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فاکتور 7

دعاه�ای وارد ش�ده در م�اه رمض�ان، یکی 
از آن نع�م و فرصت های�ی اس�ت ک�ه بای�د 
مغتن�م ش�مارید. ای�ن دعای ابی حم�زه، این 
دعای افتتاح، این دعای جوشن کبیر و بقیه 
ادعیه ای که در روزها و ش�ب ها و س�حرها 
و بقیه س�اعات و اوق�ات مخصوص در ماه 
رمضان وارد شده است واقعاً از نعمت های 
بزرگ الهی است. فرصت را مغتنم بشمارید.

اخبار ویژهسازمان های بدون کاغذ

ضمیمه
نشریه 

گزارش پژوهشی 

10 316

 س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، بزرگترین س��امانه کش��وری نظارت ب��ر معامالت
دس��تگاه های اجرایی را با هدف شفاف سازی و قانون مندش��دن فرآیند انجام معامالت در 

دستگاه های اجرایی، طراحی و راه اندازی کرد. 

گسترش چتر نظارتی سازمان بازرسی
بر معامالت دستگاه های اجرایی

آدرس این س��امانه http://tender.bazresi.ir است و دستگاه ها و سازمان های 
دولتی و عمومی از ابتدای مرداد 1390 ملزم هستند اطالعات مربوط به برگزاری مناقصه 

ادامه در صفحه 2و مزایده شان را در این سامانه ثبت نمایند. 

http://gio.ir/?view=13&nu=2
http://farsi.khamenei.ir/
http://gio.ir/?view=13&nu=4
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در ب��اب نقد، نقدپذیری و انتقاد 
س��ازنده، سخن ها بس��یار گفته شد. 
آنچه در ای��ن باره از اهمیت و توجه 
ویژه برخوردار است این است که نقد 
سازنده و فرهنگ انتقادپذیری یکی 
از مزایا و ویژگی های س��ازمان ها و 
جوامع پیش��رفته اس��ت. در واقع با 
نقدپذیری و انتقاد س��ازنده می توان 
از مناب��ع، امکان��ات و فرصت ها در 
جه��ت تعالی و پیش��رفت اس��تفاده 
س��ازمان  رئی��س  نم��ود.  بهت��ری 
 بازرسی کل کشور در جلسه عمومی

 1390 تیرم��اه   13 دوش��نبه   روز 
در خصوص نشریات سازمان و اینکه 
چق��در این نش��ریات م��ورد مطالعه 
هم��کاران قرار می گی��رد مطالبی را 
طرح نمودند. آق��ای پورمحمدی در 
س��خنان خود نش��ریه آیینه بازرسی 
را مورد لطف خ��ود قرار داده و یک 
توصیه به این نش��ریه نمودند و یک 
توصی��ه هم ب��ه هم��کاران. توصیه 
ایشان به نش��ریه آیینه بازرسی این 
ب��ود که از اخبار و مطالبی اس��تفاده 
ش��ود که کمت��ر پخش می ش��ود و 
توصی��ه ایش��ان ب��ه هم��کاران نیز 
این بود که حتی االمکان نش��ریات 
س��ازمان را نه از باب کسب اطالع، 
بلکه از باب اظهار نظر و نقد مطالعه 
کنند تا به کیفیت و غنای انتش��ارات 

سازمان افزوده شود. 
این موض��وع را به ف��ال نیک 
گرفتیم و س��عی می ش��ود در نشریه 
آیینه بازرسی، اخبار و مطالبی جدید 
و نو مطرح گردد و در این راه به نقد 

سازنده همکاران نیازمندیم.
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در حال حاضر این س��امانه بزرگترین 
و گس��ترده ترین شبکه اجرایی کشور است 
و پنج هزار واحد اداری در سراس��ر کش��ور 
به آن متصل هس��تند. همچنین قرار است 
فای��ل کامل این بان��ک در اختیار معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری و بازرسی دستگاه ها قرار  گیرد. 

سامانه کش��وری نظارت بر معامالت 
دس��تگاه های اجرایی در راس��تای تحقق 
دول��ت الکترونی��ک راه اندازی ش��د و طی 
آن، امکان تقلب و تبانی در معامالت، ارائه 
اطالع��ات غلط، ف��رار از پرداخت مالیات، 
اخت��الس، ارتش��اء، رانت جوی��ی، مخفی 
کاری، هدر رفتن منابع مالی دولتی و نظایر 

آن تا حد زیادی کاهش می یابد.  
با شروع به کار این سامانه، زمینه های 
الزم ب��رای ثبت فراخوان ه��ا، اطالعات و 
مستندات مناقصات و معامالت به صورت 
ش��فاف فراهم شد و تمامی افراد و فعاالن 
اقتصادی می توانند در فضای رقابتی سالم 
به اطالعات معامالت دستگاه های اجرایی 

دسترسی داشته باشند.
 در این س��امانه، مناقصه گذار در 11 
 مرحله مختلف مناقصه خود را ثبت و اعالم
م��ی کند. ای��ن اطالع��ات ک��ه در قالب 
فرم اس��تاندارد تهیه و گردآوری ش��ده در 
کارپوش��ه گروه های بازرس��ی مربوط قرار 

ادامه از صفحه 1

می گیرد. مراحل یازده گانه عبارتند از:
اس��ناد . 1 خالص��ه  دریاف��ت 

مناقص��ه در ت��دارکات و خرید مصالح 
و تجهیزات

خالص��ه اس��ناد مناقصه در . 2
ساخت و اجرا

در مناقص��ات نگه��داری و . 3
بهره برداری

در مناقصات ترکیبی. 4
مستندس��ازی پیش از انجام . 5

فراخوان مناقصه
فراخ��وان . 6 مستندس��ازی 

مناقصه
مستندس��ازی ارزیابی کیفی . 7

مناقصه گران
در . 8 پیش��نهادها  گش��ایش 

مناقصات یک و دو مرحله ای
پس از برنده مناقصه. 9

در مورد عدم الزام مناقصه. 10
ترک تشریفات مناقصه. 11

قان��ون برگزاری مناقص��ات مصوب 
1383، توج��ه وی��ژه ای به شفاف س��ازی 
معامالت دولتی در قالب »مستندس��ازی« 
و »اط��الع رس��انی« دارد. در م��اده 23 
قان��ون برگزاری مناقص��ات، دولت مکلف 
شده اس��ت تا )بانک اطالعات مناقصات( 

رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
16 تیر ماه در س��فری که به استان گیالن 
داشت به یک پرسش انتخاباتی پاسخ داد. 
وی در توضیح این پرس��ش ک��ه با توجه 
ب��ه نزدیک��ی انتخابات در چند م��اه آینده 
و حساس��یت و رس��الت این  سازمان برای 
جلوگیری و پیشگیری از تخلفات احتمالی 
از س��وی کاندیداها، چه تمهیداتی را پیش 
بینی کرده اس��ت؟ گفت: سازمان بازرسی 
کل کش��ور در انتخابات وظیف��ه ای ندارد، 
نظ��ارت ب��ر انتخاب��ات بر عهده ش��ورای 

نگهبان و بازرسان وزارت کشور است.
اما اگر از امکانات دستگاه های دولتی 
و منابع مل��ی و عمومی چه در انتخابات و 
چه غیر آن استفاده شود، این یک برداشت 
غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
حجت االس��الم پورمحمدی در ادامه 
اظهار داش��ت: چنانچه دستگاه های دولتی 
خالف مق��ررات و تکلیفش��ان عمل کنند 
و ی��ا اداره ای از رانت و س��از و کار جهت 
اه��داف غی��ر اداری اس��تفاده کند، تخلف 
محس��وب شده و س��ازمان این موضوع را 

تعقیب می کند. 
 رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
از همه دس��ت ان��درکاران اداری، دولتی و 
نهاده��ای عمومی درخواس��ت کرد قانون 
 را مبن��ای عمل خود ق��رار دهند و خود را

پاسخ رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور به یک سوال انتخاباتی

وام دار کسی نکنند.
ب��ر  پورمحم��دی  حجت االس��الم   
ای��ن  نکت��ه نیز تأکی��د کرد که ش��ورای 
نگهبان اعالم کرده اس��ت کس��انی که از 
منابع اداری - مالی در انتخابات اس��تفاده 
کنند، رد صالحیت خواهند ش��د و چنانچه 
 س��ازمان بازرسی کل کش��ور نیز به  این

گزارش ها برسد، به شورای نگهبان اعالم 
خواهد کرد. 

و پای��گاه ملی اطالع رس��انی مناقصات را 
ایجاد کند.

معاون��ت برنامه ری��زی و راهب��ردی 
ریاس��ت جمه��وری، ب��ه اس��تناد مصوبه 
85/9/1 هیأت وزیران موظف ش��د )پایگاه 
ملی اطالع رس��انی مناقص��ات( و )بانک 
اطالع��ات مناقص��ات( را ایج��اد نمای��د. 
این معاون��ت، پایگاه ملی اطالع رس��انی 
مناقص��ات را ایجاد نمود و دس��تگاه های 
اجرایی را مکلف ک��رد تا اطالعات مربوط 
ب��ه مناقصات را در این پای��گاه قرار دهند 
ام��ا در خص��وص ایجاد بان��ک اطالعات 

مناقصات اقدامی نکرد. 
بدیهی اس��ت پ��س از ایج��اد بانک 
اطالع��ات مناقص��ات به وس��یله معاونت 
برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، 
این دو س��امانه در کنار یکدیگر می توانند 
مجموعه نظارتی مناس��بی برای معامالت 
دولت��ی به وج��ود آورند و هر ک��دام زمینه 

پیشرفت دیگری را فراهم کند.
مناقصات، مستندات  اطالعات  بانک 
و م��دارک مربوط به مراحل مختلف انجام 
مناقص��ات را نگه��داری می کن��د تا همه 
بصورت ش��فاف از فرآیند انجام مناقصات 
مطلع شوند و زمینه هر گونه مخفی کاری، 

تبانی، تخلف و فساد مالی از میان برود. 

گسترش چتر نظارتی سازمان بازرسی
بر معامالت دستگاه های اجرایی
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بررسی های سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد که به رغم وجود روش هاي 
جایگزین درمان، به علت سهولت استفاده از فاکتور هفت و در دسترس بودن این دارو )به 
طور رایگان(، اقدام عملي در زمینه استفاده از روش هاي جایگزین صورت نگرفته و موجب 

مصرف بي رویه و هدر رفتن منابع داروهاي یارانه اي کشور شده است.
بر اساس این گزارش، در دسترس بودن فاکتور 7 در مراکز درماني باعث استفاده از 
آن در مواردي غیر از بیمار ي هاي گالنزمن، مهار کننده نسبت به فاکتور هشت و کمبود 
فاکتور هفت ارثي براي جلوگیري از خونریزي شده است که عماًل هزینه هاي زیادي به 

سیستم درماني کشور تحمیل کرده است.
این گزارش می افزاید: ارائه فاکتور 7 به کانون هموفیلی موجب تشویق به مصرف 
بیشتر شده و از طرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر این کانون نظارت 
امام  بیمارستان  هموفیلي  درمانگاه  هاي  بخش  نبودن  فعال  اینکه  ضمن  ندارد.  کافی 

خمیني )ره(، باعث سوق دادن بیماران به سمت این کانون گردیده است.
در بررسی ها مشخص گردید که مصرف زیاد و بعضًا غیرمنطقي فاکتور هفت در 
برخي بیماران موجب اجحاف در حق بیماران دیگر شده است. ضمن اینکه خالء کمیته  
ناخواسته   عوارض  بروز  و   7 فاکتور  رویه  بي  مصرف  از  جلوگیري  براي  تصمیم گیري 

احساس مي شود.
گفتنی است: توجه به نبود سیستم ثبت ملي )National Registry(، درحال حاضر 
مراکز  در  آنها  به  شده  ارائه  خدمات  میزان  و  هموفیلي  بیماران  دقیق  شناسایي  امکان 

مختلف وجود نداشته و امکان برآورد دقیق هزینه هاي انجام شده نیز فراهم نیست.

فاکتور 7
خونريزي  تداوم  و  اختالل  موجب  فاكتورها  اين  از  يك  هر  نبود  كه  دارد  وجود  انعقادي  فاكتور   13 انسان،  خون  در 
مي شود. بيماران هموفيلي به دليل فقدان برخي فاكتورهاي خوني خاص به شدت مستعد خونريزي هستند، به نحوي كه با 
كوچك ترين ضربه يا حتي به طور خود به خود دچار خونريزي هاي بسيار شديد مي شوند. در صورت بروز خونريزي بايد 
بال فاصله فاكتورهاي انعقادي جايگزين شوند وگرنه تاخير در تزريق اين فاكتورها مي تواند باعث مشكالت مفصلي بسيار 

وخيم و حتي مرگ شود. 
مطلبی كه در ادامه می آيد گزارشی است از بررسی های سازمان بازرسی كل كشور درباره واردات فاكتور 7 طی پنج 

سال گذشته.

اهم یافته ها
انجام شده در مورد فاکتور 7 طي پنج سال گذشته   اقدامات  از  بازرسی  یافته های 

نشان می دهد:
•  تاکنون سیستم ثبت ملي )National Registry( بیماران هموفیلي و نیازمند 	

فاکتور 7 در کشور اجرا نشده است.
• سه گروه بیماران مصرف کنندگان اصلي فاکتور 7 مي باشند: بیماران با مهارکننده 	

نسبت به فاکتور 8، بیماران گالنزمن و بیماران با کمبود فاکتور هفت ارثي. 
• تأمین پالکت مناسب براي 	 در حال حاضر روش هاي جایگزین درماني نظیر: 

بیماران گالنزمن، روش ITI ) تزریق روز باالي فاکتور 8 به جاي استفاده از 
با مهار  بیماران  براي   ) باشند  را داشته  بیماراني که شرایط الزم  فاکتور 7 در 
کننده نسبت به فاکتور 8 و تأمین فاکتور 7 پالسمایي به جاي استفاده از فاکتور 

7 نوترکیب وارداتي وجود دارد.
• در مواردي غیر از بیماري هاي یاد شده، فاکتور 7 براي جلوگیري از خونریزي 	

مورد استفاده قرار مي گیرد.
• در	  ،7 فاکتور  نیازمند  هموفیلي  بیماران  از  حمایت  بر  عالوه  هموفیلي   کانون 

دارو  بي رویه  مصرف  باعث  و  مي کند  دخالت  نیز  بیماران  درمان  هاي   Plan
مي شود. 

• بخش هاي فیزیوتراپي، دندانپزشکي و آزمایشگاه انعقاد بیمارستان امام خمیني 	
نیاز بیماران را در این  ره )درمانگاه هموفیلي( که مي تواند کلیه خدمات مورد 

داستان تلخ هموفیلی ها

http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_VII
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• همه باید در مقام عمل پایبند به قانون و مقررات باشند و این اصل باید به 	
یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود. با پایبندی به قانون و نظم، محیط 
انگیزه  و  شادابی  نشاط،  بر سالمت، صداقت،  مبتنی  کار  و  و کسب  زندگی 

می شود.
• متاسفانه قانون گریزی در جامعه ما،خجالت آور و زشت و بد نیست و حتی در 	

برخی جاها آن را نشانه رندی، زیرکی یا فرصت شناسی می دانند. این مسأله 
اشتباهی بزرگ است که برفضای عمومی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اداری 
ما سایه انداخته است. همه باید همت کنیم با شفاف سازی، صداقت و سالمت 

در تقبییح قانون گریزی گام عملی برداریم. 
• ضعف عمده در بخشهای مختلف از جمله بخش صنعت این است که هزینه ای 	

فکر می کنیم. اگر چه اتکا به نفت در ظاهر کم شده اما مسابقه ای بین همه 
نگاه  تا  دارد.  وجود  کشور  منابع  و  هزینه ها  صرف  برای  مسئوالن  و  مردم 

هزینه ای به مسائل اصالح نشود توسعه واقعی اتفاق نمی افتد.
• منابع و سرمایه ها در مرکز کشور تمرکز یافته است. قریب به 55 درصد بودجه 	

و ثروت کشور در تهران رقم می خورد و کارسازی می شود. الزم است همه 
نیروهای کسب و کار تالش کنند سهم استان خود را در تولید ثروت بیشتر 

کنند. 
• برخی اوقات در بازار رقابت در بخش تجارت، صنعت و صادرات با تصمیمات 	

ناصحیح، خود را تحریم می کنیم و با ارائه کاال یا محصول بی کیفیت، نامرغوب 
یا گران تر از رقبا، بازار را از دست می دهیم. نباید اجازه دهیم فرهنگ اسالمی، 
صداقت و سالمت دستخوش برخی تغییرات و مسائل امروزی شود. باید همه 
فراتر از منافع شخصی به منافع عمومی فکر کنیم و توجه به آن بیشتر شود.

• قانون، محور همه مناسبات است. از هیچکس به ویژه مدیران پذیرفتنی نیست 	
نیستیم. مدیران  آشنا  قانونی  با مسائل  یا  نداریم  قانون اطالع  از  بگویند  که 

اجرایی به صورت ویژه باید با مسایل قانونی آشنا باشند.
• امید 	 و  امیدواری  رفاه،  امنیت،  رضایت،  احساس  اجرایی  فعالیت های  از  باید 

افزایی در جامعه به دست آید. اجرای درست کارها و اطالع رسانی صادقانه 
و درست، مردم را امیدوار می کند. برخی اوقات تالش می شود اما امید ایجاد 

نمی شود.این مسأله باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد. 
• سازمان بازرسی کل کشور به مسأله سالمت اداری با حساسیت و توجه ویژه 	

می نگرد. در این راستا سامانه ملی رسیدگی به شکایات راه اندازی شد و از 
طریق اینترنت و تلفن به سهولت قابل دستیابی و عملیات است. در این سامانه 

سرعت پیگیری و پاسخ خواهی از ادارات بسیار باالست. 
• این 	 است  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  اکنون  که  اداری  قانون  الیحه  در 

بند تصویب شده که دستگاه های اداری و اجرایی باید ظرف مدت یک ماه 
پاسخگوی سئواالت و شکایات مطرح شده از سوی سازمان بازرسی باشند که 

نقش مهمی در اعتماد سازی ایفا می کند. 
• یکی از نکاتی که این روزها مطرح شده، بحث برداشت از صندوق توسعه ملی 	

است. صندوق توسعه ملی ذخیره ای برای آینده کشور است و در باره آن باید با 
دقت برنامه ریزی شود. یک دستگاه نظارتی مستقر متشکل از رؤسای سازمان 
بازرسان  بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی به عنوان 
صندوق توسعه ملی تعیین شدند. اجازه نمی دهیم در این زمینه از قانون تخطی 

شود و سرنوشت صندوق توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی دچارشود.

زشتی قانون گریزی در 
جامعه از بین رفته است

متأسفانه برخی قانون گریزی را نشانه
زیرکی و فرصت شناسی می دانند

حجت االسالم والمسلمين پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی 
و  اقتصادی  فعاالن  مديران،  جمع  در  ماه  تير  در  كشور  كل 
حضور  كرمانشاه  و  قم  گيالن،  استان های  دانشگاهيان 
در  شركت كنندگان  تناسب  به  نشست ها  اين  در  وی  يافت. 
مهم ترين  كرد.  درباره موضوعات مختلف سخنرانی  جلسه 
در  كشور  كل  بازرسی  سازمان  رئيس  سخنان  محورهای 

ادامه می آيد:

مرکز ارائه نماید و مانع خروج داروي یارانه اي به خارج از مراکز دانشگاهي )به 
عنوان مثال کانون هموفیلي( شود، فعال نیست. 

• هماتولوژي 	 علمي  کمیته  توسط  شده  تدوین  درماني  پروتکل  حاضر  حال  در 
معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وجود دارد، اما طبق 
اظهارات متخصصان این رشته داراي اشکاالت فراوان بوده و نیاز به بارنگري 

دارد و در مرحله اجرا با مشکالتي روبرو است. 
• طي سال هاي 85 و 86 جمعیت هالل احمر به عنوان واسطة تأمین فاکتور 7 	

براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده و طي سال هاي 87، 88 
و 89 شرکت مادر تخصصي دارویي و تجهیزات پزشکي این وظیفه را به عهده 

داشته است. 
• دارو و شیرخشک و داروهاي 	 از محل ردیف »یارانه  دارو  این  اعتبارات خرید 

بهداشتي، متابولیک و اورژانسي« تأمین مي شود. طي پنج سال گذشته مبلغ 
694 میلیارد و 576 میلیون و 522 هزار ریال صرف واردات فاکتور 7 به کشور 

شده است. 
• دنیا عرضه مي شود 	 در  توسط یک شرکت  نوترکیب   7 فاکتور  در حال حاضر 

صورت  به  نیز  فاکتور  خرید هاي  تمامي  و  دانمارک(  نوونوردیسک  )شرکت 
انحصاري از این شرکت است. 

پیشنهاد
سازمان بازرسی کل کشور به منظور اصالح امور پیشنهاهایی به وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی ارائه کرده که مهم ترین آنها به شرح زیر می آید: 

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظور بررسي و پایش مطلوب، 	
با راه اندازي سامانه ثبت ملي )National Registry( ضمن شناسایي دقیق 

بیماران نیازمند فاکتور، خدمات ارائه شده به آنها را نیز به دقت ثبت نماید. 
• ضرورت دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضمن تامین اعتبار الزم 	

از طریق جلوگیري از مصرف بي رویه دارو، پیگیر انجام درمان  هاي جایگزین 
از فاکتور 7 از جمله روش ITI، تولید پالکت هاي HLA MATCH و  استفاده 

فاکتور 7 پالسمایي شود.
• معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضمن ابالغ آئین نامه  	

اي براي استفاده منطقي از فاکتور 7، نظارت کامل را نیز بر اجراي این آئین 
نامه  در سطح مراکز درماني کشور اعمال نماید.

• توزیع 	 نحوه  بر  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  نظارت  منظور  به 
آن  وداروي  غذا  معاونت  است  الزم  هفت  فاکتور  اي  یارانه  داروي  مصرف  و 
وزارتخانه با اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد کانون هموفیلی در زمینه مصرف 

فاکتور 7، از مصرف بی رویه این دارو جلوگیری نماید.
• دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تهران ضمن فعال نمودن 	

هموفیلي  درمانگاه  انعقاد  آزمایشگاه  و  دندانپزشکي  فیزیوتراپي،  بخش هاي 
هدایت  از  هستند،  فعال  غیر  حاضر  حال  در  که  )ره(  خمیني  امام  بیمارستان 

بیماران به مراکز خارج دانشگاهي اجتناب کند. 
• الزم است معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نسبت به 	

و...(  )آرتروپالستي  تهاجمي  درماني  اقدامات  براي  گیري  تصمیم  ایجادکمیته  
جهت درمان بیماران در سطح مراکز درماني اقدام نموده تا از اعمال سلیقه در 

ارائه خدمات درماني جلوگیري شود.

حجت السالم والمسلمین پورمحمدی با صدور احکامی جداگانه مدیران جدید را 
در سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد.

ارزیابی  نظارت،  دفتر  رئیس  به سمت  احکام، حسن صفر خانی  این  اساس  بر 
عملکرد و رسیدگی به شکایات؛ سعید دهقان به سمت مدیر کل بازرسی استان البرز؛ 
عباس فرزادنیا به سمت مدیر کل بازرسی استان قم؛ حمیدرضا حسن پور به سمت 
مدیر کل بازرسی استان کرمانشاه؛ ناجی سبحانی به سمت مدیر کل بازرسی استان 
چهار محال و بختیاری؛ علیرضا ستوده به سمت مدیر کل بازرسی خراسان جنوبی؛ 
ابوالفضل فالح مهرجردی به سمت سرپرست اداره کل بازرسی استان خوزستان و 
محمدرضا اتفاق کهنموئی به سمت سرپرست مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان 

بازرسی کل کشور منصوب شدند.

انتصاب مدیران جدید
در سازمان بازرسی کل کشور
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است. 
• 50 درصد مردمانش به طور مستقیم کشاورزند و 50 درصد دیگر آن به طور 	

غیرمستقیم درگیر کشاورزی هستند. 
• این استان با 1 درصد وسعت سرزمینی کشور، 6 درصد تولید غذای کشور را 	

دارد و در هشت محصول استراتژیک )برنج، چای، بادام زمینی، زیتون، فندق، 
کرم ابریشم، جوجه یک روزه، مرغ اجداد( مقام اول تا سوم را در کشور دارا 

می باشد. 
براساس اصل 48 قانون اساسی هر منطقه باید به فراخور نیازها و استعداد . 1

رشد خود از درآمدهای ملی برخوردار گردد. که با توجه به تقسیم بودجه 
ملی، بودجه سهم استانی و سهم بخش کشاورزی و حرکت بسیار کند 
زیربنایی  امور  وضعیت  و  منطقه ای  و  ملی  زیربنایی  پروژه های  اجرای 
استان در بخش کشاورزی گواه بر عدم اجرای اصل مذکور می باشد. به 
عبارتی سهم استان از درآمد ملی ادا نمی گردد و مهمتر از همه اینکه در 
استان بودجه بخش کشاورزی مورد غفلت واقع گردیده  سطح کشور و 

است. 
حرکت . 2 موتور  بومی  نوع  از  هم  آن  فناوری  و  علم  تولید  شک  بدون 

تولید ثروت برای هر منطقه ای است.این امر که بر عهده مراکز علمی، 
دانشگاهی و تحقیقاتی کشاورزی است در استان گیالن از یک محرومیت 
ملی  آن تالش و جذب سرمایه  رفع  برای  و  برخوردار می باشد  تاریخی 

بیشتر را می طلبد. 
 اشتغال به عنوان یک تهدید جدی داخلی امرور در کشور و استان مطرح. 3

دانش  عظیم  خیل  و  استان  کشاورزی  ماهیت  به  باتوجه  باشد.  می 
آموختگان بیکار، روشن نمودن موتور خاموش قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام دامپروری کشور که دوسال 
است می تواند ضمن  اسالمی گذشته  در مجلس شورای  آن  از تصویب 
ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن این بخش، موجبات انتقال یافته های 
علمی به سطح مزرعه و کشاورز را فراهم آورد. این اتفاق می تواند جهش 
و انقالبی در کشاورزی کشور و منطقه ایجاد نماید که هم اکنون درحلقه 

دولت معطل مانده است. 

• در برداشت از صندوق توسعه ملی باید مّر قانون رعایت شود و درخواست ها، 	
قانون  اساس  بر  باید  ملی  توسعه  پیگیری ها در خصوص صندوق  و  اقدام ها 

انجام بگیرد.
• قانون برنامه پنجم توسعه کشور جزء بهترین برنامه هایی است که در کشور 	

به تصویب رسیده، به همه بخش های دولتی و عمومی کشور توصیه می شود 
قانون و برنامه را جدی بگیرند و خارج از برنامه اقدامی نکنند.

• اگر می خواهیم کشور را در توطئه هاي دشمنان هدایت کنیم باید رویکرد و 	
تعریف روشن تري از همکاري و همراهی جوانان داشته باشیم.

• جوانان امروز ما از جوانان نسل انقالب فرهیخته تر و آزموده تر و اندیشمند تر 	
هستند و حضور سیاسي جوانان، همپاي حضور معنوي و علمي آنها در جامعه 

بسیار قوی است.
• که 	 است  این  جوانان  بین  در  پررنگ  حضور  از  رهبري  معظم  مقام  هدف 

از کجاست و روی چه  پیشرفت کشور  و  راه رشد  نشان دهند  به مسئوالن 
محورهایی باید تأکید کنیم.

• فرهنگ، 	 حوزه  است.  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  مصادیق  از  یکي  نقد، 
مسوولیت عموم جامعه است و امر به معروف و نهي از منکر نیز در این حوزه 
قرار دارد. در واقع سالمت اعتقادي و رفتاري جامعه در امر به معروف و نهي 

از منکر است.
• توجه به مقوله عفاف و حجاب به عنوان یک مقوله فرهنگي، مسئولیت عموم 	

جامعه است. باید جایگاه و شئونات نظام رعایت شود، نباید با هتاکي، ارزش 
هاي نظام و انقالب خدشه دار شود. 

از نخبگان  بازرسی کل کشور و جمعی  با حضور رئیس سازمان  در نشستی که 
و  کشاورزی  حوزه  نمایندگان  و  دانشجویان  دانشگاه،  استادان  از  )اعم  گیالن  استان 
صنعت( برگزار شد، مطالب جالبی در دوبخش کشاورزی و صنعت از سوی چند نخبه 

این استان مطرح شد. بخش هایی از این مطالب در ادامه می آید:

چالش های بخش کشاورزی
• گیالن از نظر علم بوم شناسی، سرزمینی است دارای بیشترین تنوع زیستی و 	

باالترین تولید و به تعبیر علمای آمایش سرزمین، کاربری اصلی آن کشاورزی 
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آب به عنوان اصلی ترین نیاز کشاورزی در استان در 5 دهه گذشته مورد . 4
غفلت قرار داشته و دارد. در زمینه های اصلی تأمین و شناخت منابع آب، 
صورت  جدی  حرکت  کشاورزی  در  آب  مصرف  کارایی  افزایش  و  انتقال 
نگرفته است. گیالن با دارا بودن 1400 میلی متر بارندگی و فقط با داشتن 
مورد  آب  کمبود  دلیل  به  آن  کشاورزی  تولیدات  همواره  خشک،  ماه  دو 
نیز  سودجو  عده ای  و  نیست  سازگار  منطقی  هیچ  با  که  می باشد  تهدید 
برطبل تعطیلی کشت برنج به دلیل واهی پر نیاز بودن این محصول به آب 
می کوبند که این حرف غیرعلمی، غیرمنطقی و علیه کرامت یک فرهنگ 

می باشد. 
خاک به عنوان بستر اصلی کشاورزی مورد کم توجهی قرار گرفته است. . 5

تا 25 تن در هکتار خاک مورد  بنابر گزارشات مراکز مربوطه ساالنه 30 
فرسایش قرار می گیرد که برای تولید این مقدار خاک به چند قرن زمان 
نیاز می باشد. در استان گیالن اثرات مخرب این فرسایش در کاهش عمر 
در  گذاری  رسوب  و  سفیدرود  آب سد  ذخیره  توان  و  آبی  سازه های  مفید 
تاالب انزلی که حیات آن را مورد تهدید قرار داده است مشاهده می شود.
بنا بنابراین توجه بیش از پیش به امر صیانت از جنگل و مرتع و تالش در 
جهت افزایش آبخیزداری و تهیه نقشه جامع خاک استان که از مطالبات 

پایه ای معوق استان می باشد الزم وضروری است. 
تولید غذای سالم و عاری از عوامل میکروبی و شیمیایی به عنوان مهمترین . 6

امر  این  به  توجهی  کم  و  می باشد  مطرح  دنیا  در  غذایی  امنیت  دغدغه 
هزینه های بهداشتی و درمانی باالیی را بر جامعه تحمیل می کند، استان 
گیالن و مازندران بنا به گفته سازمان محیط زیست کشور، بیشترین تجمع 
مواد شیمیایی پایدار را در محیط زیست خود دارند و بنا به گزارش وزارت 
بهداشت و درمان در استانهای شمالی دومین عامل مرگ و میر، ناشی از 
این  می باشد.  منطقه  مردم  غذایی  چرخه  در  پایدار  شیمیایی  مواد  تجمع 
درحالی است که این عامل در سایر استانها در رده سوم اهمیت قرار دارد. با 
نگاهی گذرا به وضعیت تولید و مصرف کودها و سموم شیمیایی در کشور 

و منطقه مالحظه می گردد که: 
از  پایین تر  بسیار  الف( کارآیی مصرف کود 10-7 درصد می باشد که 

سایر کشورها می باشد.
ب( تکنولوژی مورد استفاده درکود و سم مصرفی مربوط به 50 سال 

قبل می باشد. 
به  سم  و  کود  مصرف  و  زیرساختار  اصالح  جهت  برنامه ای  هیچ  ج( 

چشم نمی خورد. 
د( کشاورزی ارگانیک در حد شعار مطرح می باشد. 

کم  آن  به  نسبت  آن  سابقه طوالنی  رغم  علی  بیولوژیک  مبارزه  ه�( 
توجهی می شود. 

بیش از 5 دهه از عمر شعار یکپارچه سازی و مکانیزاسیون کشاورزی در . 7
استان می گذرد و باید گفت که توفیق چندانی نداشته ایم. 

با یک مثال ساده عمق فاجعه را بیان می کنم: در استان گیالن به طور 
متوسط برای هر هکتار شالیزار1000-900 نفر ساعت نیروی کار انسانی 
نیاز است که این عدد در کره جنوبی 90 نفر ساعت است. این اعداد نشان 
دهنده تفاوت درجه و ضریب مکانیزاسیون در کشور می باشد. کره جنوبی 
بعد از 5 سال به این مرحله رسیده است. درخصوص یکپارچه سازی اراضی 
وضع بدتر از این می باشد. این موارد نشان دهنده عدم اراده کافی از سوی 
این  تا تولید  وزارت کشاورزی برای حل مشکل کشاورزی منطقه است 
محصول استراتژیک با هزینه باال صورت پذیرد و در این صورت است که 

واردات برنج توجیه پذیر می باشد. 
از کشاورزی در مقابل . 8 بیمه محصوالت کشاورزی رکن اساسی حمایت 

عوامل قهریه می باشد که می بایست شمولیت کاملی از عوامل را داشته 
باشد که متأسفانه به دلیل نقص قاعده و اصول طراحی شده در ساز و کار 
آن، قادر به پاسخگویی صحیح به نیاز کشاورزان نیست و نمونه بارز آن 
عدم پاسخگویی بیمه به خسارت دیدگان شالیکار از گرمای هوا درسال 

گذشته در استان می باشد.
سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک هر صنعتی مطرح می باشد بی شک . 9

در کشاورزی توجه به این مقوله از اهمیت باالیی برخوردار است. سهم 
باال بسیار  منطقه  در  اشتغال  ایجاد  ملی،  ناخالص  تولید  در   کشاورزی 

سهم  بخش،  این  در  سرمایه گذاری  باالی  بازدهی  علیرغم  و  باشد  می 
اظهار  به  بنا  که  است  درحالی  این  می باشد.  پایین  بسیار  سرمایه گذاری 
مدیران ارشد بخش اعتبارات بانک های مختلف طی سالیان گذشته و حال 
بخش بسیار بزرگی از اعتبارات در پایان هر سال عودت داده می شوند. 
که نشان دهنده عدم جذب سرمایه می باشد که می توانداز عدم وجود اراده 
کافی برای تزریق سرمایه یا عدم امکان جذب سرمایه که در هر دو حالت 

قابل پیگیری و رسیدگی می باشد. 
عوامل . 10 از  یکی  همواره  خارجی  و  داخلی  بازرگانی  ناکارآمد  سیاست های 

اصلی رکود در کشاورزی و در محصوالت استراتژیک گیالن مانند برنج، 
چای، ابریشم و مرکبات است. به رغم تولید بسیار مناسب این محصوالت 
در کشور به دلیل کم توجهی به مدیریت بازار داخلی، سبب ایجاد تفاوت 
قیمت فاحش محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم می گردد و 
بازرگانی  به  کننده  قیمت مصرف  کنترل  بسیار سریع جهت  آن  از  پس 
خارجی رجوع می نمایند. در بازرگانی خارجی تعرفه ابزار قوی برای کنترل 
قیمت می باشد که متأسفانه به دلیل اختالط محصوالت ضروری و لوکس 
تا  در سبد محصوالت کشاورزی سبب می شود  اقالم کاال  زیاد  تعداد  و 
ابزار تعرفه درخصوص محصوالت مهم و استراتژیک بی اثر و یا کم اثر 
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انعقاد پروتکل هاي دو یا چندجانبه از جمله محورهای سخنان شرکت کنندگان در 
به  کننده  رسیدگی  نهاد های  و  فساد  با  مبارزه  دستگاه هاي  روساي  اجالس  »نخستین 
شکایات مردمی کشور های عضو اکو« که 31 اردیبهشت و 1 خرداد سال جاری در ایران 

برگزار شد، بود. 
امروزه مبارزه با پدیده هایي مثل قاچاق و پولشویي بدون همکاري کشورها میسر 

نخواهد بود. 
پولشویي به جرمي سازمان یافته و فراملي تبدیل شده است که نظام مالي جهان را 
به شکلي گسترده دچار بحران کرده به طوری که سازمان هاي بین المللي و منطقه اي را 

وادار به ارائه راهکارهاي متعدد براي مبارزه باآن مي کند.
ساده ترین نگاه در مبارزه با فساد، افزایش نهادهاي نظارتي است، اما مفیدترین آن 
بهبود کیفیت این نهادها است. بر این اساس شفاف سازي قراردادها کارآمدي بیشتري 
انجام معامله  نسبت به استقرار نمایندگان نهادهاي نظارتي در معامالت دارد و مطمئنًا 
در بورس به عنوان یک نهاد شفاف در مقابله با فساد اطمینان بخش تر از مزایده ها ولو با 
حضور نمایندگان دستگاه هاي نظارتي است و در این صورت اهداف نظارتي با اطمینان 

بیشتري محقق مي شود.
در این بین نظر و دیدگاه دکتر سید مهدي صحراییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
در زمینه پول شویي  نیز جالب است وی می گوید با توجه به اینکه در ایران فرآیند پول 
شویي معمواًل از طریق قاچاق کاال انجام مي گیرد، ُپل پول شویي در ایران را باید قاچاق 

پـــل های 
پولشــویی

گزارش اجمالی از فرایند پول شویی
و اقدامات مبارزه با آن

کاالهای  برای  مجزا  تعرفه  تعیین  شیوه  پیگیری  درخواست  لذا  باشد. 
مذکور را داریم.

چالش های بخش صنایع
چالش های زیر ساخت توسعه دانش بنیان از دیگر موضوعاتی بود که که توسط 
علیجانی پور به نمایندگی از بخش صنایع استان گیالن ارایه کرد. وی از جمله صادر 

کننده قطعات خودرو به خارج از کشور از جمله به کشور اسپانیا می باشد. 
امروزه این باور عمومی وجود دارد که خالقیت و نوآوری تأثیر شگرفی بر توسعه 
پایدار کشورها داشته، به شرط اینکه حمایت کافی از نوآوران و مبتکران به عمل آید. 
این  بنیان محسوب می شود.  در واقع نوآوری به عنوان موتور محرک توسعه دانش 
امر همواره مورد تأکید و سفارش مقام معظم رهبری و از مطالعات ایشان نیز بوده و 
می باشد. این جانب از قشری در خدمت شما هستم که با ارائه یک ایده فناورانه پا به 
عرصه ارائه خدمات علمی و فناوری به جامعه گذاشته ایم. اینجانب و جوانان همانند 
بنده در گوشه گوشه کشور اسالمی مان تالش می کنیم تا نه تنها به عنوان متقاضی 
شغل به دولت مراجعه نکنیم بلکه با تکیه بر خداوندمنان و توانایی هایمان، فرصتهای 
شغلی نیز ایجاد نماییم که از جهات مختلف می تواند برای کشور مفید باشد. البته اگر 
برخی محدودیت ها مرتفع گردد موثرتر نیز ظاهر شده و خواهیم توانست در راستای 

توسعه پایدار کشور گامهای محکم تری نیز برداریم. 
با  گذر  درحال  یا  توسعه  درحال  کشورهای  نیز  و  پیشرفته  کشورهای  اکثر  در 
رشد اقتصادی باال، با تمهید زیرساختها، تسهیالت مالی و وضع قوانین حمایتی سعی 
در تشویق نوآوران و صاحبان اندیشه و تحت حمایت قرار دادن آنها در مراکزی با 
ساختار و مأموریتهای تعریف شده دارند. تأکید ویژه در این نوع مراکز تشویقی، ایجاد 
واحدها و صنایع کوچک و متوسط و همزمان جذب سرمایه گذارانی است که عالقه 
مند به فعالیت در این زمینه می باشند. از جمله مصادیق چنین مراکزی در کشور ما 
پارکهای علم و فناوری است که خوشبختانه در راستای اهداف فوق شکل گرفتند. 
اما نشان  اندازی شده،  راه  تأخیر نسبت به کشورهای پیشرفته  با  اگرچه  پارکها  این 
دهنده دغدغه های مسئولین محترم کشور نسبت به این مهم است که در جای خود 

موجب تشکر و قدردانی دارد. 
اما نکته مهم چالش هایی است که در مسیر فعالیت های این زیرساخت توسعه دانش 

بنیان وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است: 
توسعه . 1 چهارم  برنامه  قانون   47 ماده  اجرایی  نامه  آئین  دقیق  اجرای  عدم 

)که در برنامه پنجم نیز مورد تصویب قرار گرفت( براساس این آئین نامه 
پارکها مشمول قوانین مناطق آزاد می باشند، اما متأسفانه مشاهده می شود 
که مسئولین برخی از نهادهای ذی ربط مانند گمرک در این خصوص چندان 
توجیه نبوده و به این دلیل مشکالتی بروز نموده که نتیجه آن ضرر و زیان 

برای شرکتها و مؤسسات می باشد. 
بعضًا خارجی . 2 افراد و شرکتهای غیربومی و  به  استانی  پروژه های  واگذاری 

با قیمت باالتر چنین اقداماتی در شرایطی که در استان توانایی و تخصص 
مشابه وجود دارد، جای شگفتی و سئوال است. البته الزم است از استاندار 
محترم و دستگاه های نظارتی استان به ویژه سازمان بازرسی استان گیالن 
که با حساسیت ویژه با چنین موضوعاتی برخورد نموده و حتی در موردی 
که اخیراً به وقوع پیوسته بود، دستور توقف اجرای آن را صادر نمودند کمال 

قدردانی و تشکر را داریم. 
علیرغم تأکیدات و تذکرات مکرر مقام معظم رهبری و دولت محترم مبنی . 3

بر استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های محققان و نوآوران داخلی، 
متأسفانه در سطوح مدیریتهای میانی و برخی مسئولین محلی این موضوع 
جدی گرفته نشده و به عبارت دیگر شاید هنوز چنین باوری حاصل نگردید 
که ما می توانیم. در راستای این موضوع اجرای بخشنامه های دولت محترم 

مورد تقاضا می باشد. 
از جمله مشکالت نوآوران و مبتکران گیالنی کمبود فضا و امکانات برای . 4

این درحالی است که علیرغم  و  بنیان می باشد  دانش  و کار  توسعه کسب 
گذشت پنج سال و سه بار مصوبه دولت محترم برای واگذاری یک مکان 
به پارک علم و فناوری و با همه تالش ها و اقداماتی که در سطح استان و 
تهران انجام شد، متأسفانه به دلیل مقاومتهای یک دستگاه در تهران این 
از دست  زیادی  فرصتهای  تا  گردید  و سبب  نشده  اجرایی  تاکنون  مصوبه 

برود. 
که . 5 آنچنانی  وثایق  مطالبه  و  مبتکران  و  نوآوران  با  بانک ها  عدم همکاری 

بزرگترین  عنوان  به  باشد  نمی  قشری  چنین  ظرفیت  و  توان  حد  در  قطعًا 
معضل جامعه فناوران و نوآوران است که اقدام عاجل درخصوص آن از جمله 

مطالبات این گروه می باشد. 



سازمان بازرسی کل کشور            نشریه داخلی             ماهنامه             شماره 52             20 صفحه                  تير 81390

 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان 
)UN Drung Convention( گردان

نتیجه  و  مواد مخدر  قاچاق  با  مبارزه  در جهت  بین المللی  از تالشهای  دیگر  یکی 
طبیعی آن; یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر کنوانسیون مذکور می باشد 
که به »کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد« معروف بوده و در دسامبر 1988 در 

وین منعقد شد. کنوانسیون از 11 نوامبر 1990 الزم االجرا شده است. 
کنوانسیون مذکور در مورخه 1370/9/3 به تصویب مجلس شورای اسالمی ایران 

رسیده است.

کنوانسیون پالرمو 
کنوانسیون بین المللی خاص جرایم سازمان یافته فراملی در دسامبر 2000 در پالرمو 
)ایتالیا( به امضای 147 کشور و به تصویب 28 دولت رسیده است. این کنوانسیون یکی از 
جامع ترین و جدیدترین اسناد بین المللی است. این کنوانسیون که در 41 ماده و 6 پروتکل 
تدوین و تنظیم گردیده در ماده 6 با عنوان »جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایات 
« تطهیر پول را تعریف کرده است. همچنین بر اساس کنوانسیون مذکور کشورهای امضا 

کننده متعهد می گردند: 
• مؤسسات مالی را مکانیزه و منظم ساخته و اقدام به صدور مجوز برای آنها نموده 	

و بر آنها نظارت نمایند. 
• به منظور پیشگیری از تطهیر پول و انجام تحقیقات پیرامون آن، اصول رازداری 	

بانکی را تقویت کنند. 
• از حسابهای بانکی مخفی و با اسامی کاذب و جعلی حمایت ننمایند 	
• نسبت به تشکیل واحدهای مالی به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار 	

اطالعات مربوط به تطهیر احتمالی پول و سایر جرایم مالی احتمالی اقدام نمایند. 

جنایتکار  گروههای  دست  کردند  موافقت  دولتها  معاهده  این  اساس  بر  همچنین 
سازمان یافته را از عواید نامشروعشان به وسیله توقیف درآمدهای ناشی از جرم یا اموالی 
با همان ارزش از طریق شناسایی، توقیف و ضبط دارایی هایشان کوتاه نمایند و در ضمن 
به دادگاهها و سایر مقامات مسئول اختیار دهند تا سوابق بانکی مالی یا تجاری یا اموال 

موجود را در دسترس قرار داده و یا ضبط نمایند.

قانون مبارزه با پول شویی در ایران 
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 
دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصویب و در 

تاریخ 1386/11/17 به تایید شوراي نگهبان رسید. 
ماده 1� اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده )2( قانون تجارت 
استیالي  برسد.  اثبات  به  آن  خالف  قانون  این  مفاد  براساس  که  آن  مگر  است، 

اشخاص بر اموال و دارایي اگر توام با ادعاي مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده 2� جرم پولشویي عبارت است از:

فعالیت هاي  از  حاصل  عواید  از  استفاده  یا  نگهداري  تملک،  تحصیل،  الف( 
غیرقانوني با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب 

جرم به دست آمده باشد.
پنهان کردن منشا غیرقانوني  به منظور  انتقال عوایدي  یا  مبادله  تبدیل،  ب( 
آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشي از ارتکاب جرم بوده 
یا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن 

جرم نگردد.
و  نقل  منبع، محل،  منشا،  واقعي،  ماهیت  کتمان کردن  یا  پنهان  یا  اخفاء  ج( 
در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  که  عوایدي  مالکیت  یا  جابه جایي  انتقال، 

نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
یا  از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقیم  ماده3� عواید حاصل 

غیرمستقیم از فعالیتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4� به منظور هماهنگ کردن دستگاههاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش 
تهیه سیستمهاي  واصله،  گزارشهاي  و  اطالعات  مدارک،  و  اسناد  اخبار،  تحلیل  و 
اطالعاتي هوشمند، شناسایي معامالت مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویي 
شوراي عالي مبارزه با پولشویي به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادي و دارایي 
و با عضویت وزراء بازرگاني، اطالعات، کشور و رئیس بانک مرکزي با وظایف ذیل 

تشکیل مي گردد:
1. جمع آوري و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندي 
فني وتخصصي آنها در مواردي که قرینه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2. تهیه و پیشنهاد آئین نامه هاي الزم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.

سازمان یافته کاال دانست. باندهاي مافیایي که در ایران و جهان فعال هستند، مانند باند 
مافیاي ارتش ژنرال سا، باند ُگلدن تري انگل یا مثلث طالیي، باند رشید عمر در پاکستان، 
باند نبیل خان در افغانستان و سایر باندهاي مافیایي، با پول هاي حاصل از تجارت مواد 
مخدر در شرق دور آسیا، توسط شرکت هاي صوري که در شرق آسیا و ُدبي تشکیل داده 
اند، اقدام به خرید کاال در حجم وسیع کرده سپس پول حاصل از فروش این کاالها در 

بانک هاي برون مرزي واریز مي شوند. 

فرایند پول شویی
درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در 
حیطه مواد مخدر و فحشا باشد »پول کثیف«، چنانچه ناشي از قاچاق و فرار مالیاتي باشد 
»پول سیاه« و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالي باشد »پول خاکستري« نامیده مي 
شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالي رخ مي دهند 
پول هاي آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوي مامورین امنیتي و پلیس، 
یافته طي مراحلي  لذا رهبران جرایم سازمان  ندارد.  را  اقتصادي  به چرخه  قابلیت ورود 
اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانوني فعالیت هاي خود با هدف 
سهولت در بهره برداري هر چه بیشتر از آن براي اقدامات مجرمانه آتي مي کنند، این 
فرآیند پولشویي نامیده شده است و نتیجه آن قانوني جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه 

شناخته شدن پول آلوده است.

مهم ترین سازمان های بزهکار فعال در جهان
مافیا: مشهورترین سازمان بزهکار در جهان که به مفهوم خاص آن تنها سازمان های 

جنایتکاری را در برمی گیرد که ریشه ایتالیایی و عمدتًا سیسیلی دارند. 
ترایاد: به معنی مثلث آسمان، زمین و انسان است. این انجمن های مخفی چینی 
در سال 1911 و همزمان با تشکیل جمهوری چین پا به دنیای جرم و جنایت گذاشتند 

ولی امروزه هنگ هنگ پایتخت بحث و گفتگوی آنهاست. 
یاکوزا: در کنار ناسیونالیست ها، اولترناسیونالیست ها و گروه های حاشیه ای متعصب 
مذهبی یا مکاشفه گرا یکی از انجمن های سری و محرمانه ژاپن است که ماهیت فعالیت 

آنها مجرمانه است. 
کارتل های آمریکای التین: در واقع این گروه ها به طور تخصصی، اصلی ترین 
فعالیت  خود را به قاچاق مواد مخدر اختصاص داده اند. کشورهای مختلف آمریکای التین 
مثل کلمبیا، مکزیک،پرو، دومینیکن، برزیل و... حول یک محور اصلی یعنی قاچاق مواد 

مخدر قرار دارند. 
گروه های مافیایی مهاجر به آمریکا:  کشور آمریکا به دلیل وسعت سرزمین، 
باال بودن جمعیت مهاجر با ملیت ها، نژادها و مذاهب گوناگون و برخورداری از یک نظام 
بانکی و اقتصادی باز، جایگاه مناسبی برای فعالیت  گروه های سازمان یافته تبهکار بوده 

است و از جمله شهرهای جایگاه باندهای تبهکار نیویورک است. 
باند مافیاي ارتش ژنرال سا، باند ُگلدن تري انگل یا مثلث طالیي، باند رشید عمر در 

پاکستان، باند نبیل خان در افغانستان  نیزازباندهای بزهکار بین المللی هستند. 

مبانی بین المللی مبارزه با پولشویی 
 پیشینه ي اقدام هاي بین المللي براي مبارزه با پدیده ي پولشویي و تدوین راه کارهاي 
جهاني براي مقابله با این معضل به سال هاي میاني دهه ي 1980 بر مي گردد. در اواخر 
همین دهه بود که عزم جهاني براي تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون هاي 
براي  مالي  اقدام  کاري  گروه  تأسیس  دنبال  به  گرفت.  شکل  زمینه  این  در  بین المللي 
مبارزه با پولشویي در سال 1989، گروه هاي منطقه اي مانند اتحادیه ي اروپا، شوراي اروپا 
و سازمان کشورهاي آمریکایي، قوانین و معیارهایي براي مبارزه با پولشویي در کشورهاي 
با  مبارزه  ویژه ي  نیروي  آفریقا،  و  اروپا  آسیا،  کارائیب  منطقه ي  کرده اند.  تدوین  عضو 
پولشویي ایجاد کرده اند در سطح بین المللی اقدامات مختلفی برای مبارزه با پول شویی 

انجام شدهکه برخی از آنها عبارتند از: 

 )FATF(  اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی
سازمان  یک  توصیه(  چهل  به  )معروف  پول شویی  با  مبارزه  بین المللی  اتحادیه 
همکاری میان دول است که در 7 فوریه 1990 به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته 
غیرقانونی فعالیتهای  با مظاهر مختلف  مبارزه  واقع  در  اتحادیه  این  اصلی   است. هدف 
می باشد که بخشهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند. در حال حاضر 
شامل  اتحادیه  این  اعضای  و  است  بین المللی  سازمان  دو  و  کشور   29 شامل   FATF
  FATF اتحادیه  می شوند  محسوب  جهان  مالی  مهم  مراکز  از  که  می باشند  کشورهایی 
دارای یک دستورالعمل چهل ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در 

بر می گیرد. 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/index.html
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ماده12� در مواردي که بین دولت جمهوري اسالمي ایران و سایر کشورها قانون 
معاضدت قضایي و اطالعاتي در امر مبارزه با پولشویي تصویب شده باشد، همکاري 

طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

اقدامات برخی از کشورها درمبارزه با پول شویی
کشورهای زیادی قوانین و مقررات مربوط به مقابله با پول شویی را به اجرا گذاشته 

اند، این اقدام کار را برای پول شویان سخت کرده است. 

انگلستان
این کشور قوانینی را در راستای مبارزه با پول شویی تصویب کرده است از جمله این 
قوانین »قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر« مصوب 1986 می باشد. در این قانون 
کمک کردن عالمانه به هر کس در حفظ یا کنترل عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر 
چه با پنهان کردن آن عواید و چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به 
اشخاص، جرم دانسته شده است. عالوه بر این، »قانون جلوگیری از تروریسم «  مصوب 

1989 نیز تطهیر پول سازمانهای تروریستی را جرم می داند. 
برخی قوانین دیگر در ارتباط با پول شویی در انگلستان عبارتند از: 

• 	 )Money Laundering Regulations 1993( مقررات راجع به پول شویی
• قانون همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری	

 )International Corporation Criminal Justic Act 1990(
• 	 )Money Trafficking Act 1994( قانون قاچاق مواد مخدر

آمریکا
آمریکا  ایاالت متحده  آمریکا است.  را جرم دانست دولت  اولین کشوری که پول شویی 
استانداردها و مقررات قانونی ویژه ای را برای جلوگیری از پول شویی تدوین کرد که از 
دولت  قانون،  این  در  می باشد.   1986 مصوب    » پول شویی  کنترل  »قانون  آنها  جمله 
بر  مشتمل  معامله  آن  که  می دهند  انجام  معامله ای  عالما  که  را  افرادی  عمل  آمریکا 
 عواید حاصل از برخی اعمال غیرقانونی خاص )از جمله قاچاق مواد مخدر( می باشد به
قصد این که ماهیت و منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه
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3. هماهنگ کردن دستگاههاي ذي ربط و پیگیري اجراء کامل قانون در کشور.
4. ارزیابي گزارشهاي دریافتي و ارسال به قوه قضائیه در مواردي که به احتمال 

قوي صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5. تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در سایر کشورها در چهارچوب 

مفاد ماده )11(.
تبصره1� دبیرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارایي خواهد 

بود.
تبصره2� ساختار و تشکیالت اجرائي شورا متناسب با وظایف قانوني آن 

با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تصویب  از  پس  فوق الذکر  شوراي  اجرائي  آئین نامه هاي  کلیه  تبصره3� 
هیات وزیران براي تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي ذي ربط الزم االجراء 
خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداري و قضائي حسب 

مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده5� کلیه اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، بانکها، 
مؤسسات مالي و اعتباري، بیمه ها، بیمه مرکزي، صندوقهاي قرض الحسنه، بنیادها 
و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه هاي مصوب هیات وزیران در اجراء 

این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6 � دفاتر اسناد رسمي، وکالي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان 
رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجراء این قانون را 
که هیات وزیران مصوب مي کند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشویي، 

ارائه نمایند.
ماده 7� اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول این قانون )موضوع مواد 5 و 6( 

برحسب نوع فعالیت و ساختار سازماني خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف( احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز 
تخلف  بر  قرینه اي  که  مواردي  در  اصیل  و  وکیل  و  نماینده  هویت  و  سمت 

وجود دارد.
تبصره � تصویب این قانون ناقض مواردي که در سایر قوانین و مقررات 

احراز هویت الزامي شده است، نمي باشد.
ب( ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به 
شوراي عالي مبارزه با پولشویي در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات  وزیران.

ج( گزارش معامالت و عملیات مشکوک به مرجع ذي صالحي که شوراي عالي 
مبارزه با پولشویي تعیین مي کند.

د( نگهداري سوابق مربوط به شناسایي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و 
معامالت به مدتي که در آئین نامه اجرائي تعیین مي شود.

منظور  به  کارکنان  و  مدیران  آموزش  و  داخلي  کنترل  معیارهاي  تدوین  ه�( 
رعایت مفاد این قانون و آئین نامه هاي اجرائي آن.

ماده 8 � اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء این قانون، صرفًا در جهت اهداف 
تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت، افشاء اطالعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگري به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم توسط ماموران دولتي یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و 
متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري 

دولتي مصوب 1353/11/29، محکوم خواهد شد.
ماده 9� مرتکبین جرم پولشویي عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب 
جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن( به جزاي 
نقدي به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم مي شوند که باید به حساب 

درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران واریز گردد.
تبصره1� چنانچه عواید حاصل به اموال دیگري تبدیل یا تغییریافته باشد، 

همان اموال ضبط خواهد شد.
در  آن  از  حاصل  منافع  و  دارایي  ضبط  حکم  اجراء  و  صدور  تبصره2� 
صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته 

باشد.
تبصره3� مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویي، عالوه بر 
مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي، به مجازاتهاي پیش بیني شده در 

این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده10� کلیه اموري که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائي دارد باید 

طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاري نماید.
ماده11� شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها 
به امر رسیدگي به جرم پولشویي و جرائم مرتبط اختصاص مي یابد. اختصاصي بودن 

شعبه مانع رسیدگي به سایر جرائم نمي باشد.
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بیش از بیست سال پیش، لنکستر1 در 
کنفرانسی در فنالند نظریه »جامعه بدون 
کاغذ« را مطرح کرد، جامعه ای که در آن 
نظام های ارتباطی عمدتًا بدون استفاده از 
کاغذ و مبتنی بر شبکه، و دارای بسیاری 
از ویژگی های شبکه اینترنت امروزی بود. 
کتاب های  در  متعاقبًا  طرح  هرچنداین 
در  کتابدار  و  کتابخانه  نقش  به  مربوط 
عصر الکترونیک بسط داده شد. اما چنین 
سیستم های  توسعه  و  رشد  با  تصوری 
ورود  با  خصوص  به  اطالعات  تکنولوژی 
صورت  به  سازمان ها  عملکرد  کامپیوتر، 

بنیادین دگرگون شد. 
آنچنان  وتغییرات  تحوالت  سرعت 
شاهد  که  رفت  فراتر  پیش بینی ها  حد  از 
تکنولوژی،  صنعت،  در  بزرگی  تحوالت 
اطالع رسانی،  اطالعاتی،  سیستم های 
داده پردازی از طریق سیستم های پیشرفته 
و استفاده از لیزر، ماهواره ها وغیره بوجود 
در  اداري  مکاتبات  و  ارتباطات  آمد. 
بر  شد.  متحول  مؤسسات  و  سازمان ها 
این اساس است که دو لتمردان، مدیران، 
مسئولین، صاحبان صنایع و... به این باور و 
نتیجه رسیدند که خلق جوامع ومحیط های 
مجازی، ایجاد دولت های الکترونیک، بهره 
گیری از کامپیوتر، ورود اینترنت به عرصه 
کار وزندگی، همه وهمه در نهایت عرصه 

نظام کار و زندگی را به سمت سیستم های 
الکترونیکی وبدون کاغذ سوق می دهد.

بدون  مکاتبات  از سیستم  استفاده    
به  از سوئي  نوین،  به عنوان روشي  کاغذ 
سوي  از  و  مي بخشد  سرعت  کار  جریان 
دیگر، با جمع آوري اطالعات مجموعه ي 
آ ن ها،  طبقه بندي  و  سازمان  فعالیت هاي 
بخشیدن  سرعت  براي  را  مناسبي  بستر 
مي سازد.بدین  ف�راهم  روزمره  امور  به 
کاغذ  بدون  مکاتباب  نرم افزارهای  سان 
سازمان هاي  فعالیت  مدل هاي  بررسي  با 
بخش عمومي، دولتی و مؤسسات صنعتي 
به  شدتابتواند  تولید  و  طراحي  بازرگاني  و 

خوبي پاسخ گوي  مطالبات باشد.

برخی مفاهیم
سمت  به  روز  به  روز  که  دنیایی  در 
مبادالت  حذف  و  شدن  الکترونیکی 
می رود. اداری  بروکراسی های  و  کاغذی 
می توان نسبت به حذف تدریجی کاغذ از 
زندگی مردم و به حداقل رساندن استفاده 

از آن، گام های جدی برداشت.
فصل  کاغذ  بدون  مکاتبات  سیستم 
اطالعات  وگردش  ازتولید  جدیدي 
وبرقراري ارتباطات را در سازمان ها بوجود 

آورد.
منجربه  تفکروبحث  این  ادامه 

الکترونیک  دولت  چون  جدیدی  واژه های 
شد. واژه ای که بسیاری از سازمان ها سعی 

درعملیاتی کردن آن دارند.

دولت الکترونیک
عام  واژة  یک  الکترونیک  دولت 
قبیل خدمات  از  مفاهیمی  برای  که  است 
الکترونیک و از همه مهمتر، مدیریت مورد 
فن  بکارگیری  این  می گیرد.  قرار  استفاده 
آوری اطالعات و ارتباطات )ICT( است 
که دسترسی به خدمات دولتی، و متقاباًل 
جهت  در  را  دولت  توسط  خدمات  ارائة 
تجاری  شرکای  شهروندان،  به  انتفاع 
بخشهای  و  عمومی  بخشهای  دولت، 

خصوصی افزایش می دهد.
جاری  فرایندهای  الکترونیک  دولت 
و  مکانیزه  را  )بازی(  کاغذ  بر  مبتنی 
کامپیوتریزه نموده که باعث سرعت بخش 
این  می شود.  مدیریت  جدید  روشهای 
بخش های  دولتی،  مقامات  بین  سیستم، 
خصوصی و شهروندان پل ارتباطی ایجاد 
می کند. مهمتر از همه، امکان اعمال یک 
جهت  در  دولت  برای  را  اثربخش  کنترل 
اجتماعی،  سرمایه های  از  بهینه  استفادة 
توسعه  مسیر  در  اقتصادی  و  سیاسی، 

فراهم می سازد.
عبارت  الکترونیک  نظارت  مدیریت 

و  یکپارچگی  ایجاد  چگونگی  از  است 
کارمندان،  سیاستمداران،  بین  تعامل 
منظور  به  مردم  و  اقتصادی  بنگاههای 
فعالیتها  اثربخشی  افزایش  و  امور  تسهیل 

از شروع کار تا حصول نتیجه.
از  است  عبارت  الکترونیک  خدمات 
تمرکزروی نیازهای شهروندان و بنگاههای 
اقتصادی و هدف آن ایجاد تعامل بین آنها 
در  دولت،  کارکنان  و  دولتی  نهادهای  و 
شرایط آسان، دوستانه، شفاف، کم هزینه 
است  معنی  بدان  این  میباشد.  اثربخش  و 
خدمات  تأمین  و  تقاضا  به  قادر  افراد  که 
مورد نظر خود از دولت بصورت الکترونیک 
بوده و از طریق اینترنت یا سایر مسیرهای 
مکانیزه بتوانند به خواستة خود دست یابند. 
این یک راهکار تأمین نیازهای روزافزون 
بهره  با  میباشد که  شهروندان در خدمات 
و  داخلی  پیشرفته  امکانات  از  گیری 
انواع  یکپارچگی  و  تعامل   ICT خارجی 
فراهم  را  جاری  متداول  سیستم های 
میسازد. این امر لزومًا تغییر در سیستمها و 
روشها را مطرح میسازد تا ایجاد دسترسی 
به اطالعات و خدمات به ساده ترین شکل 
به  متکی  تنها  نتیجه  در  و  گردد،  فراهم 

کامپیوتر نباشد.
اولین  الکترونیک  دولت  توسعه 
موضوع اساسی در پیاده کردن یک دولت 

سازمان های بدون کاغذ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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فناوری  برتری های  اثبات  الکترونیک، 
مثال های  طریق  از  ارتباطات  و  اطالعات 
محکم و اساسی است. بطریقی که تمامی 
همکاری  دلگرمی  با  بتوانند  شهروندان 
کرده و مهم تر از همه خود را درگیر کنند.
حقیقت  این  گرو  در  اینکار  مرام  و  اصول 
واقع  در  الکترونیک  دولت  که  است 
برای  حیاطی  و  توجه  قابل  فرصت  یک 

کشورهای درحال توسعه می باشد

سیستم مکاتبات بدون کاغذ
می باشد  اداری  مکاتبات  از  گونه ای 
الکترونیکی جایگزین  نامه های  که در آن 
نامه های دستی وکاغذی می شود. سیستم 
سیستم  راستای  در  کاغذ  بدون  مکاتبات 
ایجاد  سازمان  در  اداری  اتوماسیون 
مکاتبات  سیستم  دیگر  به بیان  می گردد. 
سیستم  ازاجزای  یکی  کاغذ  بدون 
اتوماسیون اداری می باشد.) مایلر ، 2004 

)241،
سیستم مکاتبات بدون کاغذ نرم افزار 
قدرتمندی جهت انجام امور اداری، چرخه 
مکاتبات و نیز ابزاری کاراجهت نظارت بر 
گردش مکاتبات در سازمان می باشد، به 
نامه،  ورود  همانند  اعمال  تمام  طوریکه 
حتي  و  رونوشت ها  ارجاعات،  نامه،  ثبت 
و  شده  ثبت  سیستم  توسط  نامه  بازبیني 
توان  مي  زمینه  این  در  میگردد.  کنترل 
گزارشهاي ویژه اي را تهیه کرد تا راندمان 
و  مکاتباتي  گلوگاههاي  ونیز  افراد  کاري 
روشن  مدیریت  براي  کارکنان  کارکرد 
ساختار  جهتاصالح  باشد  قادر  تا  گردد 
اطالعات  این  از  وبوروکراتیک  اداري 

استفاده کند.

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری مکانیزمی است در 
راستای بهبود بهره وری سازمان از طریق 
اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه 

ادامه از صفحه 9
 آن اعمال غیرقانونی شوند، پول شویی و قابل مجازات دانسته است. 

   »قانون گسترش تعقیب پول شویی« مصوب سال 1988 از جمله قوانین دیگر آمریکا
در راستای مبارزه با پول شویی می باشد که در این قانون مؤسسات و اشخاص مختلف 

موظف به گزارش کردن معامالت نقدی بیش از ده هزار دالر خود شده اند. 
برخی دیگر از قوانین و مقررات ایاالت متحده امریکا در این راستا عبارتند از: 

• 	 )The Bank Secercy Act 1979( 1979 قانون راز داری بانکی مصوب
• قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988	

 )Anti-drug Abuse Act(
• قانون سرکوب پول شویی مصوب 1994	

 )The Money Laundering Suppression Act 1994(
• قانون جامع کنترل مواد مخدر 1970	

 )The Comprehensive Drug Control Act 1970(
• 	 )Controlled Substances Act 1970( 1970 قانون مواد ممنوعه
• قانون کنترل جرایم سازمان یافته 1970	

 )The Organized Crime Control Act 1970(

سوئیس
در  را  اقداماتی  است،  پول شویی«  »بهشت  به  معروف  که  این  با  سوئیس  کشور 
 305a راستای مبارزه با پول شویی در محدوده حقوق جزا انجام داده است. از جمله مواد
و 305b قانون جزا مصوب 1990 می باشد که در ماده 305a مشارکت عالمانه در امر 
پول شویی را جرم دانسته و در ماده 305b بی توجهی مؤسسات یا اشخاصی را که اموال 
و سرمایه های دیگران را برای امور تجاری دریافت می دارند در شناسایی هویت مالک 

آنها جرم شناخته است. 
قانون  مقررات  در  دیگری  تغییرات  انجام  به  اقدام  پارلمان سوئیس  این  بر  عالوه 
ضمن،  در  و  است.  کرده  پول شویی  موضوع  با  مؤثرتر  مبارزه  قصد  به  سوئیس  جزای 
زمینه  در  سوئیس  مالی  مؤسسات  سایر  و  بانک ها  برای  اداری  بعد  در  دستورالعملهایی 

مبارزه با پول شویی صادر شده است. 

اسکاتلند
در کشور اسکاتلند هم »قانون عدالت کیفری اسکاتلند مصوب 1987«  و »قانون 
عواید ناشی از جرم«  مصوب 1995 مقرراتی را در امر مبارزه با پول شویی پیش بینی 
کرده اند و در »قانون عدالت کیفری اسکاتلند« پنج نوع عمل در ارتباط با پول شویی جرم 

شناخته شده است.

مالزی
در مالزی برای مبارزه با جرم پول شویی یک »کمیته ملی هماهنگ کننده« متشکل 
از 13 وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده که بانک مرکزی مالزی یکی از سازمانهای 

عمده عضو این کمیته است. 

لبنان 
از پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاورمیانه می باشد  لبنان که دارای یکی  کشور 
بر جرم  را مبنی  قانونی  نیز خودداری کرده است در سال 2001   FATF با  از همکاری 
شناختن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رسانده است و عالوه بر این، بانک 
ارائه گزارش از  لبنان نیز با صدور بخشنامه ای نظارت بر عملیات پول شویی و  مرکزی 

تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. 

امارات متحده عربی
به تصویب  با پول شویی در سال 2002  قانون مبارزه  نیز  امارات متحده عربی  در 
هیات وزیران امارات رسیده است. این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید در ماده 1 
»کمیته ملی مبارزه با پول شویی « را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده 
است و پول شویی را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازاتهایی را از جمله جزای 
نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است. عالوه بر این قانون امارات نیز 
طی بخشنامه ای در دسامبر 2000 تمامی نهادهای مالی را ملزم کرده بود که هر گونه 
معامالت مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند 
و یا هر فرد و سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود به مشارکت تلویحی یا 

غیر مستقیم در پول شویی متهم کنند. 

فعالیت های سازمان.به عبارت دیگرمتصل 
در  موجود  کامپیوترهای  اطالعات  کردن 
یک سازمان به کمک شبکه و یا استفاده 
از یک برنامه نرم افزاری مشترک، تا انتقال 
اطالعات، آمارها، نامه ها و مکاتبات و نیز 
دستورالعمل ها به صورت کاماًل یکپارچه و 
آسان انجام پذیرد و بدین ترتیب فرمولی 
تنظیم  تبادل،  طبقه بندی،  جهت  جدید 
و  درون سازمانی  اطالعات  تصحیح  و 
تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به 
اداری و  روش های دست وپاگیر و مرسوم 
با صرفه جویی در زمان و مواداولیه مصرفی 

ایجاد شود. 
حذف کاغذ از امور بایگانی و دفتری، 
بایگانی  جهت  فضا  محدودیت  رفع 
پرونده ها و ابزار آن مانند زونکن و پوشه، 
و  محیطی  مشکالت  و  خطرات  کاهش 
در  امنیت  ضریب  افزایش  آتش سوزی، 
امور  از  از اطالعات و پشتیبانی  نگهداری 
اتوماسیون  به کارگیری  تأثیرات  از  اداری 

است. 
اتخاذ روش های الکترونیکی فضایی 
را ایجاد می کندکه همه افراد اعم از حقیقي 
و حقوقي و بخش هاي خصوصي و دولتي 
قادر خواهند بود به دور از محدودیت هاي 
مکاني و زماني به اطالعات و خدمات اعم 

از دولتي و خصوصی دسترسي پیدا کنند.

1. فردری��ک ویلفرید لنکس��تر، در انگلس��تان متولد 
ش��دوبه عنوان م��درس کتابداري در امریکا ش��ناخته 
مي ش��ود. وی بیش��ترین تأثیر را در حوزه نظام هاي 
اطالعات��ي و ارزیابي خدمات کتابخانه از خود به جاي 
گذاشته اس��ت. مهم ترین آثار او عبارتند از : به سوي 
نظام هاي اطالعات��ي بدون کاغ��ذ )1978(؛ بازیابي 
پیوس��ته اطالعات )1973(؛ کنترل واژگان در بازیابي 
اطالع��ات )1972( و نظام ه��اي بازیاب��ي اطالعات: 

ویژگي ها، آزمون و ارزیابي )ویرایش 2، 1979(.
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دو  یا  و  اي  مرحله  یک  مناقصات،  برگزاري  قانون   4 ماده  از  الف  بند  به   مستند 
مناقصه  دستگاه  تشخیص  و  بازرگاني  فني  ارزیابي  به  منوط  مناقصه  بودن  اي  مرحله 
گزار مي باشد و بند ب از ماده 9 قانون مرقوم نیز صرفًا تعیین نوع مناقصه اعم از یک 
مرحله اي یا دو مرحله اي را جزو فرآیند برگزاري مناقصات محسوب و از ارایه هرگونه 
خط مشي و یا شاخص جهت الزام به برگزاري یک مرحله اي یا دو مرحله اي مناقصات 

خودداري نموده است.
انواع قراردادها و  انعقاد  به منظور  نوع مناقصه  تعیین  قانون مذکور در  الوصف  مع 
بوده  بازرگاني داشته مسکوت  ارزیابي فني  به  نیاز  از قراردادها  اینکه چه تیپ  مشخصًا 
و دستگاه هاي اجرایي نیز بعضًا با سواستفاده از این خالء راسًا نسبت به تصمیم گیري 

جهت برگزاري دو 
فني  ارزیابي  مناقصه گران تحت عنوان  از  برخي  نمودن  رد  با  و  اقدام  اي  مرحله 

بازرگاني آنگاه نسبت به گزینش برخي از پیمانکاران از قبل تعیین شده اقدام نموده اند.
با توجه  این مقاله سعي شده راهکارهاي اساسي جهت تعیین نوع مناقصه  لذا در 
به تیپ قراردادها و لزوم یا عدم لزوم به برگزاري مناقصه دو مرحله اي و ارزیابي فني 

بازرگاني در مناقصات تبیین گردد.
قانون برگزاري مناقصات در جلسه علني روز یکشنبه مورخ 1382/9/2 به منظور 
قانون    79 ماده  تحقق  و  اجرایي  هاي  دستگاه  معامالت  سازماندهي  روش،  تعیین 
محاسبات عمومي کشور توسط مجلس شوراي اسالمي تصویب و متعاقبًا به دستگاه ها 
مالحظه مذکور،  تاریخ  در  مجلس  مذاکرات  مشروح  در  مداقه  با  است.  گردیده   ابالغ 

نمایندگان  ازسوی  بدون هیچگونه مخالفتي  قانون مذکور  فوریتي  مي گردد طرح یک 
مجلس بحث و تبادل نظر و نهایتًا با توافق همگي به تصویب رسیده است بنابراین در 
هیچیک از مواد قانون از جمله مواد 2 ، 4 و 9 آن دائر به تعیین نوع مناقصه ویک مرحله 

اي یا دو مرحله اي بودن آن بحث کارشناسي صورت نپذیرفته است.

حمیدرضا مقدسي و مهدي خلیلي )اداره کل بازرسي استان اصفهان(

نیازسنجي برگزاري مناقصات
به صورت یک مرحله اي یا دو مرحله اي

بندهاي )1( و )2( ذیل قسمت الف ماده 4 قانون برگزاري مناقصات، یک مرحله اي 
یا دو مرحله اي بودن مناقصات را منوط به ارزیابي فني بازرگاني پیشنهادها نموده لیکن 
دستگاه هاي اجرایي در تشخیص به انجام یا عدم انجام ارزیابي فني بازرگاني دچار ابهام 
و دوگانگي بوده و نوعًا در برخي مناقصات با ماهیت یک مرحله اي نیز اقدام به ارزیابي 
فني بازرگاني مي نمایند. حال این سوال پیش خواهد آمد که چه تیپ قراردادهایي نیاز به 
ارزیابي فني بازرگاني داشته و چه تیپ قراردادهایي نیازمند ارزیابي فني بازرگاني نبوده 
بلکه مي بایست پاکتهاي پیشنهادي مناقصه گران در همان جلسه اول گشوده و برنده 

مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار تعیین گردد.
با عنایت به اینکه تشخیص یک مرحله اي یا دو مرحله اي بودن مناقصات براساس 
ماده 4 قانون برگزاري مناقصات بر عهده دستگاه مناقصه گزار نهاده شده لذا به منظور 
تبیین مساله بدواً انواع قراردادهاي معمول در دستگاه ها مشخص و پس از تقسیم بندي 
آنگاه لزوم انجام ارزیابي فني بازرگاني در هر یک در قالب چند مثال تبیین خواهد گردید.

1 .E )Engineering( قراردادهاي طراحي و خدمات مهندسي
2 . P )Procurement( قراردادهاي تدارکات و تجهیزات
3 . C )Construction( قراردادهاي احداث و ساخت
4 . S (Service(قراردادهاي خدماتي

در ادامه بر پایه تقسیم بندي فوق لزوم ارزیابي فني و بازرگاني در مناقصات مورد 
تحلیل قرار خواهد گرفت.

مثال اول
با  مناقصه  برگزاري  به  اقدام  کشور  وزارت  متبوعه  اجرایي  هایي  دستگاه  از  یکي 
مخابرات،  اپراتوری  سبز،  فضاي  نظافت،  از  اعم  انساني  نیروي  خدمات  تامین  موضوع 
امور دفتري، ماشین نویسي و نگهباني به مدت یکسال نموده است. با مداقه در موضوع 
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مناقصه مالحظه مي گردد به دلیل مشخص بودن حجم کار لذا پیشنهادات واصله جملگي 
با تعداد نفرات کارگري یکسان و لیکن با نرخ ریالي متفاوت و یا درصد پلوس / مینوس 
اصواًل  و  بوده  بازرگاني یکسان  فني  ماهیت  با  آنها  لذا همگي  ارایه مي گردد.  جداگانه 
با  مناقصاتي  درخصوص  همچنین  ندارد.  وجود  آنها  روي  بازرگاني  فني  ارزیابي  امکان 
موضوع نگهداري و تعمیرات تجهیزات )Maintenance( نیز به جهت مشابه، نیازي به 

ارزیابي فني و بازرگاني نمي باشد.

مثال دوم
یکي از دستگاه هاي اجرایي متبوعه وزارت نفت اقدام به برگزاري مناقصه با موضوع 
خرید )Procurement( کنتورهاي گاز نموده است. با عنایت به اینکه دستگاه مناقصه 
گزار به دلیل عدم انحصار در موضوع مناقصه، مجاز به اعالم نوع کنتور )سازنده آن( نبوده 
فلذا در ارزیابي فني بازرگاني مناقصه مي تواند انواع کنتورهاي مورد نیاز مرغوب خود را به 
منظور بررسي صحیح تر مشخص و امتیاز دهي قابل قبولي را براي پیشنهادهاي مناقصه 
بازرگاني  ارزیابي فني  به  نیاز    P از نوع  نماید. پس جهت برگزاري مناقصه  گران لحاظ 

)مناقصه دو مرحله اي( مي باشد.

مثال سوم
برگزاري  به  اقدام  پرورش  و  آموزش  وزارت  متبوعه  اجرایي  از دستگاه هاي  یکي 
مناقصه اي تحت عنوان احداث و ساخت )Construction( واحد آموزشي نموده است. 
و  فني  نقشه هاي  و  بوده  عملیات ساخت  مذکور صرفًا  مناقصه  موضوع  که  آنجایي  از 
مشخصات اقالم و کاالهاي مصرفي در پروژه از قبل تعیین شده لذا نیازي به ارزیابي 
فني بازرگاني مناقصه نمي باشد زیرا طراحي، مهندسي ویا تامین کاال در موضوع مناقصه 

وجود ندارد.

مثال چهارم
یکي از دستگاه هاي اجرایي متبوعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اقدام به 
برگزاري مناقصه با موضوع خرید، حمل، طراحي، نصب، راه اندازي، بهینه سازي، آزمایش 
دستگاه   100 اختصاصي  غیر  و  اختصاصي  از  اعم  تجهیزات  کلیه  آموزش  و  تحویل  و 
B.T.S  و تامین کلیه تجهیزات غیر اختصاصي و رادیو جهت توسعه شبکه تلفن همراه تا 

مرحله ارایه سرویس مطلوب نموده است.
همانگونه که در این مثال مالحظه مي گردد مناقصه مذکور به صورت E.P.C  برگزار 
لذا ضرورت دارد  انجام نشده  تعیین مشخصات کاال  یا  از مراحل طراحي و  و هیچیک 
جهت پایش و بررسي پیشنهادها و مقایسه هاي طرحهاي مختلف ارایه شده نسبت به 
  P یا  E ارزیابي فني بازرگاني اقدام گردد. همچنین در صورتي که مناقصه فوق به صورت
  P و  E نیز برگزار مي گردید جهت طراحي، مهندسي و همچنین خرید و یا هر دو قسمت

نیازمند ارزیابي فني بازرگاني میباشد.

نتیجه
قراردادها  بندي  تقسیم  نظربه  امعان  با  نیز  و  مثالهاي مطروحه  در  تامل  اندکي  با 

براساس تیپ )Type(  آن نتیجه مي گردد :
1 .،E )Engineering( قراردادهای��ي که در دس��تگاه هایي اجرای��ي به ص��ورت 

)Procurement( P  و P و E )مش��ترکًا( و E.P.C  منعقد مي گردد آنگاه انجام 
ارزیابي فني بازرگاني پیش��نهادات واصله ضروري است لذا الزم است مناقصه دو 

مرحله اي برگزار گردد.
یا خدماتي و نگهداري. 2 )C )Construction و   قراردادهایي که داراي ماهیت 

)S (Service بوده، نیازي به ارزیابي فني بازرگاني نداشته و الزامًا مي بایست 
تک مرحله اي برگزار شوند.

کمیسیون حقوقی
موضوع استعالم

قانون   )13( ماده  مفاد  به  عنایت  با 
ماده  و  مناقصات مصوب 1383  برگزاری 
مصوب  دولتی  معامالت  نامه  آیین   )8(
مربوط،  مقررات  و  قوانین  دیگر  و   1349
آگهی  درج  به  مربوط  هزینه های  اخذ  آیا 
برندگان  از  مزایدات  و  مناقصات  فراخوان 
دستگاه های  سوی  از  مزایده  یا  مناقصه 
اجرایی مناقصه گزار یا مزایده گزار توجیه 

قانونی دارد؟ 

نظـریه
نظر به صراحت مفاد ماده )4( قانون 
دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
مصول 1380 و ماده )37( قانون محاسبات 
عمومی کشور مصوب 1366 با اصالحات 
هرگونه  دریافت  ممنوعیت  بر  دایر  بعدی 
توسط  اشخاص حقیقی و حقوقی  از  وجه 
شرکت های  و  مؤسسات  وزارتخانه ها، 
دولتی و لزوم وجود مجوز و تصریح قانون 
برای دریافت آن و به لحاظ اینکه قوانین 
نظیر  بر معامالت دولتی  و مقررات حاکم 
و  مناقصات  برگزاری  قانون   )13( ماده 
نظام  اجرایی  نامه  آیین   )4( و   )7( موارد 
مناقصات  رسانی  اطالع  و  مستند سازی 
 )38(  ،)37( مواد  و  مناقصه(  )درخصوص 
مصوب  دولتی  معامالت  نامه  آیین   )7( و 
مزایده  خصوص  در  کماکان  )که   1349
الزم االتباع است(، علیرغم تبیین شرایط 
و جزئیات مربوط به مستند سازی و اطالع 
رسانی اینگونه معامالت، تصریحی در این 

زمینه ننموده و از جمله در ماده )7( آیین 
اطالع  و  مستند سازی  نظام  اجرایی  نامه 
رسانی مناقصات تنها به ذکر )هزینه تهیه 
مورد(  حسب  آن،  دریافت  نحوه  و  اسناد 
مبادرت گردیده لذا به نظر می رسد دریافت 
مزایدات  و  مناقصات  برندگان  از  وجه 
از  پرسش  در  مذکور  هزینه های  بابت 
سوی دستگاه های اجرایی مغایر قوانین و 

مقررات مربوط می باشد. 

موضوع استعالم
یک دستگاه مشمول قانون برگزاری 
احداث یک  به  مناقصات، عملیات مربوط 
مناقصه  انجام  مستلزم  که  را  ساختمان 
به  مناقصه  فرآیند  برپایی  بدون  بوده، 
شخصی واگذار و پس از اجرا و اتمام کار 
مبادرت به برگزاری مناقصه نموده که در 
مبلغ  پیشنهاد  با  دیگری  شخص  نتیجه، 
پایین تر برنده گردید)حال آنکه معامله قباًل 
اقدامات مذکور حسب  محقق شده است( 
و  قوانین  در  مندرج  عناوین  از  یک  کدام 

مقررات مربوط قابل پیگیری است؟
نظـریه

به  توجه  با  سوال  این  به  پاسخ  در 
شرایط می توان قائل به تفکیک شد لذا؛ 

مزبور . 1 پروژه  انجام  اینکه  به  نظر 
از  تخلف  مناقصه  برگزاری  بدون 
صرفنظر  می باشد  قانونی  تکلیف 
و  متضمن صرف هزینه  اینکه  از 
دستگاه  سوی  از  بیشتری  بهای 
اداری  تخلف  باشد  شده  اجرایی 

مسوولین امر قابل اعالم است. 
چنانچه با بررسی های کارشناسی . 2

طریق  این  از  شود  مشخص 
خسارت  متحمل  اجرایی  دستگاه 
شده و مشمول ماده )598( قانون 
عمل  باشد،  اسالمی  مجازات 
مسوولین به مصداق تضییع اموال 
یا  اهمال  به علت  و وجوه دولتی 
تفریط، منطبق با ماده مذکور جرم 

محسوب می گردد. 
تضرر . 3 و  تبانی  احراز  فرض  در 

فرد  به  کار  برای سپردن  دستگاه 
خاص حکم مندرج در ماده واحده 
قانون مجازات تبانی در معامالت 

دولتی بر آن حاکم می باشد. 
غیر . 4 و  بعدی  مناقصه  برگزاری 

ایجاد  برای  ظاهر  به  که  ضرور 
و  قبلی  اقدام  جواز  و  تمسک 
قیمت  اعالم  تصور  به  ظاهراً 
مستلزم  و  گرفته  صورت  باالتر 
تصرف  خود  است  هزینه هایی 
غیرقانونی در وجوه و اموال تلقی 
لذا  و  بوده  آن  تضییع  واقع  در  و 
به نظر می رسد فی نفسه جرم و 
مشمول ماده )598( مذکور باشد. 

در  کمتر  پیشنهادی  قیمت  البته 
مبین  خود  خودی  به  بعد  مرحله 

ورود خسارت نیست. 
برگزاری . 5 که  آن  لحاظ  به  مضافًا 

مناقصه  به  نسبت  بعدی  مناقصه 
نظیر  مالی  هزینه های  گران، 
مبلغی  دادن  قرار  اختیار  در 
شرکت  »تضمین  عنوان  تحت 
هزینه های  نیز  و  مناقصه«  در 
و  اسناد  تسلیم  و  تهیه  به  مربوط 
را  مناقصه  به  مربوط  پیشنهادات 
تحمیل نموده است، امکان مطالبه 
و درخواست جبران خسارت مالی 
از  هزینه ها  اینگونه  بابت  وارده 
سوی مناقصه گران وجود دارد و 
پیگیری موضوع از جنبه کیفری و 
هیأت  در  رسیدگی  مانع  حقوقی، 
قانون  شکایات  به  رسیدگی 
ماده  )حسب  مناقصات  برگزاری 
مناقصات  برگزاری  قانون   )25(
و مواد )5( و )9( قانون اساسنامه 
هیأت رسیدگی به شکایات قانون 
برگزاری مناقصات( نخواهد بود. 
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واگذاري سهام 
شرکت های دولتي

به بخش های مختلف

فرآیند خصوصي س��ازي شرکت های 
دولتي و انتق��ال آن ها به بخش خصوصي 
در کش��ور پس از انقالب اسالمي، به طور 
عملي از ابتداي دهه 1370 شروع شده و از 
اوایل دهه 1380 تاکنون با تصویب قوانین 
برنامه سوم و چهارم توسعه... و متعاقب آن 
سیاس��ت های کلي اصل44 قانون اساسي، 
به ش��کل جدی تری ادامه یافت به طوري 
که با ابالغیه سیاس��ت های مذکور توسط 
مقام معظم رهبري و ابالغ قانون »اصالح 
م��وادي از قان��ون برنامه چهارم توس��عه 
فرهنگ��ي جمهوري  اجتماعی  اقتص��ادي 
اس��المي ایران و اجراء سیاست های کلي 
اصل چهل و چهارم قانون اساسي« فضاي 
مناس��ب و جدیدي در کشور جهت توسعه 
بخش خصوصي و خصوصي سازي ایجاد 

گردیده است.
به منظور شناس��ایي مس��یر و مقصد 
شرکت های  س��هام  واگذاری های  حرکت 
دولت��ي به س��مت بخش های م��ورد نظر 
قانون گذار، نخس��ت الزم اس��ت جایگاه 
قانوني ای��ن مقصد، مورد شناس��ایي قرار 

گیرد: 

بخش خصوصي 
»بخش خصوصي شامل  آن قسمت 
از کش��اورزی، دامداری، صنعت، تجارت و 
خدمات می ش��ود که مکم��ل فعالیت های 

اقتصادی دولتی  و تعاوني است.«
بر این اساس مادام که مالکیت بیش 
از 50 درص��د یک بن��گاه متعلق به بخش 
غیر دولتي باشد )هرچند مدیریت آن بنگاه 
تحت نفوذ مستقیم بخش دولتي باشد( آن 
بنگاه به نوعي خصوصي و یا تعاوني تلقي 

می شود.
بخش خصوصي واقعي به بخش��ي از 

اقتصاد اطالق می شود که:
اواًل هدف از فعالیت ه��ای آن صرفًا 
کسب سود از طریق افزایش کارایي 

و بهره وری منابع بوده باشد.
ثانی��ًا هیچ گونه وابس��تگي به دولت 
نداش��ته و تحت کنترل و نفوذ دولت 
نیزنم��ي باش��د. این موض��وع ضمن 
آنک��ه تعارضي با تعری��ف مندرج در 
مف��اد اص��ل 44 قان��ون اساس��ي از 
بخش خصوص��ي ندارد بلک��ه یقینًا 
هدف قانون گذار از تنظیم و تصویب 
قوانی��ن واگ��ذاري ط��ي برنامه های 
س��وم و چه��ارم توس��عه... و قانون 
اجراي اصل 44، هدایت تصدی های 
اقتصادي ناکارآم��د بخش دولتي به 
سمت بخش خصوصي با این ویژگي 

می باشد.

بخش تعاوني
بخش تعاونی نیز ش��امل ش��رکت ها 
و مؤس��س ها تعاوني تولید و توزیع اس��ت 
که درش��هر و روستا طبق ضوابط اسالمي 

تشکیل مي شود.

• تابعه 	 ش��رکت های  و  شهرداری ها 
آنان

• بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب 	
اسالمي

• ه��الل احم��ر، کمیته ام��داد امام 	
خمین��ي )ره(، بنیاد ش��هید انقالب 
اس��المي، بنی��اد مس��کن انقالب 

اسالمي، بنیاد 15 خرداد
• کمیته ملي المپیک ایران	
• سازمان تبلیغات اسالمي و سازمان 	

تامین اجتماعي
• فدراس��یون های ورزش��ي آماتوري 	

جمهوري اسالمي ایران
• مؤسس��ه های جه��اد نص��ر، جهاد 	

اس��تقالل و جهاد توس��عه زیر نظر 
جهاد سازندگي، جهاد دانشگاهی

• تبلیغ��ات 	 هماهنگ��ي  ش��وراي 
اس��المي، کتابخان��ه حضرت آیت 
اهلل مرعش��ي نجف��ي، بنی��اد امور 

سعید شهیادی، کارشناس اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی 

)قسمت اول(

در م��اده »17« قانون بخش تعاوني 
اقتص��اد جمهوري اس��المي ایران مصوب 
1370/6/13 آم��ده اس��ت: ش��رکت های 
تعاوني ش��رکت هایی هس��تند که تمام یا 
حداقل 51 درصد س��رمایه به وسیله اعضا 

در اختیار شرکت تعاوني قرار می گیرد.

مؤسسات عمومي غیر دولتي
بر اساس ماده »5« قانون محاسبات 
عموم��ي و م��اده »3« قان��ون مدیری��ت 
خدمات کشوري: »مؤسسه یا نهاد عمومي 
غیردولتي، واحد س��ازماني مشخصي است 
ک��ه داراي اس��تقالل حقوقي اس��ت و با 
تصویب مجلس ش��وراي اس��المي ایجاد 
شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد )50 
درص��د( بودجه س��االنه آن از محل منابع 
غیردولتي تأمی��ن گرددو عهده دار وظایف 

و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.« 
این نهادها و سازمان ها عبارتند از:

بیماری های خاص
• س��ازمان دانش آموزي، س��ازمان 	

بورس اوراق بهادار
• مؤسس��ه صندوق بیم��ه اجتماعي 	

روستائیان و عشایر
البته باید توجه داشت که محدودیتي 
در قان��ون اصل 44 نی��ز از این بابت براي 
فعالیت مؤس��س ها عمومي غیر دولتي در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت )طبق ماده »6« 
قانون مذکور، مؤسسات عمومي غیردولتي 
موض��وع م��اده »5« قان��ون محاس��بات 
عموم��ي مصوب 1366 و اصالحات بعدي 
آن و شرکت های تابعه و وابسته آن ها، حق 
مالکیت مس��تقیم و غیرمس��تقیم مجموعًا 
حداکثر تا40 درصد سهم بازار هر کاال و یا 

خدمت را دارند. 
بازار به فضایي جغرافیایي یا مجازي 
اط��الق می ش��ود که در آن خری��دارا ن و 
فروش��ندگان، کاالها و خدمات مش��ابه یا 

جانشین نزدیک را مبادله می کنند.
بر اس��اس تعریف فوق، فضاي بازار 
ش��امل فضاي مبادله کاالها و خدمات در 
ی��ک مح��دوده جغرافیا و ی��ا فراتر از یک 
مح��دوده جغرافی��ا )مج��ازي و به صورت 
تج��ارت الکترونیکي( مي باش��د که الزم 

است به طور کامل شناسایي گردد.
ص��رف  نظ��ر از بخش غیر رس��مي 
اقتص��اد )اقتص��اد زیرزمیني( ک��ه معمواًل 
بخشي از بازار هر کاال را به خود اختصاص 
داده و ام��کان شناس��ایي آن وجود ندارد، 
برآورد دقیقي ازبازار یک کاال و یا خدمت، 
متش��کل از بخش ه��ای دولتي، خصوصي 
و تعاون��ي آن هم در مح��دوده جغرافیایي 
گسترده نیز عماًل وجود ندارد. لذا مادام که 
ب��ازار هر کاال و یا خدم��ت قابل عرضه از 
سوي دولت کاماًل شناسایي نشود محدوده 
مالکی��ت مؤس��س ها عمومي غی��ر دولتي 
و س��هم چهل درص��دي آن ه��ا از محل 
واگذاری ه��ا مش��خص نمی گ��ردد. ضمن 
آنکه با شناس��ایي این بازار نیز مؤس��س ها 
عمومي غیر دولتي م��ي تواند مادام اینکه 
به س��قف تملک مورد نظر نرسیده اند حتي 
صد درصد س��هام یک شرکت دولتي را از 

آن خود نمایند.
ب��روز این پدی��ده در کن��ار بند »ز« 
م��اده »19« قانون، که دولت در چارچوب 
مجوزهاي قانوني می تواند نس��بت به هبه 
و یا صلح غیر معوض ش��رکت های دولتي 
موض��وع گ��روه دو م��اده »2« این قانون 
)ش��رکت های ص��در اصل 44( ک��ه غیر 
قابل عرضه در بورس باش��ند به مؤسسات 
عموم��ي غیردولتي اقدام نماید؛ قابل توجه 

است.
مف��اد م��اده »10« الیح��ه اج��راي 
سیاس��ت های ابالغ��ي اص��ل 44 قانون 
اساس��ي، س��قف تمل��ک مج��از توس��ط 
مؤس��س ها عمومي غیردولتي از هر بنگاه 
اقتصادي، 20 درصد س��هام آن و داش��تن 
حداکث��ر ی��ک مدی��ر در هی��أت مدی��ره 
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در این نوش��تار این مساله را بررسی 
می کنیم ک��ه آیا می توان فس��اد اداری را 
وضعیت مقابل سالمت اداری دانست؟ در 
صورتی که پاس��خ ما به این سئوال مثبت 
باشد این مس��اله مطرح خواهد شد که آیا  
صرفًا از طریق پیشگیری و مبارزه با فساد 

اداری، سالمت اداری محقق خواهد شد؟
ب��ا مراجعه به تعاریف��ی که از این دو 
مفهوم ارائه ش��ده است. می توان گفت هر 
چند فس��اد اداری مخرب و مانع س��المت 
اداری محس��وب می ش��ود ام��ا س��المت 
اداری، وضعیتی فراتر از نبود فس��اد اداری 
است. س��المت اداري، وضعیتي است که 
کلی��ه عوامل یک س��ازمان قابلیت تامین 
اهداف س��ازمان را به طور مطلوب داشته 
و می توانند انحراف از هنجارهاي اداري و 
قانوني و موانع اهداف سازماني را در اسرع 
وقت شناس��ایي و تدابیر الزم و به هنگام 
را ب��راي رفع آنها لح��اظ نمایند. از این رو 
انجام درس��ت کارها از عهده س��ازماني بر 
م��ي آید ک��ه مجهز به نظام اداري س��الم 
باشند. سازمانهاي داراي نظام اداري سالم 
قادر به تصمیم س��ازي و تصمیم گیریهاي 
درس��ت، بجا و مناسب هس��تند و در ارائه 
خدم��ات کارآمد و اثربخش عمل می کنند. 
عوامل مختلفي در سالم سازي نظام اداری 
تأثی��ر گذارن��د، برخ��ی از ای��ن عوامل به 
س��اختار نظام اداری و برخی به پیشگیری 
و مبارزه با فس��اد اداری مربوط می ش��وند. 
هرچند پیشگیري از تخلفات و فساد اداری 
نقش مهمی س��الم سازي نظام اداری دارد 
اما اگر مفهوم س��المت مثبت )یعنی نبود 
بیماری و در عین حال تحرک و کارآمدی 
اداری( را م��ورد توجه قرار دهیم، مبارزه با 
فس��اد تنها بخش مبارزه و حذف  بیماری 
را مورد توجه قرار می دهد، فساد و استمرار 
آن موج��ب کاه��ش اعتب��ار اجتماع��ي و 
حیثیت نظام اداري، از دس��ت رفتن اعتماد 

و احترام مردم نسبت به نهادهاي حکومتي 
و دس��تگاه هاي اداري و همچنین منجر به 
ایج��اد و افزایش بیگانگ��ي و فاصله بین 
مسئوالن و مردم مي شود. از این رو جهت 
تحقق س��المت اداری، نیازمن��د توجه به 
ابعادی چون ساختار نظام اداری و فرهنگ 
س��ازمانی در مس��یر تحقق اثربخش��ی و 
کارآم��دی نظام اداری نیز هس��تیم در این 
صورت اس��ت که می توان گفت س��المت 
اداری به مفهوم مثبت تحقق یافته اس��ت. 
س��المت اداری به دوام و بقاي س��ازمان 
در محی��ط خود و س��ازگاري با آن، ارتقا و 
گس��ترش توانایي خود براي سازش بیشتر 
نیز اش��اره دارد. نظام اداری س��الم نظامی 
است که از ویژگي هاي زیر برخوردار باشد:

• براس��اس 	 اداری  نظام  دس��تگاههای 
نیازه��اي واقعي جامعه ش��کل گرفته 

باشند؛
• نیروي انس��اني س��ازمانها اف��رادي با 	

دانش، تعهد سازماني و با روحیه باشد؛
• نظام ه��ا و قوانین نظ��ام اداری جنبه 	

انگیزنده داشته باشند نه بازدارنده؛
• ب��ه ارزیاب��ي عملکرد براس��اس برون 	

دادهاي واقعي اهتمام ورزد؛
• هدای��ت و رهب��ري جنبه مش��ارکتي 	

داش��ته و قدرت و اختیار توزیع ش��ده 
باشد؛

• انعطاف پذیر و نس��بت به محرکهاي 	
بیروني بخوبي واکنش نش��ان دهد و 
از برخورد خشک و بوروکراتیک پرهیز 

کند؛
• رضایت مش��تري را به عن��وان اصل 	

اولیه تلقي نماید؛
• از بازخورده��اي نظ��ام بطور مس��تمر 	

دراصالح آن استفاده نماید؛
• و 	 پذی��ري  مس��ئولیت  پاس��خگویي، 

گزارش دهي دس��تگاهها درخصوص 
عملکردشان به طور جدی مورد توجه 

قرار می گیرد؛
• ش��فافیت، افزای��ش آگاهي م��ردم از 	

و س��ازکارهاي  تصمیم��ات، عملکرد 
نظام است.

تأکی��د بر آموزه ه��ا و باورهاي دیني 
و مذهب��ي، تقویت ارزش ه��اي اخالقي و 
انس��اني اهمیت قائل ش��دن براي کرامت 
انساني و بارور س��اختن فرهنگ سازماني، 
اعمال اصالحات در س��ازمانهاي دولتي از 
جمله اصالح و بهبود تشکیالت سازمانها، 
مدیری��ت  بودجه ری��زي،  نظ��ام  تقوی��ت 
مال��ي اثربخش، نظ��ام مالیات��ي کارآمد و 
اقدامات دس��تگاههای نظارتی به صورت 
توام��ان نق��ش اساس��ی را در شناس��ایی 
نقاط فس��ادخیز،  مبارزه با فس��اد اداری و 
 ارائ��ه راهکار جهت تح��ول و کارآمدی و

در نهای��ت تحقق س��المت اداری خواهد 
داشت. 

آنه ه��زاره، مردی ک��ه کاله مدل 
گان��دی بر س��ر می گذارد ب��رای طبقات 
متوسط هند که نس��بت به رسوایی های 
مالی در کش��ور خش��مگین بودندبه یک 
نماد مبارزه با فس��اد تبدیل شد. او برای 
سفت و س��خت تر ک��ردن قوانی��ن مبارزه 
با فس��اد دس��ت به »اعتصاب غذا تا حد 

مرگ« زد.
نام کامل او کیس��ان باپات بابورائو 
ه��زاره اس��ت وتوجه مردم هن��د، زمانی 
ب��ه آنه هزاره جلب ش��د ک��ه او دهکده 
زادگاه��ش را به ی��ک روس��تای نمونه 
 زیس��ت محیطی تبدیل ک��رد. در کمتر از 
ده سال، این روس��تا تبدیل به جامعه ای 
پایدار و موفق ش��د که دول��ت ایالتی به 
طور رس��می، این مدل را پذیرفت و آن 
را در روس��تاهای سراسر این ایالت پیاده 

کرد.

مردی با کاله گاندی
در  تغیی��رات  ایج��اد  درکن��ار  وی 
روس��تایش، برای تغیی��رات اجتماعی نیز 
تالش ک��رد.او علیه ال��کل و تنباکو و نیز 
بی س��وادی  دس��ت به اقدامات��ی زد.این 
کاراوباعث ش��د در س��طح مل��ی و جهانی 
ش��ناخته ش��ود و جوایزی را کس��ب کند. 
مجم��وع ای��ن کارها ب��رای او اعتباری به 
هم��راه آوردک��ه بتواند با تکیه ب��ر آن به 

مقابله با فساد مالی بپردازد.
س��الح  از  ه��زاره   1997 س��ال  در 
اعتص��اب غذا به عنوان راهی برای فش��ار 
آوردن بر دولت مهاراش��ترا استفاده کرد تا 
قانون حق دسترسی به اطالعات را به اجرا 
بگ��ذارد. در نهایت در س��ال 2003، دولت 
ایالتی این قانون را به تصویب رس��اند. آن 
کارزار طالی��ه دار کارزاری مل��ی ب��ود و تا 
آن جا ب��اال گرفت که قانون آزادی گردش 
اطالع��ات در س��ال 2005 ب��ه تصوی��ب 

مجلس رسید.
در اقدامی دیگرکه علیه فس��اد اداری 
در سال 1991 برپا شد، هزاره برای تقویت 
مجلس روس��تایی مبارزه ای را شروع کرد.
این مجلس نهادی ا ست که از سال 1992 
فعالیت خ��ود را در راس��تای تمرکززدایی 
فعالیت ه��ای دولت آغاز کرد. با این وجود، 
در بس��یاری از ایالت ها، مجالس روستایی 
توانایی تصمیم  گیری نداش��تند. وی بر این 
باور بودکه فس��اد را می توان مهار کرد،اگر 
مردم بدانند که می توانند پرسش هایش��ان 
را مط��رح کنن��د و خواسته هایش��ان را با 

دولت های محلی در میان بگذارند.
آخرین خواس��ته ی او برای تش��کیل 
نه��ادی ب��ه عن��وان مرجع رس��یدگی به 
شکایات از دس��تگاه های دولتی، ریشه در 
این باور داشت که چنین نهادی می تواند از 
عهده ی مسایلی چون فساد در هند برآید. 

در ای��ن راه هزاران هن��دی از اعتراض 
هزاره حمایت کرده اند. 

س��رانجام پس از فشارهای بسیار، 
دولت این کش��ور مجبور شد برای ریشه 
کنی فس��اد مال��ی فراگیر ی��ک الیحه 
قاطعانه ضد فساد مالی را ارائه و به اجرا 

در آورد.
این الیحه ضد فساد مالی در حالی 
از س��وی دولت هند ارائه ش��دکه پیشتر 
انتقاده��ای فراوانی از دولت دهلی نو در 
مورد عدم انجام اقدامات قاطعانه و جدی 

در مبارزه با فساد مالی مطرح شد.
براس��اس این الیح��ه دولت هند 
کمیته ای مش��ترک ب��ا نهادهای جوامع 
مدنی تش��کیل داد ت��ا قوانی��ن مربوط 
ب��ه مقابل��ه ب��ا پدیده های فس��اد مالی، 
پولشویی، رشوه و دیگر جرائم مربوط به 

فساد مالی سختگیرانه تر شوند.

یحیی کمالی کارشناس مرکز پژوهش و برنامه ریزی

فساد اداری
در مقابل سالمت اداری
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ورود ساالنه حدود 460 میلیون مترمکعب فاضالب های انسانی، صنعتی، کشاورزی 
و بیمارس��تانی در دریای خزر و همچنین انواع پس��ماندها، باعث آلودگی سواحل این دریا 
شده است. به گزارش سازمان بازرسی کل کشور پسماندهای بیمارستانی، به دلیل آلودگی 

زیاد، بسیار خطرناک است و یک معضل جدی دراستان های ساحلی به شمار می رود. 
همچنین اس��تفاده بی رویه از کود و س��موم ش��یمیایی، باعث مان��دگاری انواع مواد 
شیمیایی در این مناطق شده که تبعات آن برای مدت های طوالنی برجای خواهد ماند. 

نبود هماهنگی و تعامل میان دس��تگاه های مسئول در تهیه و تصویب نهایی ضوابط 
و مق��ررات به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف س��موم و کودهای ش��یمیایی، 
عدم اس��تفاده از همه ظرفیت های برنامه محیط زیست دریای خزر )CEP( و کنوانسیون 
حفاظت از محیط زیست دریای خزر، عدم مطالعات جامع درخصوص هزینه های ناشی از 
آلودگی دریای خزر، ضعف مدیریت و نبود نظارت کافی بر عملکرد بخش محیط زیس��ت 
دریایی در ادارات کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان های مربوط و عدم برخورد قانونی با 
واحده��ای آالینده و همچنین نبود مطالعات جامع و تهیه نش��دن نظام زیس��ت محیطی 
درخص��وص دریای خ��زر ازجمله مهمترین دالیل عدم موفقیت س��ازمان حفاظت محیط 

زیست در جلوگیری از آلودگی دریای خزر است.

در بازرس��ی های برنامه ای س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور از عملک��رد وزارت 
مس��کن و شهرس��ازی و ش��رکت م��ادر 
تخصص��ی عم��ران ش��هرهای جدید در 
خص��وص مس��کن مهر مش��خص گردید 
تع��داد واحدهای مندرج در برنامه س��اخت 
مسکن مهر با تعداد متقاضیان واجد شرایط 
نهای��ی طرح مزب��ور در تمامی اس��تان ها 
انطباق ندارد به نحوی که تعداد 169هزار 
واحد مسکونی در 12استان کشور کمتر و 
360هزار واحد در 18 استان بیشتر از تعداد 

واجدین شرایط نهایی طرح بوده است. 
همچنین در بررس��ی آمار ارائه شده 
از س��وی ش��رکت مادر تخصصی عمران 
ش��هرهای جدید مالحظه گردید مساحت 
اراضی اختصاص یافته با مس��احت اراضی 
مورد نیاز طرح مزبور متناسب نبوده ضمن 
آنکه مکان یابی محل اجرای طرح مسکن 
مهر در برخ��ی از مناطق خارج از محدوده 
ش��هری بوده و ضرورت دارد شورای عالی 
شهرس��ازی و معم��اری در تصویب الحاق 
آنها به حریم ش��هرها نس��بت به تاثیرات 
بارگ��ذاری جمعیتی و امکان ایجاد س��ایر 

ملزومات شهرسازی توجه کافی نماید. 

عدم تناسب 
ساخت مسکن مهر 

با تعداد
متقاضیان

آلودگی جدی دریای خزر، محیط زیست 
را تهدید می کند

با وجود آنکه در سال های گذشته، موضوع پدافند غیرعامل و دفاع غیر نظامی دائمًا 
مورد تأکید قرار گرفته لیکن اقدامات انجام شده در این خصوص بیانگر کم توجهی نهادها 
و دست اندرکاران به این مقوله راهبردی بوده است. به گونه ای که وضعیت کنونی حوزه 
پدافند غیر عامل مراکز و تاسیس��ات حیاتی و حساس این صنعت، هنوز با شرایط مطلوب 

فاصله زیادی دارد.
معاونت نظارت و بازرس��ی امور اقتصادی س��ازمان بازرسی در گزارش مبسوطی به 
بررس��ی دالیل بروز ضعف در امر پدافند غیر عامل پرداخته اس��ت. بر اساس این گزارش، 
عدم هماهنگی بین س��ازمان پدافند غیرعامل و کمیته دائمی پدافند غیرعامل مش��کالت 
فراوان��ی برای مباحث پدافند غیر عامل در کش��ور بوجود آورده اس��ت که می توان از این 
مشکالت به مواردی همچون توقف ارزیابی پروژه ها، پرداخت نشدن حق الزحمه مشاوران، 
تعری��ف نکردن پروژه جدید، مداخالت هر دو نهاد در امور وزارتخانه ها، و س��ردرگمی در 

نهادهای اجرایی برای ارتباط و نحوه تعامالت آتی اشاره کرد. 
این گزارش می افزاید بررسی عملکردهای حوزه پدافند غیرعامل در صنعت حساس 
نفت نشان می دهد که تاکنون راهبردها و برنامه های کالن و تلفیقی در این حوزه تصویب 
نش��ده و تهدیدشناس��ی جامع و سیس��تماتیکی نیز در این صنعت صورت نگرفته است. از 
اقدام��ات به عمل آمده در حوزه پدافند غیرعامل صنع��ت نفت نیز تنها می توان برگزاری 
دوره ه��ای آموزش��ی عمومی )البته نه در س��طح فراگیر(، را نام برد مضاف��ًا آنکه به دلیل 
محدودیت اعتبارات و بودجه پدافند غیر عامل، اغلب اقدامات انجام شده نیز از منابع مالی 
داخل مجموعه صنعت نفت تأمین شده است. همچنین با وجود سابقه 12ساله پدافند غیر 
عامل در وزارت نفت و گذش��ت حدود    3 س��ال از تش��کیل آخرین کمیته های مربوطه، 
تاکنون اس��تاندارد و دستورالعمل مشخصی برای تأسیس��ات و واحدهای مختلف صنعت 
نفت و هرکدام از 4 شرکت اصلی، تدوین نگردیده است. ضمن آنکه راهکارهای اجرایی و 
تدوین شده فعلی، اغلب به بررسی و ارائه طریق در حوزه تهدیدات سخت پرداخته و توجه 

و بررسی تهدیدات نرم و چگونگی مقابله با آنها مورد غفلت واقع شده است.

لزوم توجه جدی به پدافند 
غیرعامل در صنعت نفت

مبادله ترافیک ارتباطات بین استانی 
تلف��ن ثاب��ت و همراه ک��ه از مجاری غیر 
ش��بکه زیرس��اخت انج��ام می گرف��ت، با 
پیگیری سازمان بازرسی کل کشور اصالح 

شد. 
بر اساس گزارش اداره کل نظارت و 
بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطالعات 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، این اقدام 
که بص��ورت غیرقانونی توس��ط ش��رکت 
مخابرات ای��ران صورت گرف��ت به دلیل 
عواقب س��وءمالی و امنیتی توسط سازمان 
بازرس��ی پیگیری و طی مکاتب��ات انجام 
ش��ده با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
و برپایی جلسه با مسئوالن ذیربط شرکت 
مخابرات، معاون س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی م��ورد مؤاخذه قرار 
گرفت و مقرر ش��د این معاونت در اس��رع 
وقت نس��بت به تدوین دس��تورالعمل الزم 

اقدام نماید. 

اصالح نحوه 
ارتباط 

بین استانی تلفن 
ثابت و همراه

 بر اساس گزارش س��ازمان بازرسی 
کل کش��ور وجود اختالف میان تعرفه های 
بخش دولت��ی و غیردولتی موجب افزایش 
پرداخت هزینه های خدمات تش��خیصی و 

درمانی از سوی مردم شده است. 
طب��ق قان��ون برنامه چهارم توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی پرداخت 
هزینه ه��ای درمانی توس��ط م��ردم نباید 
بی��ش از 30 درصد باش��د در حالیکه این 
رقم به بیش از 70 درصد می رس��د عالوه 
بر آن اختالف تعرفه ها موجب ش��ده است 
بیمارستان های خصوصی، متخصصین،  و 
ف��وق تخصص ها تمایل ب��ه انعقاد قرارداد 
با س��ازمان های بیمه گر نداش��ته باشند و 
به همی��ن دلیل این س��ازمان ها در زمینه 
انعقاد قرارداد با پزشکان و بیمارستان های 

خصوصی با مشکل مواجه شده اند.

دوگانگی در 
تعرفه خدمات 

پزشکی و مشکل 
تأمین هزینه های 

درمانی

http://www.caspianenvironment.org/newsite/index.htm
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عدم نظارت بر طرح ها و بازپرداخت تس��هیالت ارائه ش��ده از حساب ذخیره ارزی و همچنین عدم پیگیری مؤثِر وصول مطالبات از 
س��وی دستگاه های مس��ئول )بانک های عامل، هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی( موجب شده است، مانده حساب ذخیره 

ارزی در سال های 1387و1388پس از کسر تعهدات قطعی بدهکار گردد. 
بر اس��اس گزارش سازمان بازرسی کل کش��ور در تصویب طرح ها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشده و همین امر موجب 
پیش��ی گرفتن میزان تعهدات حس��اب از موجودی آن شده است. و به رغم افزایش قیمت نفت طی سال های برنامه چهارم توسعه، مانده 

حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار نشان می دهد.
گزارش س��ازمان بازرس��ی می افزاید: در مجموع مبالغ بازگشتی )اصل و سود( در مقایسه با تسهیالت پرداختی بسیار ناچیز است که 
به دالیل طوالنی بودن زمان بازپرداخت و نرخ س��ود پایین و همچنین معوق ش��دن بخش��ی از تسهیالت و یا عدم واریز اقساط دریافتی 

توسط بانک های عامل منجر به افت میزان بازگشت اصل و سود تسهیالت اعطایی حساب ذخیره ارزی شده است. 
قابل ذکر اس��ت طی س��ال های برنامه چهارم توس��عه بیش��ترین واریزی به حس��اب ذخیره ارزی مربوط به س��ال 1387به میزان 

40/7میلیارد دالر و کمترین واریزی مربوط به سال 1384به میزان 13/19میلیارد دالربوده است.
شایان توجه اینکه میزان برداشت بودجه ای از حساب ذخیره ارزی نیز طی برنامه چهارم افزایش یافته و از 9/6میلیارد دالر در سال 
1384 به 24/5میلیارد دالر در سال 1388 رسیده است. همچنین سهم برداشت های دولت از منابع حساب ذخیره ارزی با در نظر گرفتن 

تکالیف بودجه ای و پرداخت های ارزی برای سال های 1386 ، 1387 و 1388به ترتیب 71 ، 95 و 92 درصد بوده است. 
گفتنی است در بخش اعطای تسهیالت بانکی از حساب ذخیره ارزی بیشترین میزان تسهیالت طی برنامه چهارم به بخش صنعت 
ب��ا 84/2 درصد و کمترین تس��هیالت به بخش معدن به میزان 0/5 درصد تعلق گرفته اس��ت. بخش ه��ای حمل و نقل، خدمات فنی و 

مهندسی و کشاورزی نیز به ترتیب 10/5 درصد، 3/9 درصد و 1/35 درصد  از این تسهیالت را بخود اختصاص داده اند.

حساب ذخیره ارزی 
در آیینه نقد

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1386 به منظور تأمین بخشی 
از نیازهای گاز مایع استان های شمالی و  شمال غرب کشور بدون رعایت قانون برگزاری 
مناقص��ات، مبادرت به انتخاب یک پیمانکار جهت واردات گاز  نمود، لکن به دلیل ضعف 
و عدم توانمندی پیمانکار، تعهدات قرارداد به طور کامل ایفا نش��د. از جمله برخالف مفاد 
قرارداد، هزینه های گمرکی به کارفرما تحمیل گردید که خس��ارت وارده از این حیث بالغ 
بر 12 میلیارد ریال می باش��د. نکته حائز اهمیت آنکه طبق بررس��ی هیأت بازرسی اعزامی 
سازمان بازرسی کل کشور، پیمانکار مذکور از بابت تحویل گاز مایع در سال 1387 بالغ بر 
41/7 میلیارد ریال دریافت نموده و مجدداً با اصالح صورتحساب و تغییر ماه های شمسی 

به میالدی اقدام به دریافت مجدد و مضاعف وجه نموده است.
براس��اس محاسبات این س��ازمان، مجموع خس��ارت وارده به دولت در این قرارداد 
تاکن��ون بال��غ ب��ر 57/2 میلیارد ریال می باش��د و برخ��ی از مدیران ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران به دلیل اهمال و تفریط در حفظ بیت المال و مدیرعامل ش��رکت 

پیمانکار به دلیل تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

سهل انگاری در قرارداد خرید گاز مایع

تصرف حریم 
رودخانه ها در خراسان 
بازرس��ان سازمان،  گزارش  براساس 
بخش زیادی از اراضی بستر رودخانه های 
استان خراسان رضوی به تصرف اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی درآم��ده و رفع تصرف 
با مش��کالت مواجه اس��ت و برنامه ریزی 

مناسب برای انجام این کار وجود ندارد. 
گزارش س��ازمان حاکیس��ت اراضی 
بس��تر رودخانه ه��ا و مس��یل ها ب��ه علت 
جابجای��ی زیاد بس��یار گس��ترده ش��ده و 
حفاظت از آنها بدون اعمال قانون بس��یار 

مشکل می باشد. 
آب ش��رکت  اس��ت  ذک��ر   قاب��ل 

منطق��ه ای برخ��الف قانون مب��ادرت به 
اخذ وجوهی تحت عن��وان حق تقدیمی از 

مستأجرین اراضی فوق نموده است. 
همچنی��ن در تعیی��ن اج��اره به��ای 
اراضی، کارشناسی دقیق به عمل نمی آید 
و در بسیاری موارد اجاره بها از مستأجرین 

وصول نگردیده است.

س��ازمان پژوه��ش و برنامه ری��زی آموزش��ی وزارت آموزش و پ��رورش در اصالح 
کتاب های درسی موفق عمل نکرده است.   

ارزیاب��ی فعالیت ه��ای وزارت آم��وزش و پ��رورش درخصوص بازنگ��ری و اصالح 
کتاب های درس��ی نش��ان می دهد با وجود تکالیف پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم 
توس��عه، مبنی بر انجام اصالحات الزم در زمینه برنامه های آموزش��ی و درسی و تعمیق و 
بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیس��ی، اقدام مؤثری از س��وی سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش��ی در جهت تحقق ماده فوق صورت نگرفته اس��ت. براساس گزارش 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور اغلب برنامه ها و اقدامات س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی درخصوص بازنگری و اصالح کتاب های درسی در سال های برنامه چهارم توسعه 
به دلیل مواردی از قبیل: تغییر متعدد سیاست های اجرایی و مدیریت های میانی سازمان، 
ناکافی بودن اعتبارات، کمبود نیروی انس��انی متخص��ص و کارآمد، ضعف در هماهنگی 
واحدهای س��ازمان، طوالنی شدن فرآیند تصویب و اجرای برنامه ها و... تحقق پیدا نکرده 

است. 
ع��الوه بر آن که اه��داف آن وزارتخانه در تعدیل حج��م کتاب ها و کاهش عناوین 
و تعداد کتاب های درس��ی محقق نش��ده بلکه معلمان نیز در تولید برنامه های درسی و یا 

اصالحات آن نقشی ندارند.

عدم تحقق اصالح و بازنگری کتاب های 
درسی در وزارت آموزش و پرورش

پیگیری اداره کل بازرس��ی استان آذربایجان شرقی حدود 80 هکتار از اراضی دولتی 
و ملی به بیت المال بازگشت. 

بر اساس گزارش مدیر کل بازرسی استان آذربایجان شرقی در بررسی به عمل آمده 
از مدیریت امور اراضی اس��تان و برابر اس��ناد و مدارک مأخوذه مشخص گردید حدود 80 
هکتار از اراضی ملی و دولتی مربوط به سازمان مسکن و شهرسازی واقع در روستای گوار 
از طریق مدیریت امور اراضی به صورت غیرقانونی به ش��رکت جهاد خانه س��ازی که یک 
مرجع خصوصی می باش��د، تحویل گردیده است. در پیگیری های بعدی مسئولین مربوطه 
برای توجیه اقدام خود اعالم نمودند که اراضی مذکور در جهت حفظ و نگهداری به مرجع 
مذکور تحویل ش��ده است. با اقدامات سازمان بازرس��ی و اعمال صحیح قانون، مدیریت 
امور اراضی اس��تان طی نامه ای صورتجلس��ه تحویلی اراضی فوق را کان لم یکن اعالم و 

اراضی به دامن بیت المال بازگشت.

اعاده 80 هکتار از اراضی ملی به بیت المال
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آمارها نشان می دهد حجم مطالبات معوق بانک های دولتی در استان مازندران به ده 
برابر بودجه کل استان در سال 1390رسید.

با اعضای کارگروه  حمیدرضا فتحیان مدیر کل بازرسی استان مازندران در جلسه 
اقتصادی،  شوم  پدیده  این  به  اشاره  ضمن  بانک ها،  امور  بازرسی  و  نظارت  تخصصِی 
اتخاذ  و  معوق  مطالبات  میزان  مهم  موضوع  به  کارگروه  اعضای  جدی  توجه  خواستار 

راهکارهای عملی برای برخورد با آن شد.  
مدیر کل بازرسی استان مازندران در ادامه اعالم داشت: یکی از مهم ترین وظیفه 
اداره کل در سال جهاد اقتصادی، تالش در جهت صیانت از حقوق بیت المال و همکاری 
در وصول مطالبات معوق و خارج کردن نقدینگی کاذب از گردش پولی جامعه می باشد. 
وی در پایان خواستار انعکاس حساسیت و توجه ویژه سازمان نسبت به وصول مطالبات 

معوق و برخورد جدی با مسببین اصلی آن در حوزه های تحت بازرسی  شد.
در این جلسه  مقرر گردید اعضای کارگروه نسبت به تهیه نقشه راه برای تجزیه و 
تحلیل مسائل و مشکالت مبتالبه بانک ها، بررسی دالئل ایجاد مطالبات معوق، شناسایی 
و برخورد با مدیران و مسئولینی که در دوره تصدی شان بیشترین مطالبات معوق ایجاد 
شد و ارائه راهکار به منظور نظارت مستمر بر روند تصویب تسهیالت مالی بیش از یک 

میلیارد ریال در کلیه بانک ها، اقدام نمایند.

هیأتی از سازمان بازرسی کل کشور در سومین سمینار انجمن بین المللی مسئولین 
دستگاههای مبارزه با فساد)IAACA( که در چین برگزار شد، شرکت کرد.

مسئوالن  حضور  با   )2011 جوالی   6 تا   3( تیر   15 تا   12 روزهای  سمینار  این   
دستگاه های مبارزه با فساد 84 کشور در شانگهای چین برگزار شد. اکبر غفاری مدیرکل 
هیأت  سرپرستی  کشوری،  بازرسی   5 منطقه  مرکز  رئیس  و  شرقی  آذربایجان  بازرسی 

امور  بازرسی  و  نظارت  معاون 
بازرسي  سازمان  اجتماعي  و  فرهنگي 
از  یکي  را  مردم  نارضایتي  کشور، 
گفت:  و  برشمرد  نظام  جدي  آسیب هاي 
مهم ترین  از  آموزش  و  سالمت  حوزه  دو 
حوزه هاي مرتبط با معاونت امور فرهنگي 
و اجتماعي سازمان بازرسي کشور است و 
جدي  و  مستمر  نظارت  حوزه  دو  این  بر 

داریم.
و  مدیران  همایش  در  وعیدي  جواد 
کارشناسان گروه هاي فرهنگي و اجتماعي 
استان هاي  بازرسي  و  نظارت  کل  ادارات 

نظارت مستمر بر حوزه های سالمت و آموزش
برنامه های  اولویت های  تبریز،  در  کشور 
مبارزه با فساد این معاونت را تشریح کرد.

 5 منطقه  عمومي  روابط  گزارش  به 
بازرسي کشوری، وعیدی اظهار داشت: به 
شناسایي  و  هستیم  فساد  با  مقابله  دنبال 
فاسد و برخورد با آن در رتبه بعدي اهمیت 
قرار داد. وی افزود: گرچه در فرآیند مقابله 
رویه ها،  و  ساختارها  اصالح  و  فساد  با 
است  ناپذیر  اجتناب  هم  فساد  با  برخورد 
ولی بیشتر دنبال این هستیم که زمینه هاي 
بروز و ظهور فساد و سوء جریانات را کشف 

و خنثي کنیم. 
وي اظهار داشت: در چنین شرایطي 
بازرسان،  اختصاصي  گزارش هاي  در  و 
دیوان  و  عدالت  دیوان  به  ارجاع  بیشتر 
محاسبات را که ماهیت مقابله با سیستم، 
رویه و ساختارهاي غلط و غیرقانوني است 

افزایش نگران کننده حجم مطالبات 
معوق در بانک های استان مازندران

شرکت در سمینار بین المللی مبارزه با فساد

به  منجر  که  گزارشاتي  و  مي پسندیم  را 
متخلف  عناصر  براي  کیفرخواست  صدور 

شود در اولویت بعدي است.
تبیین  ضمن  همچنین  وعیدي 
معاونت  کالن  برنامه هاي  و  سیاست ها 
بازرسي  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی 
کشور، برنامه محور بودن سازمان بازرسي 
برشمرد  نقطه قوت سازمان  را  کل کشور 
و بر ایجاد وحدت رویه به منظور کاهش 
استراتژي ها  و  روش ها  برداشت ها،  فاصله 
معاونت  اولویت  افزود:  و  کرد  تأکید 
روش ها،  اصالح  اجتماعي،  و  فرهنگي 
رویه ها، فرآیندها و سیستم هاي معیوب با 
با  و  فساد  انجام  زمینه هاي  بردن  بین  از 

حفظ آبروي افراد است. 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
از  دیگري  بخش  در  کشور  بازرسي 

را  بازرسان  اصلي  وظیفه  سخنانش 
سوء  فساد،  گلوگاه هاي  دقیق  شناسایي 
کرد:  تاکید  و  برشمرد  اداري  جریانات 
را  فساد  گلوگاه هاي  دقیقًا  باید  بازرسان 
به دنبال  بدانند در کجا  شناسایي کرده و 
چه مي گردند و اطالعات و اسناد مورد نیاز 
حکم  صدور  از  قبل  ذي ربط  مراجع  از  را 
زمان  اطاله  از  تا  کنند  تهیه  بدواً  بازرسي 

بازرسي جلوگیري شود.
کل  بازرسي  سازمان  رئیس  معاون 
و  نظر  دقت  ضرورت  به  اشاره  با  کشور 
تفکیک ماده 24 و 32 آیین نامه اجرایي، 
ارسالي،  پرونده هاي  در  داشت:  اظهار 
شخصیت کاري بازرس قابل احراز است و 
دراین معاونت کنترل نقطه اي از اول آغاز 

کار بازرسي آغاز و تا پایان نیز ادامه داد.

اعزامی سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت. وی همچنین در مراسم افتتاحیه 
این سمینار سخنرانی کرد. 

انجمن بین المللی دستگاه های مسئول مبارزه با فساد)IAACA( در دسامبر 2003 
در شهر مریدای مکزیک پایه ریزی شد و کشور چین به عنوان یکی از بانیان اصلی این 

انجمن، مسئولیت برگزاری دوره اول و دوم این سمینار را برعهده داشت.

http://www.iaaca.org/
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معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی 
در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  قضایی  و 
گروههای  کارشناسان  و  مدیران  جمع 
بازرسی   5 منطقه  قضایی  و  سیاسی 
کشوری در تبریز گفت: در نتیجه فعالیت 
انتظارات  کشور،  کل  بازرسی  سازمان 
نحو  به  سازمان  این  از  نظام  مسئولین 

چشمگیری افزایش یافته است. 
 5 منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود:  اصفهانی  امیری  کشوری،  بازرسی 
نیروی انسانی مهم ترین و شاید تنهاترین 
ابزار بازرسی است و برای اینکه بازرسی ها 
به نحو مطلوبی صورت گیرد، باید نیروی 
مستلزم  خود  این  که  شود  تقویت  انسانی 
ایجاد انگیزه در بازرسین و افزایش دانش 
راستای  در  بازرسین  معلومات  سطح  و 

موضوعات مربوطه است. 
بر  تأکید  با  قضایی  سیاسی  معاون 
بودن  صحیح  گزارش ها،  صحیح  نگارش 
بودن  مستدل  و  مستند  قالب  و  شکل 
گزارش  یک  ضروریات  از  را  گزارشها 
صحیح دانست و متذکر شد که اینها خود 
توجه  و  قانون  از  صحیح  درک  مستلزم 

کافی به آئین نامه ها و مقررات می باشد. 
امیری با بیان این مطلب که رویکرد 
معاونت سیاسی قضایی، تفویض اختیار و 
رؤسای  و  کل  مدیران  اختیارات  افزایش 
مناطق می باشد افزود: در سامانه مدیریت 

جمعی از همکاران با مراجعه به دفتر نشریه آیینه 
اقدام  از  را  خود  قدردانی  و  تشکر  مراتب  بازرسی، 
معاونت برنامه ریزی و واحدهای زیر مجموعه آن، بابت 
کارت هدیه اعیاد شعبانیه، راه اندازی سالن ورزشی و 
اختصاص سبد کاالی ماه مبارک رمضان اعالم نمودند.

قدردانی همکاران از اقدام
معاونت برنامه ریزی سازمان

افزایش انتظارات از سازمان 
بازرسی کل کشور

عنوان  به  تنقیح  کشور،  کل  بازرسی 
از  باید  فصل الخطاب تعریف شده است و 
نظرات آن تبعیت شود. وی با اشاره به این 
که مشکالت اجرایی در تصمیمات متخذه 
در کمیسیونهای ماده صد شهرداری ها در 
در  موضوع  این  افزود:  دارد  وجود  کشور 

حال حاضر تحت بررسی است. 
نظام  تغییر  بر  جلسه  این  در 
کارشناسان،  سرانه  بر  مبتنی  برنامه ریزی 
و  سراسری  و  کالن  موضوعات  به  توجه 
نظام  در  مهندسی  باز  منطقه ای، ضرورت 
بدو  آموزشهای  تقویت  و  عملکرد  ارزیابی 

خدمت و ضمن خدمت تأکید گردید. 

بازرسي کل  خبره، قائم مقام سازمان 
کشور گفت: این سازمان بر نحوه و فرایند 
واگذاري باشگاه هاي دولتي فوتبال نظارت 

خواهد کرد.  
فرایند  خصوص  در  خبره،  ولي اهلل   
واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه هاي  افزود: 

سازمان بازرسي بر نحوه واگذاري 
باشگاه هاي فوتبال نظارت مي کند

نمایی از افتتاح سالن ورزشی سازمان

محسوب  دولتي  باشگاه هاي  عنوان  به 
مي شوند و این سازمان بر روند چگونگي 
کامل  نظارت  باشگاه  دو  این  واگذاري 
این  واگذاري  شیوه  در  تا  داشت  خواهد 

باشگاه ها تخلفي صورت نگیرد.
سازمان  نظارت  خصوص  در  وي 
قرادادها  خصوص  در  کشور  کل  بازرسي 
و تعیین دستمزدهاي بازیکنان فوتبال نیز 
از  پیش  کشور  کل  بازرسي  گفت:سازمان 
این نیز به این بحث وارد شده و گزارش 

هایي را ارائه کرده است.
قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور 
در خصوص واگذاري هاي اصل 44 قانون 
اساسي نیز گفت: در راستاي اصل سیاست 
به  دولتي  شرکت هاي  اساسي  قانون   44
گروه  دو  که  شده اند  تقسیم  دسته  سه 
قابل واگذاري است. به گفته وي، یکي از 
نکات مهم این اصل فراهم کردن زمینه و 
تسهیل و تسریع سرمایه گذاري و فراهم 

کردن کسب و کار مي باشد.
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