

 

 هاي پيشگيري از رشاء و ارتشاء روش
 فريبرز قربان پور 
 معاون نظارت وبازرسي استان گيالن
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بستگي دارد و از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. در كشورهاي          
خواهند انحصار و اقتدار سياسي آنها بـه         تك حزبي چون دولتها نمي    

ها و نهادهـا نـظـيـر احـزاب و             خطر بيفتد، دامنه اين گونه فعاليت 
كنند كه در نـتـيـجـه از            انجمنها و مطبوعات مستقل را محدود مي      

توانايي نظام سياسي براي مبارزه با فساد اداري بخصوص در سطـوح            
هـا، عـوامـل و           شود. بعضي از راه حـل         باالي دولت نيز كاسته مي    

 عناصري جلوگيري (پيشگيري) و كنترل رشوه عبارتند از :
 اصالح ساختار نظام اداري  -
ها و شعب مختلـف اداره        چرخش كارمندان بين پست     -

كاهش ابهام و ميزان اتكا به سابـقـه و قضـاوت                - 
 شخصي كارمند در ارزيابي تعهدات متقابل دولت و شهروندان 

 نظارت بر عملكرد توزيعي خدمات دولتي -
 سازي مقررات زدايي و خصوصي -
 احياي اخالقي -
 نظارت بر سطح زندگي كارمندان دولت -
 شايسته ساالري در امور استخدامي  -

وفاق و تعامل و همدلي و هماهنگي به معناي واقعي بين           -
 اجزاي حكومت و قواي سه گانه

 سياست زدايي نظام اداري  -
اعتمادسازي و تشويق آحاد جامعه به ارسال اطالعات و           -

 افشاگري 

 ها در افشاگري فساد اداري آزادي مطبوعات و رسانه -
 اصالح نظام پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دولت                      -
 

 گيري: نتيجه
 

در كل بايد گفت كه به لحاظ جنبه اجتماعي و حتي جنبه رفتار            
گيري شخصيـت   سازماني ضعف شخصيتي و...، عامل موثري در شكل   

افراد رشوه دهنده و رشوه گير دارد كه اين امر بايد به وسيله آموزش     
روش صحيح تعامل با ديگران و شناسايي حقوق فردي و مـنـزلـت          

هـاي   اجتماعي خويش صورت پذيرد. در مقوله آموزش، يكي از ارگان    
هـاي     بسيار سازنده، رسانه ملي است كه بايد با توليد و پخش برنامه       

هدفمند و منطقي، فرهنگ مذموم دانستن رشوه را در جامعه توسعه          
بخشد. همچنين وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي با تبيين و           

هاي مختلف تحـصـيـلـي      هاي آموزشي در مقاطع و رشته   ريزي  برنامه
هـا بـدون آنـكـه          سازي كنند. خبرنگاران مطبوعات و رسانه      فرهنگ
اي براي دولت در بر داشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار           هزينه

پردازند. به عبارتي مـطـبـوعـات بـه طـور                  هاي دولتي مي    دستگاه
مستقيم در امر بازرسي و نظارت به مسئولـيـن دولـت كـمـك                   غير
هـاي     ها هـزيـنـه    خواري در مطبوعات و رسانه كنند. افشاي رشوه   مي

 دهد. اجتماعي فساد را افزايش مي
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هاي نظارت و بازرسي در تمامي كشورهاي جهان وجود              دستگاه
دارند و تفاوت آنها بيشتر مربوط به جايگاه حقوقي، مأموريت و                  

هاي مذكور از اين حيث كه تابع چه            باشد. دستگاه   ساختار آنها مي  
شود معموالً    نهادي هستند و رياست آنها توسط چه كسي انتخاب مي         

هايي كه زير نظر باالترين        شوند: دستگاه   به چهار دسته تقسيم مي     
هاي تابع رئيس جمهور يا        مسئول اسمي كشور قرار دارند، دستگاه       

 هاي تابع قوه قضائيه.  هاي تابع پارلمان و دستگاه نخست وزير، دستگاه
هاي مشابه در     سازمان بازرسي كل كشور در ايران در ميان سازمان        

جهان از بسياري جهات منحصر به فرد است. اين سازمان از حيث                
كاركردي، نقشي دوگانه دارد به اين معنا كه از يك سو نقش                    

هاي دولتي را ايفا      آمبودزماني و رسيدگي به شكايات مردم از دستگاه       
هاي اجرايي را      كند و از سوي ديگر وظيفه بازرسي از دستگاه              مي

عهده دار است. از حيث جايگاه حقوقي آن نيز، سازمان بازرسي كل              
هاي مشابه    كشور زير نظر قوه قضائيه قرار دارد، در حالي كه سازمان           

در ساير كشورها اغلب زير نظر رئيس اسمي كشور يا پارلمان ايفاي              
 كنند.   نقش مي

هاي نظارتي در كشورهاي مختلف امكان شناخت          مقايسه سازمان 
ها و خالهاي پيش روي سازمان بازرسي كل كشور را         برخي از كاستي 

فراهم خواهد نمود. با توجه به اينكه مقايسه تمامي ابعاد حقوقي،               
هاي مذكور امكان پذير نيست در اين          سياسي و ساختاري و سازمان    

هاي راهبردي متمركز شويم. از اين رو         نوشتار سعي كرده ايم بر جنبه 
پس از معرفي جايگاه حكومتي و حيطه فعاليت، مأموريت، چشم انداز      

 ها ارائه شده است.   هاي بنيادين هر يك از اين سازمان و ارزش
كشور شامل سنگاپور، دانمارك، عربستان،          11به اين منظور،      

كويت، مالزي، آمريكا، فرانسه، انگلستان، كره جنوبي، چين و                  
پاكستان انتخاب شدند. معيارهاي مختلفي براي انتخاب كشورهاي           
مذكور مد نظر قرار گرفت. يكي از معيارها وضعيت آن كشور در                 

هاي مرتبط با سالمت يا فساد اداري بود. به اين منظور سعي               شاخص
ها از برخي     هاي باال در اين شاخص  شد عالوه بر كشورهاي داراي رتبه 

كشورهاي رتبه پايين نيز انتخاب گردند. معيار دوم در انتخاب                 
كشورها، موقعيت فرهنگي آنها بود. از اين حيث تالش گرديد عالوه             
بر كشورهاي غربي برخي كشورهاي اسالمي نيز در اين شاخص مورد          
بررسي قرار گيرند. معيار سوم نيز توسعه يافتگي يا عدم توسعه                 
يافتگي كشورها بود. بر اين اساس عالوه بر كشورهاي توسعه يافته              
برخي كشورهاي در حال توسعه كه در همسايگي كشورمان قرار               
دارند و از لحاظ مباني فرهنگي و ساختار حقوقي و اداري تا حدودي              

، مشخصات  1به كشورمان شباهت دارند انتخاب شدند. در جدول           
 كامل سازمان نظارتي هر كشور بيان شده است:

 
 

 هاي نظارتي در جهان مقايسه برخي ابعاد راهبردي سازمان
 

  شناس محمدجواد حق

 ريزي و بودجه  كارشناس دفتر برنامه
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  1جدول

 

 
ها از جمله سند راهبردي (در صورت وجود) مورد بررسي و              هاي مورد نظر، مهمترين قوانين و اسناد آن         پس از انتخاب كشورها و سازمان     

منعكس كننده    2ها استخراج گرديد. جدول شماره      هاي بنيادين اين سازمان     تحليل قرار گرفت و بر اين اساس مأموريت، چشم انداز و ارزش            
 ها است: اين مولفه

 
 
 
 
 

رتبه در شاخص  نام كشور
 ادراك فساد

 حيطه فعاليت جايگاه حكومتي سازمان نظارتي

 بخش خصوصي و دولتي نخست وزيري CPIBدفتر بازرسي مفاسد  7 1سنگاپور

 بخش دولتي پارلمان آمبودزمان پارلماني 1 2دانمارك

 بخش دولتي زير نظر پادشاه )Nazahaكميسيون ملي مبارزه با فساد( 55 3عربستان

 بخش خصوصي و دولتي زير نظر امير دفتر بازرسي كل 67 4كويت

 بخش دولتي نخست وزيري )PCBاداره شكايات مردمي( 50 5مالزي

 بخش دولتي كنگره )GAOدفتر پاسخگويي دولتي ( 17 6آمريكا

 بخش دولتي مستقل دفتر ميانجي جمهوري 26 7فرانسه

 بخش دولتي پارلمان آمبودزمان پارلماني 14 8انگلستان

 بخش دولتي مستقل )ACRCكميسيون حقوق بشر و مبارزه با فساد ( 43 9كره جنوبي

 بخش دولتي دولت وزارت نظارت 100 10چين

 بخش دولتي رياست جمهوري اداره وفاقي محتسب 126 11پاكستان
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 2جدول

  هاي اين جدول ناشي از نقص اطالعات و عدم وجود اسناد مربوطه است. نكته: خالي بودن برخي از خانه

 هاي بنيادين ارزش انداز چشم مأموريت  رديف

 مبارزه سريع، مطمئن، قاطع و منصفانه با فساد 1

سازمان ضدفساد پيشرو كه در جهت رسيدن به 
اي عاري از فساد از سالمت و حكمراني  جامعه

 كند خوب محافظت مي

يكپارچگي، كارگروهي، 
 ازخودگذشتگي

     رسيدگي به شكايات مردمي از نهادهاي دولتي 2

3 
حفظ سالمت، بهبود شفافيت و مبارزه با فساد اداري 

 و مالي در اشكال مختلف آن

المللي در  هاي مشابه بين ممتاز در ميان سازمان
 حفظ سالمت و مبارزه با فساد

تعهد اخالقي، شفافيت و 
عدالت، رازداري، تعالي 

 عملكرد، داشتن روحيه جمعي

 اي عاري از تمامي انواع فساد ايجاد جامعه مبارزه با فساد به منظور ريشه كن كردن 4
شفافيت، حكمراني خوب، 

 صداقت و درستي

5 
حل و فصل شكايات عمومي در جهت ارتقاء 

 كيفيت زندگي همه مردم مالزي

تبديل شدن به سازماني كه امكان دستيابي به 
تعالي خدمات عمومي از طريق حل و فصل 

 .كند شكايات عمومي را فراهم مي

 سرعت عمل، منصفانه، مودبانه

6 

اش و  كمك به كنگره در انجام وظايف قانوني
بهبود عملكرد و تضمين پاسخگويي دولت فدرال 

 در جهت منافع مردم آمريكا

  
  

 پاسخگويي، سالمت، اعتماد

٧ 
  
  

    

 كمك به بهبود خدمات دولتي براي همه رسيدگي به شكايات مردم از نهادهاي دولتي 8
برتري، رهبري، سالمت و 

 تنوع

   اي پاك و شفاف تالش براي ايجاد جامعه رسيدگي به شكايات مردمي و توصيه به نهادها 9

10 
كارآمد، منظم، پاك و صادق نگه داشتن دولت و 

 آموزش كاركنان دولت درباره وظايف خود
    

11 
رسيدگي به شكايات مردمي به شيوه منصفانه، سريع 

 و شفاف

ترويج استانداردهاي باالي حكمراني، 
پاسخگويي و اثربخشي از طريق خدمات 

 منصفانه اداري

انصاف، يكپارچگي، بهبود 
مستمر، شفافيت، استقالل، 
 سرعت عمل و اطمينان
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 گيري نتيجه
 

هاي   ها، شباهت   دهد به رغم برخي تفاوت      هاي نظارتي در كشورهاي مختلف نشان مي         بررسي ابعاد مختلف ساختاري و راهبردي سازمان       
ها از لحاظ ساختاري زير نظر شخص اول اجرايي كشور يا پارلمان قرار دارند. مأموريت                  زيادي ميان آنها وجود دارد. اكثريت مطلق اين سازمان        

انداز مطلوب آنها ايجاد جامعه و نظام اداري عالي از فساد               اصلي آنها رسيدگي به شكايات و مبارزه موثر با مفاسد اداري و مالي است. چشم                 
 اند.  هاي بنيادين بر شفافيت، سالمت و سرعت عمل تاكيد كرده است و در ارزش

 

 

 فهرست منابع

 
1. https://www.cpib.gov.sg/about-us/introduction#3 

2. http://en.ombudsmanden.dk/ 

3. http://www.nazaha.gov.sa/en/About/Pages/default.aspx 

4. https://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Kuwait/Authorities/Kuwait%20National%
20Anti-Corruption%20Strategy.pdf 

5. http://www.pcb.gov.my/en/corporate-info/vision-mision 

6. http://www.gao.gov/about/index.html 

7. http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/readnews.php?
id=5747&lang=en&t_style=tex&l_style=default 

8. http://www.ombudsman.org.uk/about-us/strategic-plan 

9. http://www.acrc.go.kr/eng/index.do 

10. http://www.gov.cn/english/2005-10/03/content_74320.htm 

11. http://www.mohtasib.gov.pk/gop/index.php?
q=aHR0cDovLzE5Mi4xNjguNzAuMTM2L3dhZmFxaW1vaC8%3D 
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 چكيده :                          
امير مومنان علي(ع) :انديشه (انسان) براي همه كارها گنجـايـش          
ندارد، پس( بايد) آن را براي مسائل مهم و اساسي، فارغ نگه داشـت            

 ”آمدي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم“
كند كـه     تر شدن روابط و رفتارها و ابزار اداري اقتضاء مي        پيچيده

بازرسان در جهت هرچه اثربخش تر شدن فعاليت هايشان از ابـزار،              
روشها و تكنولوژي متناسب با شرايط روز استفاده كنند. به عـقـيـده                
دانشمندان علوم اداري، نظامهاي اداري با عبور از مراحل سـنـتـي و             

رسيده اسـت.    ”  اينفوكراسي” بوروكراتيك به مرحله جديد خود يعني 
هاي اجرايي    قطعا مواجه بازرسان با حجم عظيمي از اطالعات دستگاه        

كشور كار را براي آنها مشكـل و وقـتـگـيـر نـمـوده اسـت. لـذا                          
هـاي     سازي امر نظارت و بازرسي تنها راه مبارزه بـا فسـاد            هوشمند

باشد. لذا در اين مـقـالـه          هاي اقتصاد مي    اداري به خصوص در بخش    
در )  1( گيري هوش سـازمـانـي        سعي شده است راهكار اجرايي به كار      

سازمان بازرسي كل كشور جهت انجام نظارت و بازرسـي سـريـع و            
دقيق چه از جنبه پيشگيري از وقوع فساد و چه از جنبه آگـاهـي از              

 وقوع فساد بيان گردد.
 كليدواژه :

 )، ETL )2سازمان بازرسي كل كشور، هوش سازماني، انبار داده،          
OLAP)3 ( 

 مقدمه : -1
ها در سراسر جهان، براي جمع آوري و          امروزه بسياري از سازمان   

تحليل اطالعات پراكنده از منابع اطالعاتي مـخـتـلـف مـوجـود در               
تشكيالت خود به منظور رسيدن به اهدافي همانند تهيه گـزارشـات،            

هاي سازمان و فراهم آوردن اطالعات جامع و كامـل   نظارت بر فعاليت 
 كنند. گيري، استفاده مي براي ايجاد توان تصميم

اخذ اطالعات صحيح در زمان صحيح، اساس و پايه موفـقـيـت و       
چه بسا بقاي سازمان است، اما هميشه شكاف عميقي بين اطـالعـات        

هـاي     هايي وجود دارد كه طي عمليات مورد نياز بازرسان و انبوه داده     

هاي اجرايي در بخشهاي مختلـف آن جـمـع آوري                روزمره دستگاه 
شوند. ضمن آنكه برخي اطالعات از خارج از سيستمهاي عملياتـي     مي

 بايستي تامين گردند.
هـا، فـرآيـنـدهـا،           اي از نظريات، روش      هوش سازماني مجموعه  

هايي است كه براي تبديل داده خام به اطالعـات      ها و فناوري    معماري
]. هوش سازماني مقادير بزرگي از   3شود [    مفيد و معنادار استفاده مي    

اطالعات را براي شناسايي و توسعه اطالعات و دانش سازمـان بـكـار       
گيرد. بهره بردن از اطالعات و دانش جديد و اعمال يك استراتژي          مي

تواند مزيت رقابتي و پايدار به صورت بلندمدت به ارمغان      اثربخش مي 
 بياورد.

هاي ذيل بكار برود تـا     تواند در مقاصد فعاليت     هوش سازماني مي  
 هاي سازمان منجر به تحقق ارزش بشود: در فعاليت

هـاي     اي كه سلسله مراتبـي از شـاخـص            گيري برنامه   اندازه  -1
كـنـد كـه         ها) ايجاد مـي    عملكرد و محك زني (مدل مرجع شاخص       

راهبران سازمان در جريان اطالعات پيشرفت به سوي اهداف سازمان          
 هاي سازمان) دهد (مديريت فرايند قرار مي

اي كه فرايندهاي كمي براي كسب و كار ايجـاد            تحليل برنامه   -2
كند كه بتواند به شناخت تصميمات بهينه دسـت يـابـد و بـه                   مي

هاي اين گروه شامل موارد زيـر    اكتشاف دانش سازمان بپردازد. برنامه     
شوند: داده كاوي, فرآيندكاوي،تحليل آماري، تحليل پيشنگـرانـه،           مي

سازي فرايندهاي كسب و كـار، پـردازش       سازي پيشنگرانه، مدل    مدل
 وقايع پيچيده تعاملي و تحليل تجويزي

هـايـي كـه         بـرنـامـه      -دهي سازمـانـي     دهي/گزارش   گزارش  -3
دهي استراتژيك را در خـدمـت بـه            هاي الزم براي گزارش     زيرساخت

دهـي     دهند كـه بـا گـزارش          مديريت استراتژيك سازمان انجام مي    
ها شامل مصـورسـازي داده،        عملياتي متفاوت است. اين نوع گزارش  

 ـريتـي و پــردازش تحليــلي بـــر خط           ســامـــانه اطالعــات مدي
(Online analytical processing) شوند. يم 

 

 هاي دولتي با استفاده از هوش سازماني نظارت و ارزيابي يكپارچه دستگاه
 

  اميرحسين سهرابيان
 كارشناس مهندسي فناوري اطالعات و كارشناس ارشد مديريت اجرايي، اداره كل بازرسي استان خراسان رضوي
amir.sohrabian@gmail.com 

 بخش اول
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هـايـي كـه از طـريـق بـه                  برنامه  -تعامل/ سكوي تعامل     -4
گذاري داده و تبادل اطالعات الكترونيكي، مناطق مخـتـلـف             اشتراك

 آورد. (داخل يا بيرون از سازمان) را براي انجام كار كنار يكديگر مي
هـا و       هايي كه از طريق اسـتـراتـژي      برنامه -مديريت دانش -5

اقداماتشان براي شناخت، خلق، بازنمايي، توزيع و قـادر سـاخـتـن              
هايي كه دانش واقـعـي سـازمـان        ها و تجربه    سازمان به درك بينش   

سازنـد.   هاي داده پيشران مي ها را تبديل به سازمان هستند و سازمان  
مديريت دانش به مديريت يادگيرنده و انطباق تنظـيـمـي مـنـجـر                

 ]3شود. [ مي
 :مفاهيم هوش سازماني  -2

يكي از مشكالتي كه در راه پيشرفت هوش سازمانـي در ايـران          
باشد، عدم شناخت كافي و الزم نسبت به مفـاهـيـم اولـيـه آن             مي
رسند كه خـالئـي       ها و افراد به اين واقعيت مي        باشد.اكثراً سازمان    مي

هاي خود دارند ولي براي بر طـرف   گيري در عملكرد و فرآيند تصميم    
هـاي صـحـيـح          كردن اين نياز با توجه به شناخت نا كافي، راه حل  

 شود. انتخاب نمي

از موارد اوليه و مهم درك صحيح هوش سـازمـانـي، فـهـم و                   
شناخت كامل و صحيح از تعاريف و اختالف مفاهيمي همچون داده،           

 باشد. اطالعات، دانش و دانايي و يا همان دانش همراه با توانايي مي
 

ــا           دادهداده :    ه ــ آن ــه از  ستند ك عدادي ه ها، حقايق و ا
 آيد. اطالعات به دست مي

تواند شامل آمار، فهرست اقالم و فهرستي از          براي مثال داده مي    
 ها باشد.  اسامي و آدرس

ــي          زماني كه داده  اطالعات :     ــل ك ــ ش ها به منظور خاصي ب
 گردند. شوند تبديل به اطالعات مي منطقــي سازمانـــدهي مي

گوهاي نامعمول،       دانش :     شناخت ال ستنتاج كردن و  دانش ا
روندهاي پنهان و استثنائات داده و اطالع است. دانش ايـجـاد يـك                

اي از قـابـلـيـت      تواند با درجه مدل ذهني از الگو يا روند است كه مي  
 بيني در يك زمينه خاص به كار گرفته شود. اعتماد و پيش

ــود          اقداماتي كه منجر به تصميم    خرد :     ــب ه ــ ــري و ب گي
 گردد. مي

سازمان بازرسي كل كشور با توجه به امر خـطـيـر نـظـارت و                   
قانون اساسي  174هاي اداري كشور طبق اصل   بازرسي كليه دستگاه  

هاي  جمهوري اسالمي ايران و گستردگي اطالعات موجود در دستگاه      1. Business intelligence 
2. Extract, Transform and Load 
3. online analytical processing 

 : مراحل تبديل داده به دانش و خرد1شكل 
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بـاشـنـد؛       اداري كشور كه دائما در حال گسترش به روز رساني مـي      
 تواند از ابزار هوش سازماني به نحو شايسته استفاده نمايد. مي

هاي اطالعاتي، بـه     مند اطالعات و اندوخته   در اختيار داشتن نظام   
اي كه به هنگام نياز در اختيار افرادي كه نيازمند آنها هستـنـد،               گونه

قرار گيرند تا آنها بتوانند كار نظارت و بازرسي خود را بـا بـازدهـي                  
تواند كمك شايـانـي بـه بـاالبـردن           بيشتر و موثرتر انجام دهند، مي   

وري منابع انساني سازمان بازرسي و سرعت بخشيـدن بـه امـر                بهره
نظارت و بازرسي ايفا نمايد. همچنين در اختيار داشـتـن اطـالعـات               

تواند موجبات پـيـشـگـيـري از وقـوع جـرم در                    سازمان يافته مي  
 هاي اجرايي كشور را به همراه داشته باشد. دستگاه

هاي مختلف اداري بر اين     برنامه اجرايي مديريت اطالعات دستگاه    
 شود: دو جزء اصلي بنا مي

   هاي مختلف را جـمـع آوري و            فرآيندهايي كه اطالعات دستگاه
 نمايند. مديريت مي

        هاي اطالعاتي    ابزار و تمهيداتي كه دسترسي سريع به اين سرمايه
 نمايند. را آسان مي

واما راهكار عملي براي جـمـع آوري اطـالعـات گسـتـرده از                   
هاي اداري مختلف كشور و اعمال تغييرات جهت بهره برداري       دستگاه

 از اطالعات توسط سازمان بازرسي كل كشور چيست ؟
 سازي هوش سازماني  مراحل اجرايي طراحي و پياده -3

 هاي قانوني الزم . گام نخست : ايجاد بستر1,3
نخستين گام در اجراي اين پروژه عظيـم نـظـارت و بـازرسـي                

هـاي قـانـونـي الزم          هاي دولتي كشور، ايجاد بستر    هوشمند دستگاه 
هـاي     هاي اداري موظف باشند بـانـك     باشد. به نحوي كه دستگاه   مي

اطالعاتي خود را بنا به نياز سازمان بازرسي كل كشور در اختيار ايـن        
نهاد قرار داده و در ايجاد بستر ارتباطي مناسب همكاري الزم را بـه        

 عمل آورند.
 سازي انبار داده . گام دوم : طراحي و پياده2,3

) DWH )4سازي انبار داده يـا هـمـان             گام دوم طراحي و پياده    

باشد. انبار داده يك راهكار است و نه يك محصول براي خريـد از       مي
شود كه يـك انـبـار داده يـك               ها. معموال چنين تصور مي       كمپاني

بـاشـد كـه مـا            ها مي اي از نرم افزار     سيستم، محصول و يا مجموعه    
توانيم آنرا خريداري كنيم تا كمكي براي پاسخگويي به مـديـران              مي

سازي سازماني باشـد، ولـي      هاي تصميم   سطح باال براي بهبود قابليت    
ها نيست، چراكه انبار داده تنها بخشي از بـدنـه    مسئله به اين سادگي   

 دهد. پردازشي مكانيزم سيستم پشتيباني تصميم را تشكيل مي

هاي زير پـاسـخ    براي داشتن چنين سيستمي ابتدا بايد به پرسش      
 داد :
 آيند؟ هاي انبار داده از كجا مي داده -
 چگونه بايد آنها را نگهداري كنيم؟ -
 ساختار دروني انبار داده چگونه است؟ -

گـيـري      اينها سؤاالتي هستند كه قبل از هر اقدامي جهت شكـل          
 انبار داده بايد پاسخ داده شوند.

طراحي و معماري سيستم پشتيباني تصميم در واقع، اجراي يـك      
دهند،   سري برنامه و بكارگيري ابزارهايي است كه روندي را شكل مي          

ها به شكل مناسبي از منابع مختلف و ناهـمـگـن گـردآوري،                 تا داده 
اي انـجـام        سازي و نمايش داده شوند. اين فرايند بايد به گونـه   آماده

گيرد كه جامع، فراگير، كامل، بدون كم و كاست، در بازه زماني قابل             
 قبول و نهايتا روشن و قابل فهم براي كاربران نهايي باشد.

 . انبار داده چيست ؟1,2,3
هاي موضوع گرا، يكپارچه، متغير در    اي از داده   انبار داده مجموعه  

شـود.     سازي سازماني استفـاده مـي        فرار كه براي تصميم     زمان و غير  
هاي انبار داده از پايگاه داده عملياتي سازمان به صورت مجزا نگه     داده

پردازش تحليلي بـر    ”  شوند. دليل اين است كه انبار داده از  داري مي 
كند و اين در صورتي است كـه، يـك      استفاده مي ” OLAPخط يا  

 ”)  OLTP )5پردازش تراكنش بر خط يـا      “ اي از     پايگاه داده رابطه  

كند كه اين دو از نظر كاربرد و عملكرد كـامـال بـا هـم                  استفاده مي 
 باشند. متفاوت مي

هدف از انبار داده فراهم آوردن محيطي بـراي جـمـع آوري ,                
گيـري تـوسـط بـازرسـان            سازي و در نهايت امكان تصميم       يكپارچه

سازمان است. به همين منظور انبار داده در سازمان حـداقـل بـايـد                 
 موارد زير را برآورده كند :

هاي منابع    قطعا داده ها از منابع گوناگون:        جمع آوري داده   
هاي متفاوتي هستند، به همين خاطر يكپـارچـگـي     گوناگون از جنس 

 هاي درون انبار داده است. يكي از فرآيند
راهبردي درون سازمان:  سازي اطالعات تشخيص و همسان 

اي كه دسترسي به آن، طـبـق    ها و اطالعات به گونه دهي داده   سازمان
 نياز، براي تمام سطوح كاربران امكان پذير باشد.

ها از چندين منبع عملياتي دريافت شـده و            ها، داده   در انبار داده  
شوند، پس تنها يك پـرس         در غالب يك پايگاه داده واحد ذخيره مي       

ها كافيست. حتي اگر سيستم عملياتي مـنـبـع             جو براي نمايش داده   
ها مشكلي پـيـش      اي از داده    انجام وظيفه نكند، به دليل وجود سابقه      

هـا بـروز        كنـد (داده     اي تغيير نمي ها داده نخواهد آمد. در انبار داده     
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شوند)، بلكه ركورد شامل مقدار جديد داده درج خواهد شـد و                 نمي
 ]2اي از داده را پديد خواهد آورد.[ سابقه

 . علت استفاده از انبار داده2,2,3
مفهوم انبار داده برآمده از نياز دسترسي آسان بـه مـخـزنـي از                 

گيرند. اطـالعـات     سازي مورد استفاده قرار مي   ها كه براي تصميم     داده
توانند فوايد و مزايايي را    هاي مهمي هستند كه مي      ها و دارايي    سرمايه

هـا را       براي سازمان فراهم كنند. سازمان حجم بسيار بااليي از داده           

آيد و    قابل استفاده مي  دارند كه دسترسي به آنها به نظر سخت و غير         
هاي گـونـاگـون و و بـر روي                ها در فرمت به خاطر اين است داده  

هاي مختلف) وجـود      هايي از شركت هاي گوناگون (پايگاه داده     پلتفرم
سـازي و       هايي براي استخـراج، آمـاده     ها نياز به ابزار دارند و سازمان  

اي به منظور تـحـلـيـل و            هاي مختلف داده    يكپارچه كردن اين گونه   
 گيري از آنها دارند. گزارش

هـاي     انبار داده فرآيندي براي دسترسي و استـخـراج ايـن داده        
ناهمگن و پااليش (تصفيه) و تبديل آنها به فرمتي واحد و در نهايـت            

سازي آنها در يك ساختار واحد كه امكان دسترسي آسـان و                ذخيره
هاي درون انبار داده بسـيـار بـاال          كند. حجم داده     ساده را فراهم مي   

هـاي     اي از داده را نگه داري كنيم. ابزار  است به ويژه زماني كه سابقه     
ها را دارند كه تاثـيـر    تحليلي نياز به پويش مقدار بسيار بااليي از داده  

هاي عملياتي دارند. به همين خاطر براي بهبود و بـاال      منفي بر محيط  
هـا     بردن كارايي نياز به جداسازي محيط عملياتي از محيط انبار داده 

 باشد. مي
، اطالعات خود را از طـريـق       OLTPهاي اطالعاتي از نوع    بانك

آورند و اين در حالي اسـت      ورود اطالعات توسط اپراتورها بدست مي     

هاي اطالعاتي از نـوع         ها اطالعات خود را از ساير بانك        كه انبار داده  
OLAP اي يا انبوه جمـع آوري     و يا ساير انبار داده به صورت دسته

 كنند. مي
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 هاي نظارتي و نظام اداري تحليل ابعاد شكاف ميان نظام

هاي اخير شاهد به وجود آمدن شـكافي محـسوس بيـن             در سال 
هاي اداري و اجرايي بوديم. علل بروز ايـن    هاي نظارتي و دستگاه     نظام

توان از سه نظر تجزيه و تحليـل كـرد (مـير محمـدي،              شكاف را مي  
1383 ،3:( 

شاخه محتوايي: ادارات متفـاوت از ماهيـت جريـان نظـارت،             -1
ها، مفروضات و در نهايـت ظهـور رفتارهـاي           ها، ارزش  كنترل، نگرش 

هاي نظارتي نسبت   متفاوت از جانب مديران اجرايي و مديران سازمان   
به وظيفه كنترل و نظارت، بخشي از علل شـكاف ايجـاد شـده بيـن               

 آيد. نظارت كننده و نظارت شونده به شمار مي

شاخه ساختاري: سهم بزرگي از شكاف به وجـود آمـده بيـن           -2
هاي اجرايي به علل سـاختاري مربـوط      هاي نظارتي و دستگاه   سازمان

شود. ابهام در اهداف، پيچيدگي، تقـسيم كـار و تعييـن وظـايف،              مي
مشكالت به وجود آمده از طريق قوانين و مقـررات، پراكنـدگي خـط       

ها و در    ها و روش ها، ناهماهنگي، بهينه نبودن نظام ها و سياست   مشي
نهايت ساختارهاي سازماني از جمله عللي است كه به فاصله گرفتـن        

تـوان    نظارت شوندگان از نظارت كنندگان منجر شده است. فلذا مـي      
تـرين شاخـصه موفقيـت مـديران و             ترين و مهم گفت يكي از اساسي   

هاي نظارت و بازرسي درون سازماني در انجام وظايـف      كاركنان حوزه 
قانوني خود، استقالل و عدم وابستگي به مديران ارشد سـازمان خـود     

باشد. عقاليي و منطقي بودن اين شاخصه به قدري عيان و شفّاف      مي
است كه تشريح آن، مصداقِ توضيحِ واضحات است. در واقـع انتظـار           
     با تخلف و سوءجريانِ مـديريت انجام تكليف و تعهد قانوني و برخورد

سازمان، از مدير و عوامل زير مجموعه وابسته به مـدير آن سـازمان،          
 انتظاري تحقق نيافتني و غيرمعقول است.

شاخه زمينه اي: جريانـات اجتمـاعي، فرهنگـي، تـاريخي و                 -3
هـاي نظـارتي و       همچنين محيط حاكم بـر رشـد و تطـور سـازمان             

هاي اجرايي بخش اندكي از علـل ايـن شـكاف را بـه خـود                    دستگاه
 دهد. اختصاص مي

 مفهوم شناسي فساد اداري

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله         1بر اساس بند الف ماده  
با فساد، فساد عبارت است از هرگونه فعل يا ترك فعلي كه توسط هر 
شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه               
عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا                      
غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري             
انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و                  
امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء، ارتشاء،                 
اختالس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي،               
امكانات يا اطالعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي           
و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل،                  

 )1(تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي. 

همچنين گونار ميردال فساد را در معناي وسيع تري مورد مداقه            
هاي گوناگون انحراف يا      دهد. به نظر وي، فساد به تمام شكل         قرار مي 

اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي              
 )2(قابل اطالق است. 

 

 نقش نظارت و بازرسي در تحقق نظام اداري جهادي
 

 منش، وحيد قاسميان غالمعلي سالمت
 اداره كل بازرسي استان سمنان

 بخش دوم 
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فساد طبق تعريفي كه در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از               
پاداشي نامشروع كه براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه                 «

 )3(» شود تخصيص داده مي

كند: استفاده نابجا و خود       كميته سنتا فساد را اينگونه تعريف مي     
خواهانه از قدرت و نفوذ در اداره عمومي يا موقعيت خاص بعضي از              

 افراد.

الملل، فساد را سوء استفاده       بانك جهاني و سازمان شفافيت بين      
از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع شخصي               

دانند. اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است.           (خصوصي) مي 
)4( 

 راهكار جامع و آينده نگرانه رهبر فرزانه انقالب 

 در مبارزه با فساد 

رهبر معظم انقالب اسالمي به عنوان معمار تمدن نوين ايران              
ها   ها، ضرورت   اسالمي باتوجه به اشراف كامل و جامعي كه بر اولويت         

و شرايط دروني و بيروني كشورمان دارند، با دركي آينده نگرانه و               
اي جامع پرداخته كه به واقع          راهبردي، به طراحي و ابالغ برنامه       

تواند راهنما و نقشه راهي اصولي براي حركت خردمندانه دولت و        مي
 مردم در دهه عدل و پيشرفت باشد.

سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با        1380دهم ارديبهشت سال    
كشور بود. در اين روز رهبر معظم انقالب               مفاسد اقتصادي در   

ها به منشور مبارزه با        بعد  اي خود را كه     اسالمي فرمان هشت ماده   
در مقدمه فرمان معظم له     .مفاسد اقتصادي معروف شد، صادر كردند    

كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و           امروز«چنين آمده است:     
گذاري مطمئن است و اين همه،        سرمايه ايجاد اشتغال براي جوانان و 

گذار، صنعتگر و عنصر       سرمايه  به فضايي نيازمند است كه در آن        
همه قشرها از     فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار، و           

صحت و سالمت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان              
مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش                  امور
ايشان آسيب وجود فساد در حاكميت را چنين گوشتزد             ».  كنند

كنندگان از امكانات      اگر دست مفسدان و سوء استفاده        «نمودند:  
خواهان پر مدعا و       امتياز طلبان و زياده      حكومتي قطع نشود و اگر     

كننده و اشتغال طلب،      توليد  گذار و   انحصار جو طرد نشوند، سرمايه    

مقام معظم رهبري   ».  همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد        
در بيش از يك دهه قبل؛ يكي از شرايط اساسي تحقق اقتصاد                  
مقاومتي را ضرورت ايجاد بستر و وجود فضاي رقابتي سالم در                 
فضاي اقتصادي كشور و مبارزه با فساد برشمرده اند. ايشان در اين              
فرمان ضمن تبيين خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل            
قاطع و گرهگشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسيله                

 مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانستند. قواي سه گانه،

ابالغي از  »  اقتصاد مقاومتي «هاي كلي     از سياست   19در بند   
و   سازي اقتصاد   شفاف«سوي مقام معظم رهبري چنين آمده است:       

 هاي فسادزا زمينه ها و سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت سالم

ايشان در جلسه تبيين     ».  ...هاي پولي، تجاري، ارزي و        در حوزه 
اگر «فرمايند:    هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص مي           سياست

چي و    امنيت را ميخواهيم، بايستي دست مفسد و سوءاستفاده            
ي با فساد     ي قانون بسته بشود؛ مبارزه      ي قانون و شكننده     دورزننده

 ».  )1392/12/20اين است(

بر همين اساس مقام معظم رهبري ضمن اينكه اصالح و تحول             
نظام اداري را در شرايط فعلي و حتي براي آينده نظام اسالمي                  

اند، راهكار جامع خويش را در عزم ملي دولت و                ضروري دانسته 
مردم براي تحقق اقتصاد مقاومتي در قالب مديريتي جهادي و                
عالمانه به عموم ملت و مسئوالن عالي نظام عرضه نمودند. از اين رو              

مندي   ايشان، اصالح نظام اداري و تحول ساختاري در آن را در بهره            
اند كه ضمن      و بكارگيري شايسته از راهكارها و اقداماتي دانسته           

بايست در مراحل      ، مي مباني ناب مديريت اسالمي    مندي از      بهره
تدوين و اجراي بهينه طرح تحول ساختار اداري كشور مورد توجه             

 ويژه و استفاده واقع شود.

هاي حاكميتي چنان عظيم      اهميت امر مبارزه با فساد در دستگاه     
اي، رهبر معظم انقالب اسالمي بار         اهللا خامنه   است كه حضرت آيت   

جهانگيري معاون اول رئيس        ديگر در پاسخ به درخواست آقاي        
سالمت   همايش ملّي ارتقاي  «جمهور، در خصوص صدور پيام به         

متن   .اي را صادر نمودند      مرقومه  ،»نظام اداري و مقابله با فساد       
جمهور در    مرقومه رهبر معظم انقالب كه توسط معاون اول رئيس          

 قرائت شد، به شرح زير       93/9/17محل برگزاري همايش در مورخ       

 :است
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كنم،   نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي              
اي بكند؟ مگر      لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه             

وضعيت براي شما مسئوالن سه قوه روشن نيست؟ با توجه به                  
شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و                 
همفكري بين مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي               

گيرد كه نتيجه را همه بطور ملموس مشاهده كنند؟ توقع            انجام نمي 
من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن،                   

اي بگيرند و اجرا       تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه مالحظه         
 ».كنند. موفق باشيد

 اي قابل دريافت است من جمله: در اين پيام كوتاه، نكات ارزنده

ها و هر گونه اقدام در راستاي           تحسين برانگيز بودن تالش      -1
 مبارزه با فساد،

مبارزه با فساد يك امر مسلم و از تكاليف مسئوالن بوده و در          -2
 قالب توصيه؛ تذكر و يا پيشنهاد مطرح نشده است.

ناكافي بودن برگزاري سمينار به عنوان اقدامي در جهت               -3
 مبارزه با فساد و بسنده ننمودن به آن در اين راه.

مشخص بودن وضعيت فعلي براي مسئوالن امر مبارزه با               -4
 فساد و قانع كننده نبودن اقدامات صورت گرفته تاكنون.

وجود همدلي، هماهنگي و همفكري بين مسئوالن سه قوه             -5
 در حال حاضر براي مقابله با فساد.

عدم وجود اقدام قاطع و اساسي در مبارزه با فساد و ملموس               -6
 نبودن نتيجه اقدامات صورت گرفته تاكنون براي همه.

تكليف مسئوالن امر به اتخاذ تصميماتي قاطع و عملي و                -7
بدون مالحظه و همچنين انتظار رهبري براي اجراي سريع و صريح            

 ها.  آن

اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دولت را                 
ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت          «صراحتاً موظف به     

دانستـــه است. در همين راستا، مقام معظم رهبري             »  ضرور  غير
بند ابالغ    26هاي كلي نظام اداري را در           العالي) سيــاست   (مدظلّه

آن؛ موضوع ارتقاي سالمت نظام اداري و رشد          24نمودند كه در بند     
هاي اخالقي در آن از طريق اصالح فرآيندهاي قانوني و اداري،           ارزش
گيري و    گيري از امكانات فرهنگي و به كارگيري نظام موثر پيش      بهره

نقشه «برخورد با تخلفات را مورد تاكيد قرار داده اند. بدين سبب               
در يكصدو شصت و      )5(برنامه    8مشتمل بر   »  راه اصالح نظام اداري   

دومين جلسه شوراي عالي اداري مصوب و طي نامه شماره                    
از سوي رياست محترم جمهور به           93/1/20مورخ    206/93/560

ها و نهادهاي عمومي          ها، مؤسسات، شركت       تمامي وزارتخانه  
هاي صيانت از     ها ابالغ گرديده است. برنامه       دولتي و استانداري    غير

حقوق مردم و سالمت اداري و نظارت و ارزيابي در اين نقشه راه،                 
پاسخي به خواست همگان در تحقق موضوعات مهمي نظير بهره              
وري و كيفيت، شفافيت، سالمت و رعايت حقوق مردم در نظام                

 باشد.   اداري مي

اي بوده ليكن به نظر       هر چند امر مبارزه با فساد اقدامي فرا قوه         
بايست مقدم بر اقدام قوه قضائيه        نگارندگان مقاله؛ اقدامات دولت مي    

و قوه مقننه باشد چرا كه قانون معطل مانده كارايي نداشته و در                 
دستگاه قضا نيز، قاضي بر اساس مستندات ارايه شده نسبت به                 

نمايد و در مواردي نيز با وجود مفسده در               صدور رأي اقدام مي    
شفاف در يك مكاتبه عادي و يا قيد          ماهيت اسناد همچون؛ مفاد غير    

يك جمله در قراردادهاي منعقده، منجر به عدم احراز سوء نيت و               
گردد و عمالً مفسده صورت        حقي ذي نفعان مي      صدور رأي به بي    

ها گم شده و از زمره        گرفته در جريان بروكراسي اداري و كاغذ پاره        
 قابل پيگيري خواهد شد.   موضوعات غير

تكاليف دستگاههاي اجرايي و كاركنان در مبـارزه بـا فـساد            
 اداري :

اراده حاكميت در ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فـساد بـا       
به عينيت رسـيد. حـسب فـصل دوم          1390تصويب قانوني در سال   

ها در پيشگيري از مفاسـد اداري تبييـن           اين قانون، تكاليف دستگاه   
قانون ارتقاء سالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا           3شده است. در ماده    

فساد، واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري (بـا موافقـت ايـشان) و         
هاي دولتي و شوراهاي اسالمي شـهر و روسـتا و مؤسـسات             دستگاه

دار مأموريت عمومي مكلفند كليه قـوانين و      اي عهده   خصوصي حرفه 
هـا،    ها، رويـه    ها، بخشنامه   ها، دستورالعمل نامه مقررات اعم از تصويب 
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تصميمات مرتبط با حقـوق شـهروندي نظـير فرآينـدهاي كـاري و               
بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمـل،         زمان

ا  مأموريتها، شرح وظايف دستگاه    و واحـدهاي مربـوط، همچنيـن       ھ
مراحل مختلف اخـذ مجوزهـا، موافقتهـاي اصـولي، مفاصاحـسابها،             

هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و   تسهيالت اعطائي، نقشه  
هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها،   سطح اشغال در پروانه  

عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صـادرات كـاال را         
بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطـالع عمـوم برسـانند. بديهـي             

هاي اطالعاتي   است جريان شفاف اطالعات گامي مهم در حذف رانت   
 )6(و افزايش اعتماد عمومي نسبت به امور اداري كشور خواهد شد. 

همچنين به منظور شناسايي به موقع تخلفات و جرايم، در فصل     
سوم قانون ارتقاء نظام سـالمت اداري و مقابلـه بـا فـساد تكاليـف                  

قانون؛ كليه مـسئوالن      13عمومي وضع گرديده است. بر اساس ماده    
دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يـا      
وقوع جرائم مربوط بـه ارتـشاء، اختـالس، كالهـبرداري، تبـاني در                
معامالت دولتي، اخذ درصـد (پورسـانت) در معـامالت داخلـي يـا                 
خارجي، اعمال نفوذ بـرخالف حـق و مقـررات قـانوني، دخالـت در              
معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مـال          
نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجـوه يـا امـوال           
دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معامالت دولـتي، اخـذ         
وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمـودن نفعـي بـراي         

الزحمه   خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق   
العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مـرتبط بـا         يا حق 

مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتـب را بـه        
كننده به جرائم و تخلفـات گـزارش     مقامات قضائي و اداري رسيدگي   

) 606اين صورت مشمول مجـازات مقـرر در مـاده (             نمايند، در غير  
شوند. همچنين اين امر وفق تبـصره مـاده     قانون مجازات اسالمي مي 

الذكر به هر يك از كاركنان دسـتگاههاي موضـوع ايـن قـانون               اخير
تسري يافته تا چنانچه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مـذكور        
در دستگاه متبوع خود مطلع شوند مكلفنـد بـدون اطـالع سـايرين              
مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسئول باالتر خود و يا واحـد       

ايـن صـورت مـشمول مجـازات فـوق            نظارتي گزارش نمايند در غير    
 خواهند شد.

از فصل سوم قانون مـذكور؛ بازرسـان، كارشناسـان       14وفق ماده 
حـسابها، نـاظرين و       رسمي، حسابرسان و حسابداران، ممـيزين، ذي      

ساير اشخاصي كه مسئول ثبـت يـا رسـيدگي بـه اسـناد، دفـاتر و                   
هاي اشخاص حقيقـي و حقوقـي در حيطـه وظـايف خـود                  فعاليت

باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونـه فـساد موضـوع ايـن              مي
قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را بـه مرجـع           

صالح اعالم نماينـد. متخلفيـن بـه سـه سـال              نظارتي يا قضائي ذي 
محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قـانون و       
يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بـزرگ مـذكور      
در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات        

 شوند. اي و يا هر دو مجازات محكوم مي هاي صنفي و حرفه و اتحاديه

قانون ارتقاء نظام سالمت اداري و مقابلـه        15همچنين وفق ماده 
با فـساد؛ مقامـات، مـديران و سرپرسـتان مـستقيم هـر واحـد در                   

) قـانون مـذكور) بـه       2سازمانهاي دولتي( موضوع بند (الف) مـاده (     
تناسب مسئوليت و سرپرستي خود موظف به نظـارت بـر واحـدهاي       
تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي مـوارد          

باشـند.    صـالح مـي     آن و اعالم مراتب حسب مـورد بـه مراجـع ذي            
هـاي    واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه  

 باشند. مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي

قانون تـشكيل سـازمان بازرسـي        12شايان ذكر است وفق ماده     
هاي مـشمول     كل كشور، چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركت    

بازرسي، مسئولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطالعـات و           
هـاي مـشمول      هـا و دسـتگاه      حراستو نظارت و بازرسـي وزارتخانـه       

بازرسي، به سوء جريـاني در رسـيدگي بـه عملكـرد مـالي و اداري                 
هاي دولتي و وابسته به دولـت برسـند         هاي اجرايي و شركت  دستگاه

كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي باشد، بايد مراتب را بـه اطـالع       
سازمان بازرسي كل كشور برسانند. مستنكف به مجـازات مقـرر در             

 ) قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد. 606ماده (

در راستاي اهميـت پيـشگيري از نقـض قـوانين و مقـررات در                 
قانون مديريت خـدمات كـشوري        96اقدامات اداري؛ بر اساس ماده   

باشند در حـدود قـوانين و          كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي    
، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امـور اداري اطاعـت          مقررات

نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را بـرخالف قـوانين و             
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مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتبـاً مغـايرت دسـتور را بـا             
قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند. در صورتي كـه بعـد از       

، مقام مـافوق كتبـاً اجـراء دسـتور خـود را تأييـد كـرد،                    اين اطالع 
كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از ايـن حيـث         
مسئوليتي متوجه كارمنـدان نخواهـد بـود و پاسـخگويي بـا مقـام                 

باشد. اين بند از فراز قانون به مثابه امر به معروف و      دستوردهنده مي 
نهي از منكر كاربردي همگاني داشته و از اين رو كليـه كاركنـان در        
حيطه وظايف خود، اولين ناظران بر اجراي صحيح قوانين و مقـررات      

 )7(خواهند بود. 

توان گفت در مجموعـه نظـام          با عنايت به مراتب فوق الذكر مي    
اداري و مالي كشور، تكاليف افراد در قوانين و مقررات جاري احـصاء     
گرديده است ليكن اجراي اين قـوانين نيـاز بـه عـزم جـدي آحـاد                

 باشد.  كاركنان و دوري از هرگونه مالحظه كاري و تعارف مي

 گيري و پيشنهادها نتيجه

هاي نظارتي مختلفي بطور مستقيم و يا              در ايران دستگاه   
مستقيم بر امور اجرايي كشور نظارت و بازرسي دارند. مهم ترين              غير

اين مراجع كه مستقيماً به نظارت مالي، عملياتي، قضايي و                   
پردازند عبارت از : وزارت امور اقتصادي و            حسابرسي و بازرسي مي   

دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ديوان محاسبات               
كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت          
اداري و مراجع ديگري مانند وزارت اطالعات، واحدهاي بازرسي و             
رسيدگي به شكايت، دفتر مقام رهبري و رئيس جمهور و                     

مجلس، حراستها، گزينشها،        90ها، كميسيون اصل          ورزارتخانه
سازمانهاي قضايي و تعزيرات حكومتي به نوعي بر عملكرد مالي و              

كنند. در دنياي     اداري دستگاههاي اجرايي و اداري كشور نظارت مي       
توان يافت كه داراي دستگاههاي نظارتي         امروز كمتر كشوري را مي    

متعدد با عملكرد موردي باشد. در اغلب كشورهاي دنيا فقط يك               
مرجع و دستگاه نظارتي عمليات بازرسي و حسابرسي همه                   

هاي عمومي و دولتي را عهده دار است. اين مرجع نظارتي،               دستگاه
شخصيت حقوقي دارد و برخي از وظايف بازرسي و رسيدگي خود را             

دهد. مثل ( ژاپن، چين،         از طريق بخش خصوصي نيز انجام مي         
 سويس، استراليا، كانادا ).

بي شك ايجاد و توسعه روحيه جهـادي در همـه اركـان نظـام                 
اداري، باالخص نصب العين قرار دادن فرامين رهبر عزيـز انقـالب و          
حركت همه متوليان امر به سمت اهداف بلند نظام، با ارتقاء جايگـاه     
نظارت و بازرسي درون دستگاهي به عنوان مهمترين گام در تحقـق      
ارزشهاي انقالب اسالمي بوده و در اين رويكرد آحاد ملت و باالخـص   
كاركنان دولت، حسب وظيفه قانوني و شرعي موظف به انجـام كـار            
صحيح آن هـم بـه شـكل درسـت بـوده و در مقابـل انحرافـات و                      

ها نيز موظف به انعكاس موضوع بـه مراجـع صـالح اداري و             روي  كج
 باشند.   قضايي مي

رسيم كه ميـان نظامهـاي     بنابراين در اين مقاله به اين نتيجه مي  
اي   نظارتي و نظام اداري ايران از سه بعد ساختاري، محتوايي و زمينه    

خورد كه اين خود موجب ايجاد فساد در     شكاف عميقي به چشم مي   
تـوان از     سيستم اداري خواهد شد. با شناخت ابعاد اين شـكاف مـي           

راهكارهاي متناسب با آنهـا جهـت كـاهش فـساد اسـتفاده نمـود.                 
توان انتظار داشت كه تعدد دسـتگاههاي نظـارتي بـه             همچنين نمي 

تنهايي منجر به كاهش فساد اداري گردد، بلكـه نظـام اداري ايـران             
 باشد.   نيازمند راهكارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي

هاي نظارت و بازرسي موجـود در مقابلـه بـا          نظر به جايگاه نظام   
فساد اداري و با توجه به آنچه گفته شد، راهكارهـاي اجرايـي ذيـل           

 مورد پيشنهاد است.

تسريع در برقراري جريان شفاف اطالعـات و توسـعه دولـت          -1
سازي امور اداري باالخص در صـدور مجوزهـا،      الكترونيك و هوشمند  

واگذاري هرگونه امتياز و انجام تشريفات مناقصات و مزايـدات و... و           
 هاي گذرا و فرد محور؛ جلوگيري از اتخاذ سياست

توجه به احياء و آموزش ارزشهاي اخالقي و ديني و حمايـت        -2
مادي و معنوي از افراد صاحب نظر و مسئول در انعكـاس مطالبـات           
مربوط به فساد اداري و همچنيـن توسـعه فرهنـگ نقـد پـذيري و              

 مند نمودن نظارت همگاني؛ نظام

همــاهنگي، تــدوين برنامــه عمليــاتي و تقــسيم كــار بيــن            -3
هاي متولي امر نظارت و بازرسي در رسيدگي به موضوعات و      دستگاه

مقابله بـا فـساد اداري و جلوگـيري از مـوازي كـاري و همچنيـن                   
 افزايي آنان در استفاده از توان كارشناسي موجود؛ هم
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عزم جدي مسئوالن امر در برخـورد قـاطع، هماهنـگ و بـه             -4
موقع با هر گونه تخلف و جرم در حدود قوانين جاري بدون مالحظه    

 كاري سياسي و تعارفات معمول؛

بيني راهكارهاي تشويق افراد موثر بـر ارتقـاي سـالمت        پيش  -5
 نظام اداري و مقابله با فساد؛

هاي ادواري بـه آحـاد     رفع موانع و تدبير الزم در ارايه گزارش  -6
 هاي مقابله با فساد؛ مردم جامعه از نتايج حاصل از فعاليت
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 پيشگفتار

ها و كار گروهي در سازمـانـهـا، اهـمـيـت                ضرورت تشكيل تيم  
سازد. هنگـامـي كـه          مطالعات بر روي مقوله كار تيمي را آشكار مي        

هـا   ها موفق باشند، داراي توان بالقوه جهت ارائه بسياري از مزيت   تيم
همانند انعطاف پذيري و خالقيت فزاينده هستند و چـنـانـچـه بـا               
شكست مواجه شوند، منابع قابل توجهي را تلف كـرده انـد. لـذا،                   

 ها توجه كنند.  ها بايد به حداكثر كردن احتمال موفقيت تيم سازمان

اي از اركان فعاليت  اي از افراد است كه هر يك پايه        تيم، مجموعه 
كشند. وظيفه هر عضو از تيم ايـن اسـت كـه            تيمي را به دوش مي    

اي خود را در تيم به نحو احسن و اكمل انجام دهـد و                  سهم وظيفه 
هـاي     آن را براي رسيدن به اهداف نهايي خود به پيش برنـد. تـيـم       

موفق و كار گروهي، سرآغازي براي رسيدن به اهداف استـراتـژيـك              
هـاي     هاي كاري موثر، نقش توان گفت تيم سازمان هستند، حتي مي 

كـنـد    فردي كاركنان را برجسته و كامل تر كرده، سازمان را قادر مي 
 كه به مراجعان خدمات بيشتري را ارائه كند.

هاي كاري به وسيله ترويج فرهنگ كار تيمي،          نهادينه كردن تيم  
قابل انجام است و اين كار با آموزش و تقويت اصول كـار تـيـمـي                   
حاصل خواهد شد بنابراين دانستن اين اصول و معيارها و تـبـيـيـن،      
تشريح و به كار بستن آن تا جايي كه در ذهن و جـان كـاركـنـان،               

ترين راه دستيابي بـه     ها ملكه شود، مهم    كارمندان و مديران سازمان   
 هاي كاري كارامد و اثربخش است. تيم

سازي برپايه اعتماد متقابل و همكاري صميمانه ميان اعضا و      تيم
كنند. يك تيم كارسـاز        گروههايي استوار است كه براي مدير كار مي       

دار  و موثر داراي همبستگي بـيـن اعضـاي خـودگـردان و هـدف                  
ها بايد بكوشـنـد تـا          است.سرپرستان به عنوان رهبر و راهنماي تيم       

ويژگيهاي دلخواه تيمي هرچه بيشتر درگروههايي كه زيـرنـظـر او            
يابند به وجود آيد و در واقع همه تـوان خـود را بـراي              تشكيل مي 

 اجراي موارد ذيل متمركز سازند:

 ها و هدفها؛ ايجاد هماهنگي و توافق ميان خواسته -

 پيوند كارهاي تيمي با اعضاء؛ -

 

 هاي كاري سازي و نحوه هدايت تيم تيم
 

 اداره كل منابع انساني و تحول اداري
 (معاونت آموزش)

هاي اصلي سازمان، نقش محوري در    هاي بازرسي به منزله يكي از شاكله  اشـاره: بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، هيئت            
باشند، از اين جهت مـطـالـعـات      هاي بازرسي مركب از تعدادي بازرس مي ها و وظايف سازمان دارند.با توجه به اينكه هيئت            ايفاي مأموريت 

باشد. لذا در اين نوشتار، سـعـي شـده اسـت جـهـت               اي برخوردار مي از اهميت ويژه » هاي موفق كاري    كار تيمي و ويژگي تيم    « پيرامون  
 هاي بازرسي، به برخي از نكات مهم مباحث كار تيمي، اشاره گردد. مندي مطلوب سربازرسان و سرپرستان هيئت  بهره

آزمـونـي    هاي غيرحضوري، در قالب آموزش LMSذكر است از مطالب آموزشي درج شده در نشريه آيينه بازرسي، از طريق سيستم        شايان  
 گردد. اخذ مي

آموزش  همگام با 
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 ها ميان اعضاء؛ گردش كارها و وظيفه -

 اطمينان از ارتباط خوب ميان گروهي؛ -

 هايي بين گروهي به منظور حل مسائل موجود. تشويق نشست -

 تعريف تيم

تيم عبارتست از: تعدادي از افراد كه داراي مقـاصـد، اهـداف و                 
اند كه بر مبناي آن به هم پيـونـد خـورده و بـه              رويكردي مشترك 
هاي تكميل كننده يكديگـر   كنند و نيز داراي مهارت     يكديگر تكيه مي  

تيم به يـك گـروه كـاري         «باشند. كاتزنباخ و اسميت معتقدند:     مي
اند، به شـكـوفـايـي و        شود كه اعضاي آن به يكديگر وابسته       گفته مي 

موفقيت يكديگر متعهد هستند كه اين تعهد معموالً منجر بـه رشـد         
گردد. تيمي كه داراي قدرت اجرايي باال است، تمامي كـارهـا        تيم مي 

دهد و تمام انتظارات منطقي اعضـاء   هاي ديگر انجام مي  را بهتر از تيم   
هاي كاري، از راهنمايي يـك   اما به عكس، گروه    »سازد.   را برآورده مي  
برند و كار شخصي در آنها بيشتر نمود دارد مانـنـد كـار         نفر بهره مي  

 اي وكال. حرفه

يك گروه دو يا چند نفره از افراد كه به طور مستقيم با هم تعامل       
كنند و به منظور رسيدن به هدف، كارها را هـمـاهـنـگ                  برقرار مي 

 نكته مهم در رابطه با تيم عبارتند از:   3كنند.  مي

 حداقل دو نفر بايد حضور داشته باشند؛ -1

اعضاء بايد به طور منظم با هم تعـامـل بـرقـرار كـنـنـد و                       -2
 كارهايشان را به صورت هماهنگ انجام دهند؛ 

 اعضاء بايد داراي هدف مشترك باشند.  -3

در حوزه تـوانـاسـازي و        ) 3( اسپريتزر و   ) 2( ولتهوس ، ) 1( توماس
سازي مفاهيم بسيار دقيقي پيشنهاد كردند. آنها با وجود ايـنـكـه             تيم

هركدام از ديگري مستقل هستند اما با هم ارتباط دارند. اين چـهـار        
 نوع عبارتند از:

آزادي در    (خودمختاري):       ) 4( استقالل  -1 همانند احساس 
 انتخاب و درباره كاري است كه فرد بايد انجام بدهد؛

رد در    (صالحيت):      ) 5( شايستگي  -2 ــ كه به توانايي يك ف
 شود؛ انجـــام يك شغل به طور كامالً موفق تعريف مي

رد    (موثربودن):  )6(سودمندي -3 ــ شغلي ف به درك ارزش 
ها و ارزشهاي شـخـصـي تـعـريـف              در ارتباط با اعتقادات، طرزتلقي    

 گردد؛ مي

به باورهايي كه يك فـرد در ارتـبـاط بـا           :  ) 7( تاثيرپذيري -4
دهد و بر اميال بيروني فرد در انجام وظايف و         تالشهاي خود انجام مي   

 شود. رفتار كنترل دارد تعريف مي

 كنند:   تيمها را با توجه به هدف آنها به سه نوع طبقه بندي مي

 هاي حل كننده مسئله؛ تيم -1

 هاي خودگردان؛ تيم -2
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 هاي متخصص. تيم -3

هايي كـه     تواند مقصد نهايي تيم را تعيين كند ولي تيم          هدف مي 
قرار است عملكرد عالي داشته باشند، بايد داراي ساختـار و رهـبـر                 
باشند تا آنها را هدايت كند و توجه و تالش آنان را به نظـر خـاصـي         

هايي كه عملكرد عالي دارنـد،        هاي عمده تيم    معطوف سازد. از ويژگي    
اعتماد متقابل اعضاء به يكديگر است، زيرا اعتماد پديده حسـاس و              

 شكننده است.

 تواند در ايجاد انگيزش در افراد بسيار مؤثر باشد: دو عامل مي

 ادراك كفايت؛ -1

  استقالل عمل. -2

 تواند در يك تيم كاري به راحتي نمود يابد.  اين دو عامل مي

يـابـد و مـورد           توانمندي افراد به راحتي در يك تيم ظهور مـي         
تواند احساس ادراك كـفـايـت را در         تحسين واقعمي شود و اين مي  

افراد زنده نمايد و از طرفي به علت استقالل عمل تيم و تـقـسـيـم               
تواند در يك تـيـم      وظايف در بين افراد، يك عنصر تيم به راحتي مي     

گيري كرده و در امور دخالت مستقيم داشته باشد و نـتـايـج             تصميم

اعمال خود را به سرعت ببيند و اين خود عامل انگـيـزشـي بسـيـار                  
هـاي بـزرگ و داراي          مهمي براي افراد است و متأسفانه در سازمان       

دهد و گويي افـراد     بروكراسي گسترده اين اتفاقات به راحتي رخ نمي    
در يك شبكه تارعنكبوتي گرفتار شده و آزادي عمل آنـهـا مـحـدود           

آيد و در نهـايـت      شود و توانمندي فرد نيز به راحتي به چشم نمي           مي
گر باشد و فقط در شرايطي كـه از او               دهد كه نظاره    فرد ترجيح مي  

گيري يك تـيـم    شود، عكس العمل نشان دهد. البته شكل  خواسته مي 
شود و نيازمند يك تالش جـدي     كاري موفق نيز به راحتي ميسر نمي      

 است.  

 رويدادهاي مهم در تاريخچه كار تيمي 

1776  كتاب ثروت ملل از آدام اسميت : 

1911 كتاب اصول مديريت علمي از فردريك تيلور : 

1916 كتاب مديريت عمومي و صنعتي از هانري فايول : 

  تحقيق اريك تريست و كي. دبليو. بام فـورث بـر         1940دهه :
 روي معدنچيان دورهام 

  توليد سلولي. كار تيمي، همچنين مرتبط با توليـد    1950دهه :

 

 

 

 

 

 تعهد مثلث تيم موفق

 توجه به نتيجه كار

پذيري مسئوليت  

 شجاعت در برخورد

 اعتماد اعضاء
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باشد كه در آن، كليه افراد، مواد اوليه و تجـهـيـزات             سلولي مي 
هاي تماماً مشابه بـه        الزم به منظور ساخت سطحي از فرآورده      

 شوند.  كار گرفته مي

1962  چرخه كيفيت، اثر كارو ايشيكاوا : 

  انساني كار و پيشگامان كيـفـيـت زنـدگـي          : جنبه 1970دهه
 كاري مطرح شد

1982 در جستجوي كمال، اثر پيترز و واترمن : 

1983 كارفرمايان بورس، اثر كانتر : 

 هاي نياز به كار تيمي علل و انگيزه

هـاي   . همفكري و تقويت انديشه ها: از گرد هم آمدن افراد، ايده   1
اضـربـوا    «شود. امام علي(ع) فرموده اند:  قوي و آراي محكم توليد مي 

وقتي افرادي براي انجام يـك     .»بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب     
آيند و نسبت به چگونگي آن فكـر و اظـهـار نـظـر             كار گرد هم مي 

آيـد،     كنند، طرح اوليه انجام كار بسيار غني و جامع از آب در مي              مي
در صورتي كه اگر تنها يك نفر در آن موضوع انديشه كند، حـاصـل                

 نهايي آن چندان ممتاز و ويژه نخواهد بود.

ها: انگيزه انسان در جـمـع، تشـديـد           . همدلي و تقويت انگيزه   2
يابيم، اميدمان به اتـمـام كـار          شود. وقتي ما با ديگران پيوند مي         مي

گـيـري مـقـصـد          شود و استقامت ما براي پافشاري در پي         بيشتر مي 
يابد. مشاهده حركت و عمل ديگران ما را به تـحـرك و                  افزايش مي 
 كند.  دارد و فرسايش انگيزه را به مرور ترميم مي عمل وا مي

. هم افزايي در كميت و كيفيت محصول: كار گـروهـي سـبـب        3
شود كه كميت و كيفيت كار انجام شده، باالتر و بـهـتـر از كـار                 مي

فردي باشد. به تعبير ديگر، نتيجه كار گروهي از جمـع تـوان افـراد          
 همواره بيشتر است.

. باالرفتن همت ها: انسان به صورت فردي به اهداف بـزرگ و         4
انديشد، اما وقتي كه خود را ميان يك جمع احسـاس            فوق العاده نمي  

 كند تصور پديد آوردن آثار بزرگ براي او امكان پذير خواهد بود. 

. تربيت نيرو: كار گروهي موجب رشد قدرت فكري و عـمـلـي               5
آموزند و به سرعـت و     شود. در گروه، افراد از يكديگر كار مي   اعضا مي 

آيد. و اين قدرت ناشي از آن          سهولت بيشتري نيروي انساني پديد مي     
هاي انسان را در جمع، در معرض آزمايـش و نـقـد          است كه انديشه  

گردد. تجارب انساني نيز      گذارد و نقاط ضعف و قوت آن آشكار مي          مي
آيد. كساني كه به صـورت فـردي كـار           به صورتي انباشته فراهم مي    

كنند، هرچند ممكن است منشأ پيدايش آثار بزرگي شوند، اما بـا          مي
رفتن آنان كسي كه راهشان را ادامه دهد و جايگزين آنان شود، يافت      

كنند و از يكديگر بهـره       شود. اما در يك گروه همه باهم رشد مي           نمي
 برند و فعاليت گروهي قائم به شخص نخواهد بود. مي

. احساس تعلق نسبت به ديگران: در كار جمعي هـمـه اعضـا                  6
نسبت به كار احساس مسئوليت دارند و خود را منسوب و متعلق بـه               

كنـنـد و از        بينند. همه با يك رسالت و يك هدف حركت مي    آن مي 
رود نسبت بـه     بينند جز با همكاري ديگران كار پيش نمي   اين كه مي  

كنند. همه در يك جبهه هستنـد و      ديگران نيز احساس وابستگي مي  
كنند. بدين ترتيب، پيروزي و موفقيـت    مانند يك پيكر واحد عمل مي  

هر يك، پيروزي همه و موجب سرفرازي و خوشحالي همه اسـت و               
شكست و ناكامي هر يك، ناكامي همه. امتيازي كه هـر شـخـص از         

آورد تنها مال خود او نيست و    فعاليت موفقيت آميز خود به دست مي      
شود. همه در مقابل موفقيت ديگران احساس   به پاي تيم او نوشته مي     

رود،    مسئوليت دارند و نه تنها احساس رقابت و حسادت از بين مـي         
هـاي     ها و فـراورده    كه تالش براي موفقيت ديگران و رشد توانمندي     

 شود.   آنان الزم شمرده مي

 هاي كار تيمي   مزيت

 ها و استعدادهاي افراد نخبه   استفاده از تمام توانايي -

 افزايش مشاركت كاركنان در امور و ايجاد انگيزه  -

ها نسبت به سازمانهاي سنتي داراي قدرت انعطاف بيشـتـر            تيم  -
 بوده و در برابر محيط در حال تغيير بهتر پاسخگو هستند.

 هاي كاري اثربخش اعضا نسبت به اهداف تيم متعهدند. در تيم -

ها دانش و بـيـنـش خـود را افـزايـش              افراد باعضويت در تيم  -
دهند و در نتيجه اين امر موجب افزايش خالقيـت در سـازمـان                  مي
 گردد. مي

 در ارتقاي عملكرد رقابتي نيز سهمبه سزايي دارند؛ -

 دانش وتجربيات؛ واسطه تشريك كارايي به قدرت، افزايش افزايش -
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 هاي حمايتي تيم  سيستم

ــت      حمايت سرپرست مستقيم:       - راي حمايت از گروه تح ب
نظارت خود و كمك به عملكرد مؤثر آن بايد بين گروه و افراد داخـل         

هاي ارتباطي برقرار كنيد. معموال در رأس هرم        و خارج سازمان شبكه   
گـيـرنـده،       سازماني شبكه ارتباطي شامل اين افراد است: يك تصميم     

يك فرد ذي نفوذ كه حرفهايش در مديران ارشد تأثير داشته بـاشـد،           
يك يا چند نفر كه كار آنها به عملكرد گروه بستـگـي دارد و يـك                   
تأييدكننده كه موافقت رسمي او براي رسيدن بـه مـقـاصـد مـهـم               

 ضرورت دارد.

ك    هاي كار گروهي:       ها و اولويت    تعيين هدف   - ــ ــن ي تعيي
سري اهداف خاص براي كارهاي گروهي الزم است. با كـمـك ايـن           

توان اطمينان حاصل كرد كه محصوالت مطابق ميـل    قبيل اهداف مي  
و رضايت متقاضيان هستند. عالوه بر اين وجود اهداف خاص بـاعـث               

شود كه پاداش دادن به افراد بر اساس يك معيار مشخص انـجـام                مي
 گيرد.

ــي هاي ارزيابي عملكرد:   نظام  - اگر نتوان چيزي را ارزشياب
كرد امكان بهسازي آن وجود ندارد و اين اصل در هر كـاري صـادق                
است لذا بايد استانداردهاي فردي و گروهي را تعريف و تعيين كرد تا         
اهداف عيني شوند و بر اساس آنها بتوان در مورد عملكردها قضـاوت       

هاي متعـددي را بـايـد           كرد. هنگام تجزيه و تحليل عملكرد، مالك       
نظر قرار داد و استانداردهايي را ارزيابي كرد كه بهبود آنها مزايـاي           مد

اقتصادي واقعي را در پي داشته باشد. عملكرد گروه بايد از لـحـاظ                 
 كيفي و كمي مورد توجه قرار گيرد.

زم      نظام پاداش:      - ــ ل ــ ست ستم پاداش دهي م سي تعيين يك 
هـا     برخورداري از قوه قضاوت و تجربه كافي است. اگر سطح پـاداش    

پايين باشدگروه روحيه و انگيزه خودرا براي تالش بيشتـر از دسـت        
دهد اگر هم خيلي سخاوت به خرج دهند ممكن اسـت اعضـاي                 مي

هاي بيشتر براي بـدسـت آوردن پـاداش            گروه انگيزه كسب مهارت   
بيشتر را از دست بدهند و فقط در حد توانايي فعلي خود كار كنـنـد.     
هنگام محاسبه پاداش، عملكرد گذشته اعضاي گروه را بايد مد نـظـر             
قرار دهيدكه بايددر چه حدي از آنها انتظار داشـت در ضـمـن بـا                   

هاي اعضاي گروه ميزان پاداش را افـزايـش             افزايش تدريجي مهارت  
شود كه آنها عملكرد خود را به سطح عـالـي            دهيد اين كار باعث مي    

 برسانند.

 هاي معمولي ها موفق در مقايسه با تيم هاي تيم ويژگي

 سطوح باالي ارتباطي؛ -

 اطمينان و اعتماد؛ -

 بيني؛ خوش -

 انتظارات باال از يكديگر؛ -

 اعضاء؛  مشاركت همه -

 تعهد به اهداف مشترك و مسئوليت پذيري؛ -

 گرا بودن. غايت -
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 موانع كار تيمي

 نبود اعتماد -1

 اعتماد: هاي بي ويژگي تيم
 كنند؛ هاي خود را از يكديگر پنهان مي ها و لغزش ضعف -

 از كمك خواستن از يكديگر اكراه دارند؛ -

 ورزند؛ كنند و به يكديگر كينه و حسد مي عجوالنه قضاوت مي -

ترسند و براي پرهيز از گـردهـمـايـي بـهـانـه               از شكست مي  -
 تراشند. مي

هـا   از كارآمدترين ابزارهاي اعتمادآفريني در هر تيم معرفي سليقه 
         و پسندهاي رفتاري و هنجارهاي شخصيتي است كه همدلي و حـس

دهد كه الـبـتـه       نزديكي را در بين افراد افزايش و موانع را كاهش مي          
اي يا انتقاد سازنده از يـكـديـگـر، فـرصـت               درجه  360بازخوردهاي  

كند كه باعث شـنـاخـت         ها را فراهم مي     ها و ناتوانايي    شناخت توانايي 
 شود. بيشتر از يكديگر و در نتيجه ايجاد اعتماد مي

ــم      هايي كه بي    در تيم ترس از برخورد:       -2 ــاك عتمادي ح ا
باشد امكان برخورد صادقانه آراء و عقايد از بـيـن خـواهـد رفـت.               

توانـنـد بـا       شوند، مي هايي كه وارد عرصه برخوردهاي سازنده مي  تيم
تـر و       يابند و سريـع     حل ممكن دست    ترين زمان به بهترين راه      كوتاه
هـايـي    كنند اما تيم تر از گروههاي ديگر گره مشكالت را باز مي    راحت

كنند، اغلـب بـراي پـرهـيـز از               كه از برخوردهاي فكري دوري مي     
كنند كه    زدن به عواطف اعضاي تيم، از برخورد فكري پرهيز مي           لطمه

 نتيجه كار آنها فشار عصبي بيشتر است.

 فقدان تعهد:  -3

 دو عامل بزرگ به وجود آمدن تعهد عبارتند از:

ــا          تيمتوافق همگاني:     ــوي فراد را ج هاي بزرگ همواره نظر ا
 دهند. ها دخالت مي شوند و آنها را در تصميم و برنامه مي

عضاء را به دست          تيمقطعيت:    كپارچه ا هاي بزرگ حمايت ي
كنند. ايـن    ها متعهد مي ها و تصميم آورند و آنها را نسبت به برنامه      مي
هاي نـادرسـت      كنند و اگر تصميم گيري مي  ها با شجاعت تصميم     تيم

 كنند. بگيرند با همان شجاعت راه خود را اصالح مي

گو   در مقوله كار تيمي پاسخ    پذيري:     پرهيز از مسئوليت    -4
بودن يعني شوق اعضاء تيم به بازخواست كردن همتايـان خـود در               

گـو و       هاي موفق همديگر را پـاسـخ   مورد عملكردهايشان. اعضاء تيم    
دانند و از يكديگر در مـورد عـمـلـكـردشـان تـوضـيـح                     مسئول مي 

 خواهند. مي

رد   تيمي كه ميتوجهي به نتيجه كار:  بي -5 ــ ك ــ عمل خواهد 
گيرانه به اهداف معين و بـه دسـتـاوردهـاي          خود را بسنجد بايد پي   

 مشخص توجه كند.

 هاي كاري  گيري تيم مراحل شكل

شود يك تيـم   هنگامي كه تصميم گرفته مي:  ) 8( گيري  شكل  -1
ايجاد شود، ابتدا از افراد دعوت به عمل آمده كه به دور هـم جـمـع                  
شده و درخصوص برپايي يك تيم كاري به بحـث و تـبـادل نـظـر               

كنندگان در تيم به علت اينكه هنوز به عمق مباحث            بپردازند. شركت  
وارده نشده و نسبت به شخصيت يكديگر شناخت كمـي دارنـد، در               

كنند و از طرفي رفـتـاري        ها و نظرات محتاطانه عمل مي       بيان ديدگاه 
مودبانه دارند. خيلي از افراد عالقه مندند كه بدانند چرا بايد اين تيـم       

گيري، چه فوايدي براي آنان دارد و           شكل بگيرد؟ و در صورت شكل     
 كند؟  يا چه مشكالتي براي آنان ايجاد مي

اي برخوردار اسـت   در اين مرحله، سرپرست تيم از حساسيت ويژه  
و او بايد از توانمندي باال برخوردار بوده و قادر باشد اعضاي تـيـم را                 

توانـنـد    گيري تيم و نقشي كه افراد مي        هدايت كند و از اهميت شكل     
بر عهده داشته باشند. آنان را آگاه سازد. او بايد آينده گري خوبي در     

 گيري تيم داشته باشد.  زمينه نتايج شكل

گردد كه تيم نـتـوانـد بـه          ضعيف بودن سرپرستي تيم باعث مي  
هـاي     سمت شكوفا شدن پيش برود. سرپرستي تيم بايد از قابـلـيـت           

علمي و مهارتي بااليي برخوردار بوده و فردي ارتباط گر بـاشـد تـا                 
بتواند تعامل بسيار خوبي را در تيم برقرار كرده و بـه راحـتـي بـه                   

هاي اخالقـي    سئواالت اعضاء پاسخ گويد همچنين او بايد از صالحيت        
بااليي برخوردار باشد تا بستر اعتماد را ميان اعضاي تيم پديـد آورد،       
در صورتي كه رهبر تيم از اقتدار خوبي برخوردار نباشد، احتمـال از               

 هم پاشيدن تيم وجود دارد. 
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 مشخصات مرحله اول:

 داشتن احساس اشتياق معتدل و انتظارات باال؛ -

قدري نگراني در چنين مواردي: من (به عنـوان عضـو گـروه)                -
 رود؟ براي چه كاري مناسب هستم؟ چه انتظاراتي از من مي

 كردن عوامل تعيين كننده؛ بررسي وضعيت و مشخص -

 وابستگي به مقامات و سلسله مراتب؛ -

 نياز به استقرار يافتن.   -

هنگامي كه با درايت سرپرست تـيـم، بـه        :  ) 9(طوفان زايي -2
هـاي الزم بـراي          بسياري از سئواالت اعضاء پاسخ داده شد و زمينه        

تبادل نظر بين اعضاء پديد آمد. آرام آرام اعضاي تـيـم نسـبـت بـه              
آورنـد و       يكديگر شناخت پيدا كرده و اعتماد بيشتري به دست مـي          

يابند كه نظرات خود را با صراحت بيشتر بيان كننـد.         جرأت آن را مي   
بازد و افـراد در بـيـان نـظـرات             دبانه كمي رنگ مي   ؤاكنون رفتار م  

اند كه بـا     دهند. افراد تشويق شده      جسارت بيشتري از خود نشان مي     
هاي اعضاء را به نقد بكشند و حتـي در             بيان صادقانه خويش ديدگاه   

 هاي سرپرست تيم نيز مخالفت كنند.   مواردي با ديدگاه

شود كه در اين مرحله مبارزه طلبـي و تضـاد در            بيني مي   پيش
 گروه افزايش يابد. ارتباطات در دل تيم ضعيف است.  

هـا،     اعضاي تيم سؤاالت مختلفي را در زمـيـنـه مسـئـولـيـت               
كـنـنـد و         ها و اقداماتي كه بايد انجام شود، مطرح مي          گيري  تصميم

 خواهان پاسخ قانع كننده هستند. 

سرپرست تيم همچون معماري است كه در حـال بـنـا نـهـادن               
هـا     هايي است كه در نظر دارد در آينده بناي تيــم را روي آن          ستون

 استوار سازد.  

در مرحله طوفاني تيم، تضاد در گروه نمود بسيار زيادي دارد و              
اگر نتوان اين تضاد را به خوبي مديريت نمود احتمال پاشيده شـدن            

گـردد     تيم و يا طوالني شدن اين مرحله وجود دارد لذا پيشنهاد مـي        
سرپرست تيم در زمينه حل تضاد در تيم داراي مهارت كافي باشد تا             
بتواند با هم فكري اعضاء اين مرحله را پشت سر بگذارد. در صـورتـي        
كه تضاد به خوبي مديريت شود، اعضاي گروه تـجـربـيـات بسـيـار              

كنند و برعكس ناتواني در مديريت تضاد، چه بسـا            باارزشي كسب مي  
 گردد.  باعث از هم پاشيده شدن تيم مي

 ها هستند عبارتند از:  عواملي كه زمينه ساز تضاد در تيم

هاي نـادرسـت،     هاي ارتباطي، فقر اطالعات، ديدگاه      كمبود مهارت 
هاي فردي، تجربيات كم  كم توجهي به نظرات ديگران، نيازها و ارزش      

 ريزي ضعيف.   و برنامه

 مشخصات مرحله دوم:
 درك وجود تفاوت بين انتظارات و واقعيت ها؛ -

 احساس نارضايتي نسبت به مسئولين؛   -

 احساس نااميدي و خستگي، عصبانيت پيرامون اهداف و  -

 وظايف و برنامه ريزي عملي؛  

 لياقتي و مغشوش بودن؛  احساس بي -

 ارائه عكس العمل منفي نسبت به رهبران و ديگر اعضاء؛   -

 رقابت براي قدرت و يا جلب توجه ديگران؛ -

 گسستگي؛ –تجربه تضادها: همبستگي  -
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توانمندي سرپرست تيم باعث خواهد شـد  :  ) 10( سازي هنجار -3
كه اعضاي تيم به مرحله سوم راه يابند. از اتفاقات مهمي كه در ايـن     

دهد، گذر ابرهاي طوفاني از باالي سر تيم و آرام شـدن   مرحله رخ مي 
 آسمان آبي تيم است.  

افراد در كنار هم احساس آرامش داشته و از ايـنـكـه در كـنـار                  
يكديگر مشغول كار هستند، رضايتمندند، آنها دوست دارند مشكالت         
موجود در تيم را برطرف كنند و به بحث و تبادل نظر بپردازند و بـه           

دهـنـد و تـالش           همين خاطر به يكديگر بازخوردهاي سازنده مـي       
كنند در جهت رشد يكديگر بكوشند. اكنون همه به دنـبـال آن                  مي

ها به روشني  هستند كه استانداردهاي الزم در تيم تدوين شود. هدف        
مشخص شوند. آن گونه كه اعضاي تيم با وظايف تعيين شده بتواننـد     

 فعاليت نمايند. 

در اين مرحله تالشها در جهت ضابطه مندي در تيم اسـت. تـا                  
افراد بر اساس اصولي مشخص بتوانند مسير خود را هماهـنـگ طـي       

دهد آن اسـت كـه           كنند يكي از اتفاقاتي كه در اين مرحله رخ مي         
يابـد و گـويـي ايـن قـدرت               اقتدارگرايي سرپرست تيم كاهش مي 

شود و اكـنـون        سرپرستي به آهستگي در بين اعضاي تيم پخش مي  
هاي مشخص شده و    توانند بر اساس ضابطه مندي    تك تك اعضاء مي   

 هاي ارزشمند تيم را به سوي هدف، هدايت نمايند.   با ارائه طريق

 مشخصات مرحله سوم:
 تقليل نارضايتي؛ -

 حل تضادها و اختالف نظرات؛   -

 افزايش تقارن، اعتماد، پشتيباني و اعتماد؛ -

 افزايش اعتمادبه نفس؛ -

 باز بودن بيشتر و ارائه بازخورد؛ -

 مشاركت در قبول مسئوليت و كنترل؛ -

 استفاده از زبان گروهي. -

در اين مرحله اعضاي تيـم فـعـاالنـه       :  ) 11( عمل انجام پذير -4
كنند و اشتياق و همكاري براي رسيدن به هدف در تـيـم         تالش مي 

باالست. انگيزش دروني افراد رشد كرده است و اعتماد و اطمينان در     
تيم حاكم شده است. تمامي اعضاء به دنبال آن هستد كه كـيـفـيـت      
كار را افزايش دهند و سرپرستي تيم در وجود تمامي اعضـاي تـيـم               

شود، تيم را    نهادينه شده است و تعامالت و تصميماتي كه گرفته مي       
اي است كـه     نمايد و اين مرحله به سوي هدف و مأموريت هدايت مي  

تـوانـد    يابد و مي اگر يك تيم به آن دست يابد با گذر زمان تكامل مي       
به گروهي هدفمند و تأثيرگذار تبديل شود كه عالوه بر آنكه زميـنـه              

تواند ثمرات ارزشمندي را در       كند، مي   رشد و تحول تيم را فراهم مي      
هـا مـمـكـن        جامعه يا سازمان به همراه داشته باشد و گاهي نيز تيم        

است در مرحله تكاملي خويش به جايگاهي دست يابند كه بار ديگـر             
هاي خود ادامه دهنـد   پوسته پاره كرده و در ساختار جديد به فعاليت       

شود و ساختار جديد از دل         كه در اين مرحله تيم از هم پاشيده مي        
تواند تأثيرات بيشتري در پي داشته باشد و     شود كه مي    آن روييده مي  

يا آنكه به اهداف نهايي تعيين شده دست يابد و به مأموريت خويـش          
 پايان دهد و بار ديگر مأموريتي جديد را آغاز نمايد.

 مشخصات مرحله چهارم:
 هاي تيمي؛ احساس شور و شوق از شركت در فعاليت -

 همكاري و همبستگي با كل و زيرگروه ها؛ -

 احساس قدرت تيمي؛ -

 اعتماد به خود در انجام وظايف؛ -

 مشاركت در رهبري؛ -

 احساس موفقيت در انجام وظايف؛ -

 عملكرد عالي. -

 ادامه دارد...

1.Tomas 

2.Velthous 

3.Speritzer 

4.autonomy 

5.competence 

6.meaningfulness 

7.Impact 

8.Forming  

9.Storming  

10.Norming  

11.Performing 



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

30 

 مقدمه
پيشگيري و مبارزه با فساد، مستلزم مشـاركـت شـهـرونـدان و                

باشد. اين اصلي پذيرفتـه شـده در         حمايت قاطع از سوي جامعه مي   
جوامع بشري است كه هرگاه فاصله بين حكومت و شهروندان ايـجـاد    

هاي كنترل آن به ناكامي منجر خـواهـد           گردد مبارزه با فساد و شيوه     
نـمـايـد و         شد. در اين صورت ملت از حكومت سلب اعـتـمـاد مـي       

شهروندان به همكاري با سازمانهاي متولي در امر مبارزه با فسـاد و               
هاي اصالحي و اجرايي اهميت نخواهند دادحـتـي اگـر افـراد               برنامه

 سالمي در رأس نظام و سازمانهاي مبارزه با فساد قرار بگيرد.
هـاي   شايد يكي از اولين اقدامات در امر مبارزه با فساد، آمـوزش            

همگاني براي پيشگيري اجتماعي از فساد باشد اين موضـوع بـاعـث              
تغييرات و اصالحات فردي و محيطي و به دنبال آن اصـالح فـرد و                 

گردد و نتيجه آن نيز منجر به جلوگيري از جرم به صـورت       جامعه مي 
هميشگي و پايدار خواهد گرديد. البته قابل ذكـر اسـت هـدف از                   

سازي افراد جامعه با قواعد و        هاي همگاني اجتماعي، هماهنگ     آموزش
هاي خوب و بد از طـريـق آمـوزش،               قوانين اجتماعي و القاي رفتار    

شود تـا   باشد. اين موضوع باعث مي  تربيت، ترغيب و يا حتي تنبيه مي    
هاي اجتماعي قدرت ارزيـابـي و ارزشـيـابـي                فرد هدف در آموزش   

رفتارهاي ناهنجار را در جامعه بدست آورده و ضمن عدم ارتكاب بـه       
متعارف در نهادهـاي    اين رفتارها، نسبت به هرگونه روابط رفتاري غير       

ها ممكـن   عمومي اداري واكنش متناسبي را داشته باشند. اين واكنش   
است مانند بسياري از رفتارهاي اكتسابي در جوامع مختلف مـتـغـيـر      

باشد اما انچه كه به عنوان مالك و معيار ارزيابي ما در اين رفتارها     مي
هاي سازمان شـفـافـيـت         است اعالميه جهاني مبارزه با فساد و بيانيه       

 جهاني است.

از آنجا كه در بسياري از كشورهاي غربي پيشگيري اجـتـمـاعـي              
شـود     سالحي قدرتمند در مقابله با بسياري از بزهكاريها قلمداد مـي          

پيشگيري اجـتـمـاعـي درفسـاد اداري          «گفته است: )1( پيترالنگست
موجب رشد آگاهي شهروندان درباره فساد و دوري از فساد و ايـجـاد              

هاي اجرايي نـهـادهـاي عـمـومـي           محيطي امن و سالم براي فعاليت     
به عبارت ديگر پيشگيري اجتماعي، در نخـسـتـيـن قـدم         »شود.   مي

باشد و عوامل مختلف جرم زا و مؤثـر         مبتني بر علت شناسي جرم مي     
نمايد و در قدم بعدي، به سامـانـدهـي      بر تكوين جرم را شناسايي مي     

سازي و به حاشيه راندن عوامل جـرم زا از طـريـق                اقدامات خنثي 
مداخله در محيط اجتماعي عمومي و شخصي مثل فرهنگ، اقتـصـاد،      

پردازد. اين اقدامات سبـب ايـجـاد تـوانـايـي و               آموزش و غيره، مي   
 گردد. هاي الزم، براي اعضاي جامعه مي انگيزه

ها بـه   به هر حال نظام اداري عاري از فساد، زمينه دستيابي دولت        
حالي كـه   توسعه و بهره مند شدن از تأثيرات مثبت آن خواهد بود. در     

نظام اداري فاسد، با مصروف داشتن منابع مالي مختص به تـوسـعـه            
برد و يـا       جامعه، مانند منجالبي است كه منابع را در خودش فرو مي          

معامالت، توسعه پايدار را مختل و امـكـان               حداقل با افزايش قيمت   
سازد. از اين رو فساد اداري    بيني وضعيت اقتصادي را محدود مي       پيش

با آسيب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجـتـمـاعـي          
 شود. مي

تـوانـد    در اين نوشتار سعي شده است به بعضي از تدابيري كه مي      
اسـت     »پيشگيري اجتماعـي در فسـاد       «ي موضوعات     در برگيرنده 

پرداخته شود تا بتوان با اطالع رساني و رشد آگاهـي عـمـومـي،امـر               
 مبارزه با فساد اداري را تسهيل نمود.  

 

 پيشگيري اجتماعي از فساد اداري 
 نويسنده: دكتر يحيى غني النجار
 استاد دانشكده علوم اقتصاد و اداري 

 ميالدي2014مارس -دانشگاه االزهر مصر 
 
 مترجم : محمدرضا پناهي
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 هاي ديني الف رشد و تقويت باورها و آموزه
يكي از راههاي پيشگيري اجتماعي، ارتقاي سطح فرهنگ اخالقي         
و ديني افراد در جامعه است. اين امر در جوامعي كه داراي اعتقـادات             

اي قـائـل        ديني هستند و براي باورهاي ديني شان احـتـرام ويـژه             
هـاي     باشند، اهميت داشته و تكيه برآن، يكي از بهتريـن شـيـوه              مي

هاي تمـام اديـان الـهـي          پيشگيري از جرم است.از آنجايي كه آموزه     
الخصوص دين اسالم بر تأمين عدالت اجتـمـاعـي و فـردي و                 وعلي

تكاليفي همچون اداي مسئوليت، صداقت و امانت داري، بكـارگـيـري           
كارگزاران شايسته، حفاظت از اموال عمومي و به مصرف رسـانـيـدن              

نمايد، تـقـويـت و زنـده            المال و غيره، تأكيد فراوان مي   صحيح بيت 
ها و ارزشهاي ديني، در امر پيشگيري و مـبـارزه بـا               داشتن آموزه   نگه

هاي ديني محسوب  فساد بسيار مؤثر است. زيرا فساد امر خالف ارزش    
گردد و پيروان اديان بدون يك نيروي قاهره بيروني، خودرا مـلـزم         مي

هـاي     دانند.پايبـنـدي    به رعايت دستورات و انجام مسئوليت ديني مي    
شود كه اگر     ديني يكي از مهمترين عوامل كنترل دروني محسوب مي        

در يك جامعه وجود داشته باشد، مانع انحرافات شده و تأثير مهـمـي            
بر تضعيف عوامل تسهيل كننده كارهاي نامشروع در يك جامعه دارد.   

هاي ديني در صورتي به مهمترين ركن،         البته الزم به ذكر است آموزه     
اي مـنـاسـب و          شود كه به گونه     جهت پيشگيري از فساد تبديل مي     

مطلوب و با ابزارها و الگوهاي مناسب، در اذهان قشرهـاي جـامـعـه                
تبيين گردد.البته قابل ذكر است كه در اديان آسمانـي و خصـوصـا                 
اسالم، دين و اخالق از هم تفكيك ناپذير اسـت و اغـلـب جـوامـع                
اسالمي از يك فرهنگ ديني كه در برگيرنده ارزشهاي مـذهـبـي و               

باشد تشكيل يافته است. در چنين جـوامـعـي        اخالقي ديني شان مي 
شود و    اخالقي و مخالف با ارزشهاي ديني تلقي مي         اي غير   فساد پديده 

 كند. هيچ انديشه ديني، زشتي و پليدي آن را انكار نمي

هاي دقيقي در مورد پيشگيري و مـبـارزه    هاي ديني، راهبرد    آموزه
كند كه رعايت و پياده نمودن آنها، نقش اساسـي در         با فساد ارائه مي   

پيشگيري از انحرافات اجتماعي و مفـاسـد اداري دارد. عـالوه بـر                   
اي كـه       راهبردهاي ديني، علماء و بزرگان ديني ما نيز از خود سيـره     

انـد كـه      هاي ديني بوده به عنوان الگو به جا گذاشته  برگرفته از آموزه  
هاي ديني در برقراري يك نظام اداري سـالـم و               بيانگر كارايي آموزه  

ي عـلـي    توان به سيره باشد. از آن ميان مي    برقراري عدالت جمعي مي   
بن ابيطالب (ع) در دوران خالفتش كه در امر پيشگيري و مبارزه بـا              
فساد به عنوان يك نظام موفق و نمونه مـطـرح اسـت، در كـنـار                     

 راهبردهاي ديني ياد كرد.
 ها ب دسترسي آزاد و همگاني به اطالعات و گزارش

ها در شكل دهي افكار عمـومـي          ها، جرايد و رسانه     در اغلب كشور  
هـاي     تأثير فراواني دارند، زيرا اطالع رساني آنـهـا يـكـي از ابـزار                  

هاي مفسده انگيز در    مستقيم اما مفيد براي كاهش اعمال و رفتار      غير
هـاي   نهادهاي دولتي است. جوامعي كه دسترسي به اطالعات و آزادي   

خاص براي بيان وجود دارد معموالً شفافيت بيشتـري در فـرايـنـد                
سيستم اداري آنها وجود دارد و اين امر باعث افـزايـش اعـتـمـاد و                   
مشاركت عمومي و همچنين افزايش دوام و قوام نظام سياسي آنـهـا              
شده است اين موضوع از زماني كه در كشورهاي اروپايي نـهـاديـنـه           

هاي مثل كودتا روبـرو نـبـوده            شده هرگز نظام اين نهادها با چالش      
است. اما برعكس در جوامعي كه دسترسي آزاد و ضابطـه مـنـد بـه           

هـاي     ها با مـحـدوديـت       اطالعات وجود ندارد و همواره اين دسترسي      
خاصي روبرو بوده است در نخستين قدم موجب ايجاد فاصلـه بـيـن               
شهروندان و نظام حاكميت و حتي ترديد درمشروعيت آن خـواهـد              

ها كه شرايط رشد سريع فسـاد هـمـوار              شد.معموالً در اين حكومت    
گردد، تغيير و تحوالت سياسي در حاكميت آنها علي الـخـصـوص            مي

 كودتاهاي سياسي قابل مشاهده است. 
به هر حال آزادي مطبوعات به عنوان يـكـي از اركـان اصـلـي                   

هـاي هـمـانـنـد سـازنـدگـي،                دموكراسي است كه در آن نـقـش        
تـوان     دهندگي، افشاگرايي و مهمتر از همه اطالع رساني را مي   هشدار

اي در      ها، عنصر تعيين كـنـنـده      مالحظه كرد. جريان آزاد در رسانه  
جلوگيري از فساد در مواردي چون رشوه، اختالس، رانت خـواري و              

هاي زير زميني خواهد بود. آزادي مطبوعات در صورت نهادينه       اقتصاد
شدن در جامعه رابطه مستقيمي با كاهش فساد و شـفـافـيـت در                  
عملكرد نهادهاي دولتي داشته و قدرت پاسخگويـي سـاخـتـارهـاي              
قدرت را در مواجهه با مردم و رقباي دست اندر كار قـدرت ارتـقـاء              
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بخشد. متاسفانه در كشورهاي كه جريـان آزاد اطـالع رسـانـي                   مي
اي براي كنترل نهادهاي دولتـي تـوسـط            جايگاهي ندارد هيچ زمينه   

شـود و در         ها فراهم نمي    هاي مدني، احزاب، مطبوعات و رسانه       نهاد
فقدان اين نظارت، فساد سياسي و مالي در نهادهاي دولتي با سهولت          
بيشتر صورت ميگيرد. در اين كشورها دولتمردان و نخبگان سيـاسـي      
بر اساس موقت بودن حضور شان در حاكميت، ايـن حضـور را بـه                  
عنوان فرصتي براي به دست آوردن امكانات كه براي آنها فراهم شـده    

 دهند. است، مورد توجه قرار مي
ها به اين نتيجه رسيده است كه ارائه اطالعـات            امروزه اكثر كشور  

و دسترسي آزاد اطالعات، بخشي از وظيفه دولت است و دسترسي به            
اطالعات را به مراتب گسترده تر و فراتر از انتشار اسناد و مدارك بـه       
صورت روزمره دانسته ونهادهاي دولتي به اقتضاي نياز و درخـواسـت            

ها و اسناد مورد نياز را جهت بـررسـي الزم ارائـه            ارائه شده، پرونده  
 كنند. مي

اي براي دولت   ها وخبر نگاران بدون اينكه هزينه       مطبوعات، رسانه  
هاي دولـتـي      در بر داشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه          

مستـقـيـم بـه         پردازند. اين عملكرد مطبوعات يك نوع كمك غير          مي
افشـاي   باشد؛البته الزم به ذكر است مسئولين دولت در امر نظارت مي 

دهـد     هاي اجتماعي فساد را افزايـش مـي          فساد در مطبوعات هزينه   
گـردنـد      شوند كه بر اثر فساد نه تنها تنبيه مي         وكارمندان متوجه مي  

گردد.همچنين كشـانـيـدن        بلكه آبرو و حيثيت شان با خطر واقع مي  
قضايا در مطبوعات، مانع اعمال نفوذ افراد براي مسكوت گذاشتـن و             

اعالميه حقوق بشر نيز آزادي     19شود.در ماده      عدم پيگيري فساد مي   
بيان و دسترسي به اطالعات را جزء حقوق مسلم هرفرد بيان نـمـوده          

 است.
 ج تقويت سطح آگاهي عمومي

براي آنكه شهروندان كشوري بتوانند با فساد مقابله كنند و خـود     
سازي آنان ضروري و الزم         از ارتكاب آن دوري ورزند، آموزش و آگاه       

است. زيرا براي تحقق مشاركت مؤثر مردم و نيروهاي اجـتـمـاعـي،                
هاي سياست جنايي و آمـوزش افـراد        تجهيز نمودن عمومي به برنامه    

گذار بوده و از طـرف           جامعه جهت همكاري در امر پيشگيري تأثير      
ديگر آگاهي و آموزش عمومي سبب اعتماد عمومي به نظام مجازاتهـا         

هاي مشاركت جويانه تـقـويـت       و كيفري شده و زمينه را براي برنامه   
 كند.  مي

آموزش همگاني در امر پيشگيري فساد اهـمـيـت زيـادي دارد،               
آنچنان كه اهميت آن در هنگ كنگ به خوبي مورد تـجـربـه قـرار                 

هـاي     گرفته و كميسيون مستقل مبارزه با فساد اين كشور، بـرنـامـه            
هـاي     تبليغاتي مختلفي، براي آموزش مردم درموضع فساد و راهبـرد         

هاي دقيـق و     ها و تماس اند و از طريق رسانه      مبارزه با آن تهيه نموده    
توان از    رو در رو، مورد استفاده جامع قرار دادند و ثابت كردن كه مي        

 آن طريق به كنترل فساد كمك كرد. 
اي كه از فساد اطالع كافي ندارد و      انتظار مقابله با فساد از جامعه     

شناسد، نامعقول است. به همين دليل در      هاي ارتكاب آن را نمي      شيوه
طراحي راهبردهاي مؤثر و كارآمد براي آموزش عمومي، رشد آگاهـي         

هاي مبارزه بافسـاد   مردم به عنوان بزرگترين منبع اطالعات براي نهاد      
بـاشـد. و بـه          در راستاي پيشگيري و مقابله با فساد حائز اهميت مي 

شود كه بـا   شهروندان آسيب ديده و آگاهان از وقوع فساد آموخته مي         
جديت شكايت شان را تعقيب نمايند و آنها را متقاعد سازند كه هيـچ      

كند و در صورت صـرف نـظـر كـردن از              خطري شمارا تهديد نمي 
هاي مربوطه كل جامـعـه مـدنـي            شكايت و عدم اطالع دهي به نهاد      

 بيند. آسيب مي
هاي آموزشي بايد در برگيرنده اطالعات دقيقـي در مـورد          برنامه

هاي فساد و نحوه وقوع و گزارش آن و سازوكارها     ماهيت فساد، هزينه  
هاي فرا ملي باشد و نيز بـراي عـمـوم         و قوانين مقابله با آن و تجربه  

اعضاي جامعه مدني ثابت بسازد كه فساد امري زيان بار و نامطـلـوب          
هايي كه مردم با دولت در تعامل بـيـشـتـري             است. خصوصا در حوزه    

 هاي فساد خيلي اهميت دارد.  هستند، اهميت آشنايي با زيان
ي ابـعـادي    آموزش شهروندان نسبت به موضوع فساد در برگيرنده   

مانند، آگاهي دادن ايشان در ارتباط با حقوق و تكاليف خود در امـور              
هـاي اداري در         اداري و نيز حقوق و مسئوليت كـارمـنـدان نـهـاد             

باشد. آموزش به شكل جزئي و جامع به دلـيـل      هاي مختلف مي    بخش
مشكالت فني، پيچيدگي و اقتصادي، ممكن نخواهد بود. ولي آموزش          

هاي كلي و اساسي حاكم بر فرايند اداري، تـبـيـيـن               يك سري برنامه  
هاي فساد  حقوق و تكاليف افراد در صورت مواجهه شدن با درخواست         

آميز و گزارش خالف كاري در صورت اصرار بر تخلف مراجع مربوطه،          
 باشد. ممكن و ضروري مي

همچنين آموزش عمومي در بر گيرنده آگاهي دادن بـه آثـار و              
هاي اقتـصـادي، سـيـاسـي،           تبعات منفي فساد اداري در كليه بخش      

باشد و نيز در برگيرنده تفهيم اينكه دامنـه و     فرهنگي و اجتماعي مي   
گـردد و     شيوع آن دامنگير تمام شهروندان يك جامعه خواهد شد مي  

تفاوت بوده بلكه حسـاسـيـت نشـان            در صورت مشاهده آن نبايد بي     
 دهند.
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آموزش عمومي عالوه بر مبارزه با فساد، يك عامل پـيـشـگـيـري          
گردد. زيرا در آن مديران و كاركـنـان      كننده از فساد هم محسوب مي     

در مورد فساد، نحوه برخورد با فساد، ايجاد انگيزه و عدم آلوده شـدن          
بـيـنـنـد و هـمـچـنـيـن               به فساد و آثار زيان بار فساد، آموزش مي        

سازي شهروندان در جهت بدست آوري اطـالعـات در مـورد           توانمند
فساد، آگاهي دادن شهروندان در مورد حقوق و مسئوليت شان، جلب           
حمايت و اعتماد عمومي به نظام اداري شان و ترغـيـب و تشـويـق                  

هاي جمعي به بهتر ادا كردن وظايف شان، اطـالع رسـانـي و            رسانه
 شود.   آموزش داده مي

تواند شامل كارمندان نهادهاي عمومي نـيـز           آموزش همگاني مي  
گردد. به عنوان نمونه كارمندان نهادهاي عمومي بايد متقاعد شـونـد             
كه مبارزه با فساد به نفع آنهاست، و آنها تعليم الزم را در مورد توجه،       
اهميت به گزارش و شكايت مردم را ببينند. به هـمـه كـارمـنـدان،                 

شـان بـه        خصوصا بخشهاي دولتي تفهيم گردد كه مقام و موقعيـت         
شكل امانت در اختيار شان است و هميشه در معرض توجه، طمـع و        
سوء استفاده ديگران و خصوصا افراد سود جو هستند. لذا از هرگـونـه         

 رفتار كه در معرض سوء ظن قرار دهد بپرهيزند.
ها و روز نامه نگاري به شيوه        آموزش همگاني شامل آموزش رسانه    

اي اساسـي را بـيـن         گردد. روزنامه نگاران نقش واسطه تحقيقاتي مي 
ها را    مردم و هيئت حاكمه به عهده دارند و مسئوليت دارند تا گزارش           

طرفانه، عادالنه و درستكارانه و به صـورت شـايسـتـه و                 به شكل بي  
مستقل به اطالع عموم برساند. پس براي بهتر ادا شـدن نـقـش و                

توان  شان و نيز تقويت اعتبار سالمت و توانايي شان، مي      هاي  مسئوليت
ها و مطبـوعـات نـيـز           هاي آموزشي عمومي را در عرصه رسانه        برنامه

 سرايت داد.
هاي عضو را     المللي مبارزه با فساد اداري نيز كشور        ميثاق نامه بين  

توصيه به باال بردن سطح آگاهي عامه و سهيم كـردن جـامـعـه و                    
نهادهاي مدني را در امر مبارزه با فساد از طريق افزايش شفافـيـت و       

گيري، دسترسي كافي مردم به       هاي تصميم   گيري عامه در برنامه     سهم
هـاي     هاي اطالع رساني در بـرنـامـه         اطالعات و دخيل ساختن برنامه    

ميثاق مزبور بيان  13ها دانسته است. ماده    آموزشي مدارس و دانشگاه   
دول عضو در حد امكان و مطابق اصول اساسي و سيستـم           «دارد:     مي

هـاي     حقوقي داخلي شان بمنظور توسعة سهم فعال افـراد و گـروه             
دولتي و سـازمـانـهـاي      هاي غير   دولتي چون جامعة مدني، سازمان      غير

اجتماعي در جلوگيري و مبارزه عليه فساد اداري و بلند بردن آگاهـي     
عامه در مورد موجوديت، علل و شدت فساد اداري و تهديدي كـه از              

نـمـايـد. ايـن           گردد، تدابير الزمي را اتخاذ مـي     اين ناحيه ناشي مي   
 سهمگيري توسط تدابير آتي تقويت گردد: 

هـاي     گيري عامه در پـروسـه       الف افزايش شفافيت و ارتقاي سهم     
 گيري.   تصميم

 ب حصول اطمينان از دسترسي كافي مردم به معلومات. 
هـاي     هاي اطالع رساني عامه و بـرنـامـه      ج بعهده گرفتن فعاليت  

  »آموزشي جهت افزايش روحية عدم تحمل در برابر فساد.

توان نقـش     از مطالب فوق و بويژه از ماده اخير الذكر به خوبي مي           
دولتي را جهت آموزش و آگـاهـي          مهم و مثبت نهادهاي مدني و غير      

دادن جمعي در امر پيشگيري از فساد پي برد. زيرا وجـود چـنـيـن             
كند برخـي از       اي بر دولت تحميل نمي      هايي عالوه بر آنكه هزينه      نهاد

هاي دولتي را مانند افراط و تـفـريـط و               خصايص و مشكالت بخش   
ها از ميان خود مـردم   گيري و غيره را ندارد و از سويي اين نهاد     سخت

به هدف آموزش برخاسته است و هم خود اينها از انـگـيـزه بـااليـي                  
شود. از ايـنـرو         برخوردار است و هم با پذيرش بيشتر مردم روبرو مي         

توان يك نـوع     هاي مدني را در واقع مي       ها و نهاد    نقش و عملكرد گروه   
 فشار و حالت نفوذي بر دولت و حكومت دانست.

هاي آگـاهـي بـخـشـي و             در پايان بايد گفت كه هدف از برنامه       
هـايـي از       باشد كه چه رفتار     آموزش عمومي انتشار وسيع مطالبي مي     

سوي دولت به طور جمعي و از كارگزاران به صورت فردي انتظار بايد           
هـاي     داشت. انتشار اين اطالعات بخاطر آگاهي دادن از طريق رسانـه     

هاي آموزشي و دايـر       چاپي، صوتي و تصويري، كتب، اينترنت، نشست      
هـاي آمـوزشـي بـه آدرس              نمودن كنفرانس و حتي ارسال بسـتـه   

 الكترونيكي افراد، محقق خواهد شد.

1- P. Langseth & Others, The Global Programme Against 
Corruption (UN Anticorruption Toolkit), United Nations Of-
fice on Drugs & Crime, 3nd Edition, Vienna, September 
2004.  
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شويي فعاليتي غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و              پول
يابد. به عبـارت    درآمدهاي ناشي از اعمال خالف قانون، مشروعيت مي 

ظاهر تميـز   هاي به  هاي كثيف ناشي از اعمال خالف به پول        ديگر پول 
شود. پـرداخـتـن در          شوند و در بدنه اقتصاد جايگزين مي تبديل مي 

شويي داراي مباحـث بسـيـاري اسـت كـه در ايـن                     خصوص پول 
 شود.  نوشتارصرفا به چند موضوع پيرامون آن اشاره مي

 

 ها آلكاپون 

هـا   ميالدي گانگسترهاي شيكاگو به نام آلكاپون   1930ي    در دهه 
قانوني خود را بـراي بـه جـريـان                دالرهاي حاصل از معامالت غير    

هاي اين شـهـر كـه           انداختن در سيستم پولي كشور به خشكشويي      
هـا هـم ايـن          سپردند و آن    كردند مي   عمدتا زير نظر آنها فعاليت مي     
كردند) بدين ترتيب ايـن      دادند(رد مي  دالرها را به مشتريان خود مي     

افتاد و بـه اصـطـالح تـمـيـز               ها در سيستم پولي به جريان مي        پول
كـردن    اي كه گروه آل كاپون براي تـمـيـز      شد.از آن جا كه شيوه       مي
هاي كثيف انتخاب كرده بود از طريق خشـكـشـويـي بـود بـه                    پول
 شويي مشهور شد.  پول

 
 شويي بر اقتصاد تاثير پول

گـيـري بـر       شويي به عنوان يك جرم مالي تاثير منفي چشم         پول
اي كه  گذارد. در قطعنامه  رشد و توسعه اقتصادي كشورها به جاي مي      

در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويـب شـد،      1998در ژوئن   

شـود. از        ميليارد دالر پول تطهير مـي   2كم   برآورد شد ساالنه دست   
 توان موارد زير را نام برد: شويي مي جمله اثرات منفي پول

 تخريب بازارهاي مالي -

 فرار سرمايه به صورت غيرقانوني از كشور -

كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سـاالنـه تـولـيـد            -
 ناخالص ملي

 ورشكستگي بخش خصوصي -

 وري در بخش واقعي اقتصاد كاهش بهره -

 سازي افزايش ريسك خصوصي -

 تخريب بخش خارجي اقتصاد -

 هاي ارز و بهره ثباتي در روند نرخ بي -

 توزيع نابرابر درآمد -
 

 شويي الكترونيك  پول

شويي از بستر بانكداري الكترونيـك بـه         مجرمان و پيشروان پول    
هاي كـثـيـف خـود        هاي گوناگون براي مشروع نشان دادن پول  شيوه

 كنند. استفاده مي

ترين ابزارهايي كه در پول و بانكداري الـكـتـرونـيـك       يكي از مهم  
براي اجراي صحيح امور و باالبردن ضريب اطمينان كاركردها به كـار            

بـاشـد. بـه طـور           روند، فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال مي       مي
خالصه، كاركرد فناوري رمزنگاري اين است كه محتوا را به شـكـلـي              

كند و براي اينكه به حالت اولـيـه       نامفهوم و غيرقابل درك تبديل مي     
) اجرا شود كه  Decryptionبرگردد، الزم است فرايند رمزگشايي ( 

كنـنـده و      بديهي است فقط سازنده و واگذارنده اين فناوري و ارسال         
 كننده محتوا توانايي انجام آن را دارند. دريافت

شـود كـه اگـر پـول            با توجه به اين توضيحات مشخـص مـي         
الكترونيك رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شـد و            

كننده آن كه مشخص نيست در كدام نقطه از جهان قرار      تنها دريافت 
تواند با اجراي برنامه رمزگشاي مربوطه از آن آگاهي يابد. به       دارد، مي 

) Confidentialityاين ترتيب، چنان سطحي از محرمانه ماندن (    
شود  ) براي اين مبادالت فراهم مي Anonymityو ناشناس ماندن (    

 

 چند نكته
 پيرامون  

 شويي پول
 

 پور گردآوري: حسين علي
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تواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نـظـر خـود را بـه             كه هر كس مي   
 آنكه كسي از محتواي آن آگاهي يابد. اي ديگر ارسال كند، بي نقطه

برخي مجرمان از اين بستر براي انجام اعمال خالف خود استفاده           
 كنند. مي

شـود،   ترديد اين مساله همانند ديگر مسايل الينحل تلقي نمي         بي
هاي بسياري همراه خواهد بود؛ بـه ويـژه        اما مسلماً حل آن با چالش     

يافته در عرصه فراملي و پـول و بـانـكـداري          آنكه اگر جرايم سازمان 
الكترونيك آنالين مدنظر قرار گيرند كه بديهي است ايـن رويـكـرد               

هايي كه بايد براي  طلبد، آن هم راه حل المللي هم مي هاي بين حل  راه
الشكلي  هاي متحد  مالحظات بعضاً مهمي كه در فوق اشاره شد، پاسخ        

ترديد تمامي كشورها در نحوه استـفـاده از فـنـاوري          ارائه دهند. بي  
رمزنگاري رويه متحدالشكلي ندارند. به عنوان مـثـال، در آمـريـكـا                 

منوط به ارائه كـلـيـد       PGPاستفاده از فناوري رمزنگاري پيشرفته    
باشد، در حالي كه مجريان قـانـون      مي  FBIرمزگشاي آن به پليس     

هاي بيشتري مواجهند. همچنين، نگاه آنهـا بـه            اروپايي با محدوديت  
اي يا به عبـارت بـهـتـر          مساله رعايت حريم خصوصي كاربران شبكه     

تر اينكه تمامـي   اي يكسان نيست و از همه مهم   مشتريان بانكي شبكه  
يافته بـه يـك انـدازه تـالش              كشورها در برخورد با جرايم سازمان     

كنند، تا چه رسد به اينكه تن به وضع يك سري مقررات دهـنـد         نمي
 سازد.   كه تجارت الكترونيك سودآور آنها را با تهديد مواجه مي

اي به عنوان واسط مـا بـا فضـاي             رساني رايانه  هاي اطالع  شبكه 
تبادل اطالعات در اين فرايند نقش بسيار مهمي بـه عـهـده دارنـد.            

 Dataاي (    دهنده خدمات مـركـز داده     عنوان مثال، چنانچه ارائه     به

Center      به بانكداري الكترونيك بپردازد، بايد آن را موظـف كـرد (
عالوه بر مقررات كلي، مقررات خاص مربوط به بانكداري الكترونـيـك     

صالح سياسي، اقتصادي و فـنـاوري        را كه مسلماً با نظر مقامات ذي     
اطالعات و ارتباطات مقرر شده و شايد در قالب يك قانون خاص هـم       

 به تصويب رسيده باشد، به اجرا گذارد.

چنانچه به مسائلي كه در فوق بيان شد جامه عمل پـوشـانـيـده            
شويي الكترونيكي، حتـي از       توان ادعا كرد كه مبارزه با پول       شود، مي 

تر خواهد بود. چرا كه در اينجا الزم نيست      شويي سنتي هم آسان    پول
هاي مختلف از چندين كشور به خدمت گرفته شوند تـا     پرسنل ارگان 
شويي سنتي اختالل ايجاد كنند، بلكه با يـك     گانه پول  در مراحل سه  
اي كـه بـر      هاي رايانه  المللي و تدوين يك سري برنامه      هماهنگي بين 
انـد، بـه خـوبـي          ريزي شـده   هاي اصولي طرح   گذاري مبناي سياست 

 شويي الكترونيكي برآمد. توان از عهده پيشگيري از پول مي

 شويي در حقوق ديگر كشورها  پول

 سوئيس:

هاي مالي تـوسـعـه       در پاسخ به اين انتقاد كه خدمات و سرويس       
هاي قانوني و مقررات امنيتي و سخـت          يافته سوئيس فاقد محدوديت   
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گيرانه بانكي است و از اين رو كشور به محل امني براي حفظ عـوايـد    
قانوني تبديل شده، دولت سوئـيـس    هاي جنايي و غير  ناشي از فعاليت  

شويـي    هاي مربوط به پول     اقداماتي را به منظور محدود كردن فعاليت      
 اتخاذ كرده است.

المللي كه با مشاركت دولت سوئيس انـجـام       از جمله اقدامات بين   
توان به نيروي ويژه اقدامات مالي اشاره كرد كـه در سـال            شده مي 

به منظور اتخاذ تدابيري براي مقابله  7توسط كشورهاي گروه      1989
پـيـشـنـهـاد       40شويي تشكيل شد.اين نيروي ويژه در مجموع  با پول 

المللي ارائه داده كه اقدامات اتخـاذ شـده      براي نحوه عمل ملي و بين  
شويي بيشتر مبتني بر همـيـن    توسط سوئيس به منظور مقابله با پول   

 ها بوده است.  پيشنهاد

به موجب قانون كيفري فعلي سوئيس هر كس از شناسايي منبـع    
داند يـا    هايي جلوگيري كند كه مي      ها يا كشف و توقيف دارايي       دارايي

هاي مجرمانه حاصل شده است مجرم شناخـتـه           دانسته از فعاليت    مي
 شود.   مي

هاي مجرمانه بسيـاري از جـرائـم            در قانون سوئيس اين فعاليت    
اخاذي آدم ربايي و     -جدي نظير دزدي، سرقت به عنف، كالهبرداري      

شـود. جـرم         البته قبول رشوه توسط مأموران دولتي را شامـل مـي           
ارتكابي در سوئيس قابل مجازات خواهد بود حتي اگر جرم اصلي در           
خارج از كشور ارتكاب يافته باشد البته مشروط به اين كه مجمـوعـه              
اوضاع و احوال تشكيل دهنده جرم اصلي هم بـه مـوجـب قـانـون             
سوئيس و هم به موجب قانون خارجي جرم باشد. مقررات كـيـفـري               

گـذاري يـا انـتـقـال             داري، كمك به سرمايـه      سوئيس قبول، امانت  
هاي مالي را كه با وجود قراين  هاي شخص ثالث توسط واسطه      سرمايه

هشدار دهنده بدون شناسايي هويت مالك اصلي صورت گرفته باشـد      
ايـن   1994شناسد. در پي اصالحات به عمل آمده در مارس       جرم مي 

دهد تا مقامات اجرايي را از شواهـد   قانون به اشخاص مربوطه حق مي   
 ها داراي منبع جنايي است مطلع سازند. موجد اين ظن كه سرمايه

ي لزوم محرمانه بودن معامالت به        دهي به واسطه    حق اين گزارش  
 موجب مقررات بانكداري سوئيس مايه مشاجرات حقوقي بوده است.  

شويي در سـوئـيـس بـه تصـويـب                قانون پول 1997در اكتبر   
شويي و تضمين سطح مناسبي    رسيد.هدف از اين قانون مبارزه با پول       

المللي  از احتياط در معامالت مالي است.اين قانون برخي اقدامات بين       
شويي را نيز در خود مـنـظـور كـرده             اتخاذ شده براي مبارزه با پول     

است.به عالوه قانون مذكور از جهاتي مكمل براي قوانـيـن مـوجـود                
 سوئيس از جمله مقررات كيفري آن است.

هاي مالي موظفنـد هـر گـونـه             نخست مطابق اين قانون واسطه    
هاي جنايي را كه در جـريـان روابـط         آگاهي يا ظن به انجام فعاليت   

 اورند گزارش كنند. تجاري خويش با مراجعين شان به دست مي

وكال و سردفتران رسمي از اين قاعده مستثني هستند مگر ان كه      
ي جنايي آگاه شوند يـا چـنـيـن        ها در شرايطي ويژه از وجود فعاليت 

هـاي     ظني پيدا كنند.دوم در كنار تعهد به گزارش اين قانون واسطـه   
كنـد كـه مـوضـوع          هايي مي مالي را موظف به مسدود كردن دارايي     

 گزارش هستند.

هايي است كه  هدف از اين اقدام جلوگيري از ناپديد شدن سرمايه     
هاي مجرمانه باشد.مسدود      رود جزو عوايد ناشي از فعاليت       ظن آن مي  

ها بيش از پنج روز تجاري طول نخواهد كشيد و پس از    كردن سرمايه 
ها خود به خود آزاد خواهد شد مگر آن كـه               سپري شدن آن دارايي   

مقامات اجرايي تصميم به مداخله بگيرند. سرانجام اين قانون حـاوي       
كه براي پيشبرد  »مشتري خود را بشناس   «مقرراتي است موسوم به     

 شويي منظورشده است. اجراي قواعد و مقررات مبارزه با پول

قواعد مشتري خود را بشناس عنصر مهمي در استراتـژي كـلـي              
شـود ايـن قـواعـد بـخـشـي از                   شويي محسوب مي    مبارزه با پول  

هاي نيروي ويژه اقدامات مالي است و شـامـل قـواعـد و                    پيشنهاد
مقرراتي نظير شناسايي مشتري و قواعد دفترداري و هـمـيـن طـور               

 شود. ي اقتصادي معامالت مشكوك مي تعهد به روشن كردن پيشينه

 

 لتوني: 

هـاي    در اين كشور قــانون جلوگيـري از عـوايد ناشي از فـعاليت         
االجـرا     الزم   1998تصويب و در ژوئن  1997دسامبر    18جنايي در   

رسمي اين قانون هدف از قـانـون مـزبـور               گرديد.مطابق ترجمه غير   
هاي تبهكارانه است.بـديـن        جلوگيري از تطهير عوايد ناشي از فعاليت      

هاي مالي مـؤسـسـات     منظور اين قانون حقوق و تكاليفي را براي نهاد 
 كند. ها مقرر مي ها و عملكردهاي نظارتي آن اعتباري و فعاليت

به عالوه در اين قانون تأسيس اداره جلوگيري از تطهيـر عـوايـد           
هاي تبهكارانه (كه در قانون از آن به عنوان اداره افشا        ناشي از فعاليت  

بيني شده است.اداره افشـا         شود) و يك شوراي مشورتي پيش        ياد مي 
نهادي است مستقل كه تحت نظارت دادستاني كل لـتـونـي عـمـل                
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آوري، ثـبـت و تـحـلـيـل               كند. وظيفه اين نهاد دريافت، جمـع        مي
هاي دريافتي از مؤسسات مالي و اعتباري و اظهار نظر راجـع              گزارش

شـويـي    اي حاكي از پـول     به آنها و در صورت وجود داليل قانع كننده        
كمك به مراجع قضايي و محاكم در رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايـي              
است به عالوه اداره افشا موظف به تحليل اطالعات و ارائه راهكارهاي            
مناسب مؤسسات مالي و اعتباري و همكاري با مؤسسات ديگر دولتي           
است.اما از هيچ گونه اختيار تعقيب برخوردار نيست و ظاهـرا فـاقـد              

اي براي جستجو و ضبط اموال و اختيارات مـهـم      هرگونه اختيار ويژه 
 ديگر براي انجام تحقيقات است.

هاي دولتـي در     هدف شوراي مشورتي تقويت همكاري ميان نهاد     
راستاي اهداف مقرر در قانون و ارائه راهنمـايـي الزم در خصـوص               

هايي به اداره افشـا      هاي معامالت نامعمول و نيز ارائه پيشنهاد        شاخص
راجع به نحوه ايفاي وظايفش به موجب قانون است.شورا داراي هشت      

 ها نماينده بخش خصوصي هستند. عضو است كه شش نفر از آن

 

 انگلستان 

شويي در آن ظهور يـافـتـه           در انگلستان كه دير زماني است پول      
است و بانكها و مؤسسات مالي به كرات مورد سوء استفاده بزهكـاران             

اند، پارلمان ايـن   براي پنهان كردن منشاء پولهاي نامشروع قرار گرفته     
 كشور قوانيني را براي مبارزه با اين پديده وضع نموده است:

جرايم قاچاق مواد مخدر ( از جـملـه كـمـك بـه              1986قانون  
نگهداري و عايدات ناشي از قاچاق مواد مخدر، به كاربردن عـايـدات              

گذاري براي وي از      مذكور براي تامين مالي همان قاچاقچي يا سرمايه       
 طريق خريد امالك را جرم تلقي نموده است.)

درخصوص مبارزه با تروريسم ( كه به موجب آن از      1989قانون  
جمله اگر شخصي به هر نحو موجبات نگهداري يا هدايت و كـنـتـرل      
وجوه متعلق به تروريستها را به طريق اختفاء، خارج ساختن از حـوزه      
قضائي، انتقال به افراد مشخص يا... فراهم سازد مـجـرم شـنـاخـتـه              

 شود.) مي

 1993شـويـي        و باالخره قانون عدالت جزائي و قـانـون پـول            
) از جمله قوانين مختلفي است كه در انگلـسـتـان       2001( اصالحي    

شويي مقررات مشخـصـي را وضـع            وجود دارد و براي مبارزه با پول      
نموده است به موجب قانون اخير حتي اطالع ندادن بـه مـقـامـات                 

شويي و يا افشاي اين كه تحقيقاتي بـراي كشـف         دولتي از وقوع پول   
شويي در جريان است به نحوي كه تاثير منفي در تـحـقـيـقـات                  پول

 داشته باشد جرم ميباشد.

 

 چين

براي مؤسسات  2003به موجب مقررات الزم االجرا از اول مارس         
مالي و بانكي از جهت اطالع رساني و تبادل اطالعات در رابـطـه بـا            

شويي الزاماتي مقرر گرديده است بـه عـالوه ايـن                هاي پول   فعاليت
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مؤسسات ملزم به كنترل دقيق هويت اشخاص متقـاضـي گشـايـش          
 حسابهاي پس انداز يا دخيل كردن در عمليات بانكي گرديده اند.

ميليارد دالر بـه       150توان خروج حدود  علت اين اقدامات را مي 
تاكنون دانست در ايـن كشـور          1987قانوني از سال  هاي غير   روش

عوايد قاچاق مواد مخدر يا درآمدهاي حاصله از ساير اعمال مجرمانـه        
و اموال مورد استفاده براي انجام اعمال مجرمانه مصادره مـيـشـونـد.           

شويـي، در شـعـب         بانك مركزي چين اعالم كرد براي مبارزه با پول   
هاي مـخـصـوص مـبـارزه بـا              مختلف بانك مركزي اين كشور اداره     

 شويي ايجاد خواهد كرد. پول

 

 ژاپن 

تـحـصـيـل يـا مصـرف              1992به موجب قوانين وضع شده در  
قانوني حاصله از جرايم مربوط به قاچاق مواد مـخـدر        هاي غير   سرمايه

را ممنوع اعالم كرده و ترتيبات خاصي را در ايـن رابـطـه بـراي                     
هـاي گـروه        مؤسسات مالي و بانكي مقرر نموده و به عالوه توصـيـه          

بصورت بخشنامه به مؤسسات مذكـور  ”  اجراي اقدامات مالي  ” مسئول  
 ابالغ شده است.

 

 

 

 استراليا

در استراليا مقررات خاصي وجود دارد كـه بـه مـوجـب آنـهـا                    
شود بـه مـوجـب         درامدهاي حاصل از عمليات بزهكارانه مصادره مي      

سيستم متخذه در اين كشور بسياري از مؤسسات تـجـاري و افـراد         
دخيل در معامالت نقدي بيش از حد مشخص، بايد انـتـقـال وجـوه            
مذكور و به طور كلي هر نوع نقل و انتقال مشكوك پـول نـقـد را                    

 گزارش كنند.

 Australianمـخـفـف         Austracدر اسـتـرالـيـا اداره          

Transaction Reports and Analaysis Center 
شويي است كـه   وابسته به دولت استراليا مهمترين مركز مبارزه با پول  

هاي مؤسسات و نهادهـاي مـالـي       به صورت دقيق و مرتب بر فعاليت  
ها، مؤسسـات   مرتبط با پول نظارت و كنترل دارد. كليه بانكها، صرافي    

گذاري و بـازنشـسـتـگـي،         هاي بيمه، شركتهاي سرمايه  مالي، شركت 
كازينوها و مؤسسات شرط بندي موظفند بر اساس قـانـون رسـمـي           
دولت استراليا، ضمن شناسايي و احراز هويت مشتريان خود، نسـبـت      

 اقدام نمايند. Austracبه گزارش دقيق نقل و انتقال وجوه به اداره 

دالر، مؤسسات مـالـي      1000براي نقل و انتقال وجه بيش از  -1
مجاز موظفند كارت شناسايي عكس دار مشتري را رويت و هويت و             
مشخصات كامل وي را ثبت نمايند. اين مؤسسات همچنين موظفنـد         
يك كپي از مدارك شناسايي مشتري را در محل مؤسسه نگـهـداري              

 نمايند.
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دالر    10,000براي هرگونه نقل و انتقال وجـوه بـيـش از                 -2
كارت شناسايي متفاوت از مشـتـري      2مؤسسات مالي موظف به اخذ      

باشند. بديهي اسـت كـه       (كه حداقل يكي از آنها عكس دار باشد) مي 
ثبت كامل مشخصات فرستنده و گيرنده وجه از جمله شماره تلفن و            

 باشد. ها مي ها در نقل و انتقال آدرس دقيق نيز از وظايف صرافي

مؤسسات مالي همچنين موظفند تاريخ و ساعت دقـيـق انـجـام              
 معامله، شماره حساب گيرنده و فرستنده را ثبت و نگهداري نمايند.

در پايان هر هفته مؤسسات مالي مجاز موظف به ارائـه دقـيـق                 
هـاي    هاي مالي صورت گرفته بر اساس فرم        گزارش كليه نقل و انتقال    

 باشند. به آن اداره مي Austracتنظيمي 

 اند   شويي ايجاد شده هايي كه براي مبارزه با پول سازمان

شويـي و      المللي براي مبارزه با پديده پـول       هاي بين   پيشينه اقدام 
هـاي   تدوين راهكـــارهاي جهــاني براي مقابله با اين معضل به سال      

برمي گردد. در اواخر همين دهه بـود كـه عـزم            1980مياني دهه   
هـاي     ها، معاهدات و كـنـوانسـيـون           جهاني براي تدوين پيمان نامه    

توان به اين مـوارد   المللي در اين زمينه شكل گرفت كه از آنها مي     بين
 اشاره كرد:

 

 ) (FATFگروه اقدام مالي

از سوي كشـورهـاي      1989) در سال  FATFگروه اقدام مالي (   
الدولي اسـت كـه هـدفـش            شكل گرفت و يك سازمان بين       7گروه  

شـويـي      المللي نسبت به مسئله پـول        توسعه و پيشرفت واكنش بين    
 ، گروه اقدام مالي مأموريت خود را گسترش داد.  2001است.در اكتبر 

گروه اقدام مالي يك مجموعه سياست گذار است كه كارشناسـان        
دهـد تـا در          حقوقي، مالي و ضابطان قانون را در كنار هم قرار مـي         

قوانين و مقررات كشورها اصالحات الزم پديد آيد. در حال حـاضـر،             
اي عضـو       سازمان منطـقـه   2حوزه قضايي (كشور و سرزمين) و       33

عضو هسته تالشهاي جهاني مبـارزه   35گروه اقدام مالي هستند. اين     
دهند. همـچـنـيـن      شويي و تأمين مالي تروريسم را تشكيل مي با پول 

اي بعنوان اعضاي وابسته و نـاظـر بـا       المللي و منطقه سازمان بين 27
گروه اقدام مالي همكاري دارند؛ اين سازمانها حق رأي ندارند، اما در           

 كنند. هاي كاري بطور كامل شركت مي جلسات و گروه

 

 كميته بازل

و  -ميالدي تشكيل شد. كشورهاي جي 1974اين كميته در سال     
لوكزامبورگ، يك كميتة دائمي با حمايت بانك تسويـه حسـابـهـاي           

] تأسيس كردند. اين نهاد، كميتة بازل (كـمـيـتـة          [BISالمللي   بين
هـاي     نظارت بر امور بانكي) نام گرفت كه متشكل از نمايندگان بانك        

 10-مركزي، نهادهاي ناظر و مراجع قانونگذار كشورهاي عضـو جـي           
 هاي اين كميته تكامل يافت. است. در گذر زمان، دامنة فعاليت

كشور: بـلـژيـك، كـانـادا،          11درواقع شامل  10-(كشورهاي جي 
فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئيس، بريتانيا و ايـاالت             

 باشد.) متحده مي

  PMLشويي برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پول

شـويـي          برنامه جهاني سازمان مـلـل بـراي مـبـارزه بـا پـول                  
GPML]              در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جـرم سـازمـان مـلـل [

UNODC]               قرار دارد. اين برنامه يـك پـروژه تـحـقـيـقـاتـي و [
المللي در مـبـارزه بـا       رساني با هدف افزايش تأثير اقدامات بين  كمك
هاي فني، آمـوزش و تـوصـيـه بـه                شويي از طريق ارائه كمك      پول

 كشورهاي عضو در صورت درخواست است

 گروه ناظران فني بانكداري ساحلي 

، شكل گرفت. به عنـوان يـك ارتـبـاط از            1980در اكتبر سال    
مراكز ” هاي قضايي كه در آن زمان به عنوان     مقامات مربوطه در حوزه   

 شناخته شده است.“ مالي دريايي

 (كنوانسيون نيويورك ) -

 ( كنوانسيون پالرمو)  -

 گروه پمپيدو شوراي اروپا -

المللي بـراي   كنوانسيون مبارزه با رشوه در معامالت تجاري بين        -
 OECDشويي  پيشگيري از پول

 شويي گروه اگمونت براي ممانعت از پول -

 گروه ولسبورگ -

 المللي نظارت بيمه انجمن بين -

 IOSCOالمللي كميسيون اوراق بهادار  سازمان بين -
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دهد كه    ميليارد دالر قاچاق كاال در كشور نشان مي           25وجود  
قاچاق تنها با كشف و مبارزه موردي قابل برطرف شدن نيست و                 

سازي، نظارت بر     هاي اصالح ساختار، فرهنگ     ضروري است كه برنامه   
بازار مصرف، حمايت مردم در مبارزه با قاچاق و سودجويان مرتبط با             

 آن مورد توجه قرار گيرد.

با وجود تاكيد بر ضرورت مبارزه با قاچاق كاال، به دليل مشكالت        
ساختاري اقتصاد، همچنان نزديك به يك سوم تجارت كشور به                

شود و در نتيجه ضمن آن كه حقوق دولت و             صورت قاچاق انجام مي   
اي از درآمد دولت تحقق         شود و بخش عمده       ملت پرداخت نمي   

هاي مربوطه نتوانند با       شود كه دولت و سازمان       يابد، باعث مي    نمي
دهي مناسب به عوامل بازار و توليد، از توليد و مصرف كاالهاي    عالمت

هاي نفتي، مايحتاج     اساسي و معيشتي و ضروري مانند دارو، فراورده        
ضروري و    زندگي و.. حمايت كنند و توليد و مصرف كاالهاي غير             

كيفيت خارجي نظير سيگار، پارچه و لباس و لوازم خانگي                    بي
 كيفيت را كاهش دهند.  بي

كارشناسان معتقدند كه بخشي از قاچاق كاال در مناطق و                  
هاي مرزي، به خاطر درآمدي كه براي مردم محروم در اين                 استان

اي از قاچاق     مناطق دارد، به راحتي قابل حذف نيست اما بخش عمده         
ها و بنادر جنوبي كشور و به صورت انبوه              كاال كه از طريق اسكله     

 تواند با نظارت و قوانين مناسب كاهش يابد  شود مي انجام مي

هاي   اي مناسب، مشوق    گويند كه نظام تعرفه     اين كارشناسان مي  
هاي بيهوده، اصالح قوانين و        گيري  واردات و صادرات، كاهش سخت     

تواند افراد و     هاي صادرات و واردات و... مي       ها و عوارض و هزينه      تعرفه
 تاجران را تشويق به واردات و صادرات از طريق قانوني كند. 

البته اين كار در مواردي مانند پوشاك و كفش و لوازم خانگي و               
ساير مايحتاج زندگي كه از طريق امارات و چين و... وارد كشور                  

شود، اثرگذار است اما بخشي از قاچاق كه مربوط به كاالهاي                  مي
ها و    ممنوعه است همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه با آن سختي           

 مشكالت خاص خود را دارد.

در نتيجه، مبارزه با قاچاق كاال بايد با تفكيك بازارها و نوع                   
اي از آن     كاالهاي مختلف به چند دسته تقسيم شود و بخش عمده           

سازي قوانين گمركي و نظارت ادارات         ها و ساده    بايد با كاهش تعرفه   
 استاندارد كشور، تحت نظارت و كنترل درآيد.

هر چه روند ترخيص و واردات و صادرات كاال ساده تر و روان تر               
يابد و اگر در مبادي ورودي و در بازار            باشد، ميزان قاچاق كاهش مي    

مصرف به منشا واردات و استانداردها و مجوزها توجه شود ميزان               
 واردات قاچاق نيز كاهش خواهد يافت. 

به خصوص در بازار كاالهايي مانند مواد غذايي، لبنيات و                   
شيرخشك، دارو، پارچه و كفش و لباس و لوازم خانگي كه با سالمت              

ها در بازار انجام شود و از ورود          گيري مردم در ارتباط است بايد سخت 
كيفيت جلوگيري شود و دائم در مورد          و مصرف وتوليد كاالهاي بي     

كيفيت و زيان و خسارت آنها به مردم هشدار             كاالهاي قاچاق و بي   
 داده شود.  

 راهكـار

 كاهـش قاچـاق  

 سـازي  فرهنگ

 و اصـالح ساختـار

 تجـارت كشـور 

ها رسانه   همراه با 
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كيفيت به حدي     كيفيت كاالهاي قاچاق بي     در حال حاضر بازار بي    
توان كاالهاي با كيفيت ايراني را          گسترده شده كه به زحمت مي       

جستجو كرد و مردم نسبت به وضعيت كاالهايي مانند پارچه و لباس            
 و كفش و... به شدت ناراضي هستند.  

به دليل مشكالت ساختاري اقتصاد و همسايه بودن ايران با                
كشورهاي منطقه و وجود مناطق دريايي و بنادر مختلف و مرزهاي              
گسترده با كشورهاي منطقه، معضل قاچاق نه تنها كمتر نشده بلكه             

 گسترش نيز يافته است.  

 25اگرچه مبارزه جدي با قاچاق صورت گرفته است اما وجود               
دهد كه قاچاق تنها با        ميليارد دالر قاچاق كاال در كشور نشان مي         

كشف و مبارزه موردي قابل برطرف شدن نيست و ضروري است كه              
سازي، نظارت بر بازار مصرف،         هاي اصالح ساختار، فرهنگ       برنامه

اي و قوانين     حمايت مردم در مبارزه با قاچاق و اصالح نظام تعرفه            
هاي نظارتي و...     گمركي و نظارت سازمان استاندارد و ساير سازمان         

بايد با سودجويي و بي تفاوتي و عملكرد ناشايست قاچاقچيان و                 
 سودجويان مرتبط با آن مقابله كند.

 مأموريت ويژه وزير كشور براي ستاد 

 مبارزه با قاچاق كاال و ارز

وزير كشور با صدور حكمي مسئولين ذيربط را موظف كرد                 
هاي قاچاق و      هاي بانكي مربوط به سران شبكه          اطالعات حساب 

رابطين آنان را گردآوري و براي ارائه به شوراي عالي مبارزه با                    
 شويي جمع بندي كنند. پول

رحماني فضلي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حكمي                
خطاب به رئيس ستاد مركزي مبارزه باقاچاق كاال و ارز، دستور داد با            

ها و    اي مركب از نمايندگان صالحيت دار دستگاه           تشكيل كميته 
نهادهاي عضو پنج مأموريت ويژه به منظور برخورد با عناصر اصلي و             

 حاميان چرخه قاچاق كاال و ارز را دنبال كند.

 اين پنج مأموريت در قالب محورهاي ذيل است:

هاي كالن قاچاق كاال و ارز         . احصاء و گردآوري تمامي پرونده      1
ها   سال گذشته كه منجر به شناسايي و دستگيري سران شبكه           5طي  

 شده است.
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هاي قضائي و احكام بدوي       . اعالم دقيق روند تحقيقات و بررسي      2
درخصوص   و تجديد نظر صادره از سوي مراجع ذيصالح قضايي،               

 هاي مذكور و بااعالم ارقام مربوط به جرائم متعلقه. پرونده

. تهيه گزارش كاملي از سرانجام اجراي احكام قطعي صادره و             3
 ميزان جرائم وصولي هر يك از پرونده ها.

هاي   . گردآوري و جمع بندي تمامي اطالعات مربوط به حساب          4
هاي قاچاق و رابطين       بانكي و گردش مالي مربوط به سران شبكه          

 شويي. آنان، جهت ارائه به شورايعالي مبارزه با پول

. تشكيل جلسه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با                  5
قانون دراولين فرصت و با حضور        3حضور اعضاي اصلي موضوع ماده      

 اينجانب.

 هاي مبارزه با قاچاق راه 

ي قيمت تمام شده كاال   كنندگان داخلي در زمينه هم اكنون توليد 
هاي وارداتي توان رقابت ندارند. از سويي وقتي            در مقايسه با نمونه    

شده كاال باال باشد و قدرت رقابت هم مهيا نباشد، طبيعتا             قيمت تمام 
آوردن قيمت    كننده را به سمت كاهش كيفيت كاال براي پايين           توليد

دهد كه اين خود عاملي در جهت افزايش             تمام شده آن سوق مي     
 هاي الزم براي قاچاق كاال به كشور است. انگيزه و زمينه

ادامه چنين روندي توليد را تضعيف كرده و بهترين زمينه براي             
طوري   كند؛ به   گري در كشور و قاچاق كاال را فراهم مي            رشد واسطه 

اي كه با تعطيلي        كه متاسفانه امروز هر فردي با اندك سرمايه            
 پردازد. گري مي  آورد، به واسطه هاي توليدي خود به دست مي واحد

موضوع اساسي ديگر، قاچاق كاال از مبادي ورودي قانوني و                 
ها   غيرقانوني است كه در صورت كنترل و نظارت دقيق اين ورودي             

از آساني قاچاق كاال به كشور            هم از حجم و ميزان قاچاق و هم          
 كاسته خواهد شد.

ها و ضعف در تنوع كااليي و طراحي كاالهاي توليد داخل              كاستي
نيز باعث شده كه نياز بازار تامين نشود و ميل به مصرف كاالي                   

 قاچاق افزايش يابد.

بردن جذابيت آن از      ترين راه براي مبارزه با قاچاق كاال از بين     موثر
بودن قاچاق، نبود قدرت        جمله سود باالي كاالهاي قاچاق، آسان        

هاي خارجي از     رقابت در كاالهاي توليد داخلي در مقايسه با نمونه          
 نظر قيمت، كيفيت و تنوع است.

دادن به    گام بعدي در مقابله با قاچاق كاال، شناسايي و پاسخ              
كننده است كه در اين زمينه نيز به چند              تقاضاي جامعه و مصرف    

موضوع از جمله قيمت و كيفيت مناسب، خدمات پس از فروش،                
 تنوع و طراحي بايد توجه داشت.

توجه به موضوعاتي از جمله تقويت خدمات پس از فروش، ثبات            
كاالهاي داخلي، تقويت     سازي براي مصرف ها، تشويق و فرهنگ  قيمت

هاي الزم از بخش توليدي كشور، تقويت و گسترش توليد             و حمايت 
بر فرهنگ      كردن عرصه   كاالهاي متنوع و جديد، مبارزه و تنگ          

هاي توزيع و خدماتي       گري در اقتصاد كشور و اصالح شبكه          واسطه
 كشور در كاهش قاچاق كاال به كشور موثر است.

براي مبارزه با پديده قاچاق به كشور به كنترل و نظارت دقيق               
كردن عوامل و      رنگ  نياز است، اما تنها از اين طريق و بدون كم              

 توان چندان موفق بود. هاي قاچاق كاال نمي جاذبه

 

 نقش اصناف در جلوگيري از گسترش پديده قاچاق

كه   شود، بعد از اين     كاالهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي        
شود، در نهايت براي عرضه به           هاي مختلف تحويل مي       به شبكه 
 شوند. ي اصناف وارد مي كننده به حوزه مصرف

اصناف در اين زمينه در آخرين حلقه قرار دارند و برخي افراد                
صنفي، ناخواسته و ندانسته اقدام به خريد و يا فروش كااليي                    

 كنند كه به صورت قاچاق وارد كشور شده است. مي

هاي تقلبي از    ي مدارك و فاكتور هاي تقلبي و ارائه البته نصب برند 
كنندگان كاال را نيز نبايد فراموش كرد كه امكان قاچاق             سوي قاچاق 

 كند. كاالها و توزيع آسان آنها را فراهم مي

 منبع: بولتن نيوز
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 كاريكاتور

ها و مطبوعات در بيان مشـكـالت و             كاريكاتور، زبان طنز رسانه   
معضالت كشور است، در اين شماره برخي از اين تصاويـر را بـه           

 نمايش گذاشتيم
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فروردين با    15مراسم تقدير از كاركنان نمونه اداره خدمات، شنبه      
حضور مسعود طاهري جعفري مديركل پشتيباني و خدمات فني              

 برگزار شد.

طاهري مديركل پشتيباني و خدمات فني در خصوص نحوه                
شاخص آزمون كتبي     4ارزيابي كاركنان اداره خدمات گفت: براساس       

ها، نمره رئيس اداره خدمات، نمره مدير مستقيم هر كدام             از آموزش 
 100از كاركنان و نمره اداره كل پشتيباني به هر يك از عزيزان از                 

 هايي داشت. ها نيز زيرشاخه نمره داديم كه هر كدام از اين شاخص

 در اين مراسم از كاركنان نمونه اداره خدمات تقدير و تشكر شد.

 اسامي نفرات نمونه بخش آبدارخانه:

آزادنيانفر اول؛   حسين 

 مصطفي نجفقلينفر دوم؛ 

عباس امورينفر سوم؛   رضا مردي و 

 اسامي نفرات نمونه بخش نظافت:

 مهدي رياحينفر اول؛ 

سوارينفر دوم؛  شه  احمد 

عبداهللا معينينفر سوم؛   حسن رضاپور و 

 تقدير از كاركنان نمونه اداره خدمات



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

46 

ارديبهشت مصادف بود با روز روابط عمومي، بـديـن             27
مناسبت فرصت را مغتنم شمرده و نوشتـاري در خصـوص             

 تاريخچه و جايگاه روابط عمومي به رشته تحرير درآورديم.

بـه     Public Relationsكــاربـــرد اصطالح روابط عمومي       
در    1897معناي خاص آن در عصر حاضر براي اولين بار در سـال               

كار رفـت و      سالنامه اداره اتحاديه راه آهن اياالت متـحده آمريــكا به        
هاي ارتباطي به صورت مدون و امروزي آن و          تغيير و تحول در روش    

در نتيجه تأسيس واحدها يا دفاتر روابط عمومي از اين كشور شـروع         
ما شـاهـد رشـد سـريـع           1914تا  1900شد و در ادامه آن از سال  

هاي اقتصادي و آغاز مبارزه افكار عمومي بر عـلـيـه مـقـاصـد                بنگاه
هاي اقتصادي بـراي جـلـب افـكـار              سودجويانه آنان هستيم و بنگاه    

عمومي نقش روابط عمومي را در اين امر كامالً برجسته ديدند و بـه               
همين دليل در سازمانهاي خود جايگاه روابط عمومـي را تـعـريـف                

اولين شركت خصوصي خدماتي تحت عنـوان   1906كردند و در سال  
دانشـگـاه         التحصيـل  فارغ كه  (I-V-lee) »روابط عمومي توسط    «

در    عـمـومـي         پدر روابط عنوان   به  او      از    شد كه     بود ايجاد     پرينستون
 شود.   آمريكا ياد مي

 

 روابط عمومي در ايران 
 

آنچه ما اكنون به عنوان روابط عمومي چه از نظر لغت و چـه از                 
هــ.ش      1332شناسيم براي اولين بار در مـرداد مـاه        نظر شغل مي  

توسط دكتر حميد نطقي در نمودار سازماني شركت سهامي تصفـيـه            
ي تأسيس شد، كه آن را روابط عمومي ناميدند و از              ا  نفت ايران، اداره  

ها و مؤسـسـات    به بعد به اقتباس از اين شركت وزارتخانه 1340سال  
هاي انتشارات، مـطـبـوعـات،          بزرگ ديگر به تدريج واحدهايي به نام      

تبليغات و اطالعات پرداختند كه بعداً همگي به روابط عمومي تغييـر            
 نام يافت. 

پس از پيروزي انقالب اسالمي دفاتر روابط عمومي تحت عـنـوان        
روابط عمومي و ارشاد اسالمي فعاليت خود را آغاز نمود. اوليـن گـام            

با برگزاري يك سمينار سه روزه تحت عنوان بـررسـي    1363در سال  
ها با پذيرش اصـل فـرهـنـگ        مسايل اساسي و بنيادي روابط عمومي     

اسالمي و تطبيق اهداف و رسالتهاي روابط عمومـي تـوسـط وزارت               
رشـتـه روابـط         1368فرهنگ و ارشاد اسالمي برداشته شد. از سال      

عمومي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي و رشتـه           
ارتباطات اجتماعي با گرايش روابط عمومي نيز براي نخستين بار در             

 دانشگاه آزاد اسالمي تأسيس گرديد.

اي در ارتـبـاطـات         در عصر ارتباطات، روابط عمومي جايگاه ويژه    
 درون و برون سازمان پيدا كرده است.  

ها در ارتباطات سازمـانـي در          كه روابط عمومي    اهميتي  با توجه به  
  "Fast Company"شركت قبل است چندي  چنددهه اخير پيدا كرده   

هاي خود، حرفه روابط عمومـي را         در جديدترين تحقيقات و پژوهش    
 معرفي كرد.  2007شغل برتر جهان در سال  25جزو 

 
 

 

 به بهانه 
 روز 

 روابط 
 عمومي

 
 ياسر فاتحي 
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 روابط عمومي الكترونيك

 نياز امروز سازمان بازرسي
 

ترين بخش يك سـازمـان و           ترين و تاثيرگذار    روابط عمومي مهم  
هاي ديگـر،   نهاد است كه وظايف مهمي در ارتباط با كاركنان، سازمان    

ها و جامعه دارد. به عبارت ديگر روابط عمومي، خـط مـقـدم                   رسانه
اي از نيروهاي متخصص، متعهد و كاربلد است كه هر لـحـظـه           جبهه

هـاي ديـگـر و         ارتباط اين جبهه با مخاطبان(اعم از كارمند، سازمان        
گيرد. هر چـنـد     ها و جامعه) از طريق اين خط مقدم صورت مي     رسانه

وظيفه يك روابط عمومي موفق و كارآمد در ايـن     
ها و نهادها شاهـد      ها مشخص است اما بعضـا در برخي سازمـان         حوزه

 اين هستـيم كه  

 

 

تمام قوت و قدرت روابط عمومي مصروف ارائه خدمات به كاركنان يا            
ها  هاي بيروني شده و در واقع سدي ميان آن سازمان با رسانه             سازمان

شود يا بالعكس. واقعيت امر اينكه هر كدام از ايـن        و جامعه ايجاد مي   
دو بخش حائز اهميت بوده و غفلـت از هـر حـوزه، كـارآمـدي و                   

كند. اما در اين بين ابزارها و         تاثيرگذاري روابط عمومي را متوقف مي     
كند تا در راسـتـاي اهـداف         رويكردهايي به روابط عمومي كمك مي    

هاي بزرگي بردارد. از جمله اين رويكردها كه بعـضـا            اش قدم   سازماني
شود، روابط عمومي الكترونيـك يـا          به عنوان يك ضرورت خوانده مي     

هاي ارتباطي به بهترين وجه و در        گيري از جديدترين تكنولوژي     بهره
 باالترين سطح جهت تسريع و تسهيل در انجام وظايف ارتباطي است.



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

48 

  ديدار بازرس كل استان ايالم با مديران و مسئولين شركت گاز استان

 كل استان بوشهر در جلسه شوراي اداري شهرستان گناوه  حضور بازرس

 گزارش تصويري
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 كل استان چهارمحال و بختياري در جلسه معارفه هيئت بازرسي  حضور بازرس

 در اداره كل راه و شهرسازي اين استان 

  كل استان كردستان در جلسه معارفه هيئت بازرسي در بانك ملي حضور بازرس
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  94حضور بازرس كل استان البرز در اولين جلسه شوراي اداري شهرستان اشتهارد در سال 

 كل استان سيستان و بلوچستان از بازارچه مرزي پيشين و مرز (محل ورود دام به كشور)  بازديد بازرس
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رئيس سازمان بازرسي كل كشور    ناصرسراج،كل استان فارس توسط  افتتاح ساختمان جديد بازرسي  

 روزه اصول بازرسي در دانشگاه علوم پزشكي  حضور بازرس كل استان يزد در همايش يك
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 بازديد بازرس كل استان آذربايجان غربي از گمرك بازرگان

 بازرسي  5برگزاري كارگاه آموزشي ضوابط نظام ارزيابي عملكرد در منطقه 
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 آهن سنگان  كل خراسان رضوي از مجتمع سنگ سازمان و بازرس 2رئيس منطقه 

  كل خوزستان ريزي و امور مجلس سازمان در بازرسي حضور معاون برنامه
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  ديدار بازرس كل استان ايالم با مديران و مسئولين شركت گاز استان

 بازرس كل استان بوشهر در جلسه كارگروه كار، رفاه و امور اجتماعي  
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 1394سال ششم/شماره شصت و هفتم/ ارديبهشت  

 بازرس كل استان سمنان در جمع اعضاي شوراي اسالمي 

 بازديد بازرس كل استان آذربايجان شرقي از سيستم يكپارچه شهرسازي شهرداري تبريز 
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تلع
مدرم يگنادرم و تداشر


نيد هب يكتم لقتسم تردق كي شياديپ زا يريگولج


ناتسدرك


نمشد گرزب ياه هئطوت ندرك يثنخ
فده


هقباس


هئطوت هشير


مدرم يهاگآ و يلقع دشر


يمالسا بالقنا يادتبا رد يلخاد گنج داجيا يارب نمشد شالت


رگيدكي زا يناريا ماوقا ندرك ادج يارب نمشد شالت
يياهن هجيتن


اه نآ ندرك نيكرچ لد تهج فلتخم ماوقا اب يناطيش ياه نيقلتقادصم


دهاوشناتسا ندوب يگنهرفيگژيو


مدرم نابرهم هيحور


زبسرس و ابيز تعيبط


املع دوجو


رنه و گنهرف لها و ارعش دوجو


اه شلاچ


توغاط نارود رد نوگانوگ ماوقا نتسناد هناگيب


ناتسا ياضف ندرك يتينما يارب نمشد شالت


يمالسا ماظن عضوم


دهاش


يياهن هجيتن


رگيدكي زا ناريا تلم ءازجا ندرك ادجفده


نمشد تسكش


توغاط نارود رد يگنهرف و ينارمع دركلمع ندوب رفص


رگيدكي ليمكت يارب ماوقا عونت نتسناد تصرف


دهاش


تلع


قيداصم


قيداصم


تلع


همزال


مدرم و ماظن يهارمه


درك مدرم لد رد روشحلس ناناوج داي ندوب هدنز


ناتسدرك رد روشك طاقن يصقا ناناوج روضح


قيداصم


درك مدرم هب ندش هتسبلدهجيتن


يمظاك رصان ديهش
يمظاك دمحا ديهش


نايلسوتم دمحا
يدرجورب ديهش


رايص ديهش
هواك ديهش


ناتسا رد وجشناد390 اهنت دوجو


داوس يدصرد29 رامآ


تسرد تادوارم


لماك داحتا


مالسا زا ماظن نتفرگ ماهلا


بالقنا هب درك مدرم نتسناد رادافو


ناملسم درك ناگرمشيپ هعومجم ليكشتدهاشدرك مدرم نتسناد ماظن زابرس


مدرم تدهاجم و يرايشوه اب نمشد هئطوت ندش يثنخ


 ناناوج هب هيصوت
اه هداوناخ و


بالقنا ياه هئطوت ربارب رد يرايشوه


نمشد دركلمع زا عالطا و خيرات هعلاطم


ترورض


قادصم


فده رد تابث نيع رد نمشد ياه شور رييغت


 هجيتندننزب فرح درك مدرم مان هب دنتساوخ يم هك يناسك


درك مدرم هب ندز هبرض


ناتسا زا نارمع تصرف نتفرگ
قادصم


قيداصم


هجيتن


ادهش ياه هداوناخ ندرك رادغاد
ناگدروخ بيرف ياه هداوناخ ندرك رادغاد


بالقنا ياروش يمازعا ينارمع هورگ زا راك تصرف نتفرگ


اهراك ينالوط تسرهف مغر يلع تالكشم ندنام يقاب


تالكشم قيداصم


يمالسا تلود دركلمع


لاغتشا هلئسم
يراذگ هيامرس هلئسم


 هب يگديسر و رفس
طاقن نيرت هداتفارود
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تانايب


رد
 مدرم عمج
ناتسدرك


 تساير تاباختنا
يروهج


يلم تزع


:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


1 هحفص
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نيد هب ناگدرك تشپ


:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


يمالسا هعماج تخاس يارب تايصوصخ زا يكي تيمها


يلم تزع


قيداصم تلم ندركن تراقح ساسحاانعم


دوخ ِياه هيامرس


دوخِ رخافم و ناگرزب


دوخ يابفلا و نابز


دوخ ثيراوم و خيرات


دوخ ِِيركف و يناسنا يدوجوم


دوخ  ننس و بادآ


جياتندوخ ياه هتشاد هب تبسن ندش نيبدبيسانش بيسآ


ناگناگيب هطلس ي هربنچ رد نتفرگ رارق


يبرغ گنهرف ربارب رد تراقح ساسحا


روشك يسايس ياه هاگتسد ندش بĤم ركون


رادمدرس


هجيتن


قادصم


هجيتن


ام زيچ همه هب سيلگنا رامعتسا طلست


تزع هكيرا زا تلم ندمآ دورف


تلم ربارب رد ندوب راوخنوخ گرگ


نمشد ربارب رد ندوب مار ي ّهرب


يولهپ اضردمحم و ناخاضر تنطلس


يمالسا بالقنا زا سپ ناريا مدرم تزعهنومن


دهاش


رهظم


قادصم


ملاع نادنمتردق فارتعا


بالقنا و ناريا هب يناريا راختفا


اكيرمآرادتقا جوا نارود رد »دنكب دناوت يمن يطلغ چيه اكيرمآ« شيامرفقادصم)هر( ينيمخ ماما


لماوع


ناميا


هناعاجش مادقا و لمع


راكتبا


يبهذم و يلم تدحو ظفح


قيداصم


بهذم هناهب هب تدحو ندز مهربشلاچ


تلم اب تلود يهارمه و ينادردق


تلود يتسود مدرم و ينادردق


تلود طسوت مدرم هسامح و ناميا ينادردق


قيداصم


لماع


مكح


مالسا نانمشد


يفلس و يباهو يتسيروت تايلمع


 تنس لها تاسدقم هب ،ضرغم اي لفاغ هعيش تناها


تيباهو طسوت تيب لها بحم تنس لها و نايعيش نتسناد رفاك


يعرش مارح


يروهمج تساير تاباختنا


ناتسدرك


2 هحفص
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ناتسدرك


ينوناق فالخ







يروهمج تساير تاباختنا


اهدزمان هب ركذت


مهم لئاسم


تيمها


تاغيلبت و دركلمع رد فاصنا تياعر


حلصا باختنا


تاباختنا رد مدرم روضح


ام يّلم دشر صخاش


يّلم تزع هليسو و وربآ


نمشد مشچ رد ناريا تلم گرزب نومزآ


شلاچ


دهاش


تيمها


جياتن


اه صخاش


لباقم هطقن


تاباختنا نيا هب نمشد تيساسح


لوا هجرد هلئسم


تاباختنا ندرك درس و كبس يارب نمشد شالت


تاباختنا ندرك ليطعت يارب نمشد شالت


روشك هب يزرو عمط زا نمشد فارصنا


اه ينمشد ربارب مدرم تماقتسا شيازفا


ناريا تّلم يوربآ شيازفا


نآ ياه هياپ و ماظن ميكحت


روشك درد نديمهف


داسف زا يرود


مدرم اب يگناگي و تيميمص


مدرم درد نديمهف


يرگ يفارشا زا يرود


نارگيد هب نداد فالخ تبسن اب يمومع ناهذا بيرخت


تيمها


قادصم


فعاضم تيمها


قادصم


متفه سلجم تاباختنا يليطعت يارب شالت


فارسا زا يريگولج يارب اهراك نيرت يساسا زا


فرصم يوگلا حالصا تمس هب تكرح لاس هب لاسما يراذگمان


روشك عاضوا دروم رد حيحصان تاغيلبت


داصتقا عاضوا دروم رد تسردان تاغيلبت


تروص رد لمجت هب مدرم شيارگ
نيلوئسم ييارگ لمجت تلع
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