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دس�تگاه هاى دولت�ی ش�ائبه  فس�اد وج�ود 
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اولین جلس��ه هیأت نظارت صندوق توس��عه ملی موضوع بن��د )و( ماده )84( قانون 
برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، 11 مرداد 1390 با حضور کلیه اعضا تشکیل 

شد. 
در این جلسه عالوه بر تصویب سیاست های کلی، در اجرای تبصره )2( بند )و( ماده 
)84( قانون برنامه پنجم توس��عه، حجت االس��الم والمسلمین پورمحمدی )رییس سازمان 
بازرسی کل کشور( به عنوان رئیس، اکبر سهیلی پور )رییس سازمان حسابرسی( به عنوان 
نای��ب رئی��س و عبدالرضا رحمانی فضلی )رییس دیوان محاس��بات( به عنوان دبیر هیأت 

نظارت صندوق توسعه ملی انتخاب شدند. 
در این جلسه همچنین سیاست های کلی و خط مشی های هیأت نظارت در خصوص 

نحوه نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی به تصویب اعضا رسید. 

رییس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی تاکید کرد:

رعایت قانون در برداشت از صندوق توسعه ملی
 خب��ر انتص��اب اعض��ای هی��ات نظ��ارت در حالی منتش��ر ش��د که چن��دی پیش

حجت االس��الم پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کش��ور در اظهاراتی در همایش 
ارتقای س��المت نظام اداری و مبارزه با فس��اد در تاالر شیخ مفید دانشگاه قم بر این نکته 
تاکید کرد که صندوق توس��عه ملی ذخیره ای برای آینده کش��ور است و درباره آن باید با 

دقت برنامه ریزی شود.
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه اج��ازه نمی دهیم در این زمینه از قانون تخطی ش��ود و 
سرنوش��ت صندوق توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی دچارشود، اعالم کرد: در برداشت 
از صندوق توس��عه ملی باید مّر قانون رعایت شود و درخواست ها، اقدام ها و پیگیری ها در 

خصوص صندوق توسعه ملی باید بر اساس قانون انجام بگیرد.
ادامه در صفحه 2

سازمان بازرسی کل کشور، تصرفات و تغییر کاربری اراضی کالردشت را بررسی می کند
بهشت گمشده در تصرف زمین خواران:

صفحه 3  
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رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي 
عصرروز )چهارشنبه( 26 مرداد در دیدار 
فع��االن اقتصادي خطاب به مس��ئوالن 
دولتی تأکید کردند: باید نس��بت به بروز 
و نفوذ  فس��اد اقتصادی در دستگاه های 
دولتی بشدت حس��اس باشید. اگر یکجا 
احس��اس کردید و دیدید در دستگاه های 
دولتی مخاطبش مسئولین دولتی هستند 
و ش��ائبه فس��اد وج��ود دارد نبای��د هیچ 

مالحظه بکنید.
مق��ام معظ��م رهب��ری در فرمان 
8 م��اده ای نی��زدر این ب��اره تاکیدات و 

تصریحات متعددی داشته اند.
سخنان ایشان در برخورد با مفاسد 

بازنگری آگاهانه
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رحمانی فضلی، رئیس کل دیوان محاسبات نیز چند روز پس از دستور رییس جمهور 
ب��رای اختصاص 10 میلیارد دالر از اعتبارات صندوق به بانک صنعت و معدن به صراحت 
می گوید: رییس جمهور نمی تواند دس��تور برداش��ت از صندوق توسعه ملی را صادر کند. او 
گزینه بانک مرکزی را هم برای برداشت از صندوق مجاز نمی داند و برداشت توسط هیات 

امنای صندوق را هم تلویحًا رد می کند.
 وی می گوی��د: مطابق اساس��نامه صندوق توس��عه ملي، تنها وظیف��ه هیات امنای 
صندوق سیاس��ت گذاري، تعیین خط  مشي و تصویب شرایط و نحوه اعطاي تسهیالت به 

بخش هاي غیر دولتي از محل صندوق است.
رحمانی فضلی معتقد است: برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از 

تصویب آن در هیات عامل 
صن��دوق و صرفا از طریق 
صورت  عام��ل  بانک هاي 

گیرد.

نقش هیئت نظارت
یکی  نظ��ارت  هیئت 
از ارکان صن��دوق توس��عه 
ملی اس��ت که ب��ه منظور 
حص��ول اطمینان از تحقق 
اهداف صندوق توسعه ملی 
و نظارت مستمر بر عملیات 
ج��اری آن و جلوگی��ری از 

هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، با وظایف زیرتشکیل شده است: 
رس�����یدگی ب��ه ص����ورت ها و گزارش های مالی صندوق توس��عه ملی و تهیه . 1

گزارش های موردی و ادواری
رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حساب های صندوق . 2

و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور 
رس��یدگی ب��ه عملکرد صندوق از لح��اظ انطباق با موازین قانونی و اساس��نامه و . 3

اهداف صندوق 
هیئت نظارت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، همه اس��ناد و . 4

دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطالعات 
و مدارک و مستندات صندوق که الزم می داند دسترسی داشته باشد. 

هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این قانون پرونده تخلف . 5
را به قوه قضائیه ارجاع می کند. 

تشکیل صندوق توسعه ملی 
صندوق توس��عه ملی با هدف تبدیل بخش��ی از عواید ناش��ی از فروش نفت و گاز 
و میعان��ات گازی و فرآورده��ای نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و س��رمایه های زاینده 
اقتصادی و نیز حفظ س��هم نس��ل های آینده از منابع نف��ت و گاز و فرآوردهای نفتی، به 

صورت موسسه عمومی غیر دولتی تشکیل شد.
»هیئ��ت امناء«، »هیئ��ت عامل« و »هیئت نظارت« از ارکان صندوق توس��عه ملی 

هستند. 
منابع صندوق توسعه ملی

حداق��ل معادل 20 درصداز مناب��ع حاصل از صادرات نفت )نف��ت خام و میعانات . 1
گازی، گاز و فرآورده ه��ای نفتی( در س��ال های برنامه پنج��م و تعیین مبلغ آن در 

قوانین بودجه سنواتی. 
حداقل بیست درصد ارزش صادرات تهاتری اقالم فوق الذکر. . 2

مناب��ع . 3 از  اس��تفاده 
بندهای یک و دو هر سال 
به میزان سه واحد درصد. 

مانده . 4 درص��د  پنجاه 
ارزی  ذخی��ره  حس��اب 
پای��ان س��ال 1389 و  در 

سال های بعد. 
مناب��ع قابل تحصیل . 5

از بازارهای پولی بین المللی 
با مجوز هیئت امنا. 

سود خالص صندوق . 6
طی سال مالی. 

درآمد حاصل از سود . 7
موجودی حس�����اب صن��دوق در بان����ک مرکزی، معادل میانگین نرخ س��ود 
س��پرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاس��به و پرداخت هر سه ماه 

یک بار منابع صندوق توسعه ملی خواهند بود. 
تبصره: بازپرداخت اصل و س��ود تس��هیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی 
به حساب صندوق  واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. 
تبص��ره: حس��اب های صندوق های توس��عه ملی فق��ط نزد بانک مل��ی نگهداری 

می شوند. 

مصارف صندوق
اعطای تسهیالت به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به . 1

اقتصادی از چند بعد قابل بررس��ی اس��ت. 
اول آنکه بعد از گذش��ت 9 سال از فرمان 
8 م��اده ای، فس��اد اقتص��ادی در برخ��ی 
س��ازمان ها به اش��کال مختلف وجود دارد  
که نیازمند برخورد جدی تر با آن می باش��د 
و بیان رهبر معظم انقالب به عبارتی تاکید 
و اتمام حجتی اس��ت در برخورد با فس��اد 

هرچند کوچک.
 از س��وی دیگ��ر انتظ��ار و مطالبات 
روزاف��زون مردم��ی در برخورد با فس��اد و 
مفس��دان نیز از دیگر مس��ایل جدی و به 
حقی اس��ت که باید پاس��خ مناسب به آن 
داد. ب��ه عبارت دیگر افکار عمومی همواره 
متوجه آن است که در برخورد با فساد چه 

اقداماتی انجام گرفته است.
در این راس��تا س��ازمان بازرسی کل 
کشوربر اس��اس وظیفه قانونی )نظارت بر 
اجرای صحیح قوانین وحسن جریان امور( 
تاکن��ون پرونده ه��ای مختلف��ی از جرایم 
اقتصادی را به مراجع قضایی ارسال کرده 
اس��ت که البته انتش��ار و اطالع رسانی آن 

تابع شرایط وضوابط خاصی است.
در ح��ال حاض��ر ب��ه رغ��م ت��الش 

وجدیت دس��تگاه های نظارتی و بازرسی، 
جرای��م اقتصادی با توجه ب��ه پیچیدگی و 
ش��یوه های جدید همچنان ادامه دارد. این 
امر بیانگر آن اس��ت که در مبارزه با فساد 
همچنان ک��ه رهبر معظم انق��الب تاکید 
کردند باید بش��دت برخ��ورد کرد. که البته 
این یک س��وی قضیه است و سوی دیگر 
آن پیشگیری از بروز فساد است که باید به 

جد مورد توجه مسوالن قرار گیرد.
المس��لمی�����ن  و  حجت االس��الم 
پورمحمدی رییس س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور هم در نشس��ت خبری در اس��تان 
مرکزی در پاس��خ به این سؤال که چرا در 
خصوص فساد اقتصادی به نظر می رسد به 
رغم تمامی تأکیدات روند فس��اد اقتصادی 
ادامه دارد؟ خاطر نش��ان کرد: بحث فساد 
مال��ی مقوله ای اس��ت که وج��ود دارد. ما 
در دس��تگاه ها بیشتر اش��کاالت ساختاری 
داریم. س��اختارها کامل و دقیق نیس��ت و 
امکان تخلف هم چنان وجود دارد. این طور 
نیس��ت که هرچه ما تالش کنیم و جلوی 
تخلفات را بگیری��م تخلفی صورت نگیرد. 
چون ساختارها هم چنان از نقص هایی رنج 

می برد.
در حال حاضر آنچه مش��هود است 
بیانگر این موضوع اس��ت که بسیاری از 
موارد بروز خالف از طریق کسانی  انجام 
م��ی گیردکه با قانون و راه ه��ای فرار از 
آن آش��نایی کافی دارند آنه��ا معموال در 
دایره  قدرت و ثروت بوده و به س��هولت 

به اطالعات دسترسی دارند.
در این راس��تا مدیران، مسئوالن و 
تصمیم گیران باید پیش��گام بوده و با سد 
کردن مسیر فساد )اعم از اصالح قوانین، 
آیین نامه ها، مقررات، تقویت بازرسی های 
روش ه��ای  اص��الح  س��ازمانی،  درون 
انتخ��اب مدیران  پاس��خگویی به مردم، 
توانمن��د، مجهز ش��دن به سیس��تم های 
الکترونیک��ی، اتخاذ اتوماس��یون اداری و 
حرک��ت در مس��یر دول��ت الکترونیک و 
س��ایر اقدامات( جلوی مفاس��د اقتصادی 
را بگیرن��د. به نظر می رس��د مس��ئولین 
و بخص��وص تصمیم گی��ران بای��د یک 
بازنگری آگاهانه در حوزه مدیریتی کشور 

در برخورد با فساد داشته باشند.

رعایت قانون در برداشت از صندوق توسعه ملی 
ادامه از صفحه 1

ادامه در صفحه 6

رییس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی تاکید کرد:
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روند بازرسی ها تاکنون
حمیدرضا فتحیان مدیرکل بازرس��ی اس��تان مازندران در این ب��اره گفت: ماموریت 
محول��ه با دق��ت و جدیت تمام در حال انجام اس��ت. حوزه این ماموری��ت مربوط به 20 
س��ال گذش��ته یعنی از سال 1370 تا 1390 است و بازرس��ی ها در این خصوص، دستگاه 
هایی چون ش��هرداری کالردشت، دهیاری ها، نهاد مس��کن و شهرسازی، بنیاد مسکن، 

بخشداری کالردشت و چند دستگاه دیگر را شامل می شود.
به گزارش آیینه بازرس��ی در ای��ن مأموریت، نحوه صدور پروانه های س��اختمانی و 
چگونگی عملیات تفکیک غیرمجاز مورد بازرسی قرار می گیرد. همچنین این احتمال که 
تصرفات انجام ش��ده به حریم منابع طبیعی کالردشت از سوی دستگاه های دولتی انجام 

شده باشد زیاد است که البته این موضوع در دست بررسی است.

زمین خواری، چرا و چگونه؟
زمین خواری از جمله مفاسد اقصادی است که گاهی اوقات از آن به عنوان مهم ترین 
مفسده اقتصادی یاد می کنند. چرا که طبق گزارش های نهادهای قانونی از جمله گزارش 
س��الیانه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اس��المی از وضعیت مفاسد اقتصادی کشور 
همواره »زمین خ��واري به صورت واگذاري غیرقانوني زمین ها یا تغییر غیر مجاز کاربري 

آنها« در راس مفاسد اقتصادی قرار دارد.
 این در حالی است که هر روز شیوه های جدید و ساده برای این کار طراحی می شود 
که قابل مالحظه اس��ت. البته مسئله مورد مناقشه در خصوص زمین خواری،  دست های 
پیدا و پنهانی اس��ت که چنانچه س��رنخ این دست ها دنبال ش��ود قطعًا به یک دستگاه و 
س��ازمان دولتی منتهی می گردد. از س��وی دیگر دولت مدعی است زمین خواران با کمک 
ق��وه قضاییه حکم جلب فرمانداران و بخش��داران مخالف زمین خواری را گرفته و به این 

طریق راه بر زمین خواران گشوده می شود.
از سوی دیگر مبارزه با زمین خواری از جمله مسایلی است که گاهی اوقات در قالب 
شعارهای سیاسی و تبلیغاتی نیز شنیده می شود. چرا که عطش مردم ایران برای مبارزه با 
ظلم و فساد اقتضا می کند مسئولی که گمارده می شود در این زمینه دغدغه داشته باشد. 
با این وجود تجربه نش��ان داده برخورد سیاس��ی و تبلیغاتی با این مسایل نه تنها گرهی از 

مشکالت حل نکرده بلکه بر مشکالت افزوده است.
ای��ن مس��ئله در حال��ی اهمی��ت پی��دا می کند ک��ه هن��وز در فرهن��گ حقوقی ما 
»زمین خواری« به عنوان یک جرم سازمان یافته جا نیفتاده و از آن به عنوان محل کسب 
درآمد و تصرف یاد می ش��ود. با این وجود عملکرد قوه قضاییه نشان دهنده این امر است 
که عزمی راسخ برای مقابله با این فساد اقتصادی در دستگاه قضا وجود دارد که می توان 

امیدوار بود در آینده نزدیک شاهد کاهش چشم گیر آمار زمین خواری در کشور بود. 

کالردشت، بهشت گم شده
هرچند زمین خواری در تمام استان های کشور صورت می گیرد و منحصر به منطقه 
خاصی نیست ولی به جرات می توان گفت شمال ایران به جهت موقعیت خاص جغرافیایی 

و آب و هوای مناسب همیشه مورد توجه زمین خواران است.
یکی از مناطق ش��مالی که در سالیان گذش��ته به عنوان بهشت زمین خواران مطرح 
اس��ت، کالردشت است. »ِکالرَدشت«، دش��تي بر فراز کوه ها، منطقه اي کوهستاني است 
در غرب مازندران با وس��عت 1509 کیلومترمربع، تابع شهرستان چالوس و متشکل از سه 
دهس��تان کالردشت، بیرون بش��م و کوهس��تان که در 170 کیلومتری تهران واقع شده 

است.
وجود بیش از 45 قله باالي 4000 متر،  نمونه کم نظیري از عظمت، صالبت و زیبایي 
رشته کوه هاي البرز را در کالردشت به نمایش گذاشته است. علم کوه با ارتفاع 4845 متر و 
تخت سلیمان با ارتفاع 4650 متر از سطح دریاي آزاد بلندترین کوه های این دشت است.

از جمل��ه جاذبه های توریس��تی ای��ن منطقه وج��ود یخچال های طبیع��ی و دائمی 
در کوه هاي مرتفع کالردش��ت اس��ت که مناب��ع اصلي آبگیري رودخانه »س��رداب رود« 
)مهم ترین رودخانه کالردشت( هستند. دریاچه ولشت )سماء(، نگین آبي کالردشت نیز در 

نزدیکي دهکده »سماء« واقع است.

رونق زمین خواری در کالردشت
با توجه به تمامی ویژگی منحصر به فرد کالردشت، این منطقه از چشم زمین خوارانی 

که برای زمین های استان مازندران نقشه کشیده بودند پنهان نماند. 
دغدغه اصلی چند س��ال اخیر دوس��تداران طبیعت برای منطقه کالردش��ت افزایش 
بی رویه س��اخت و س��ازها و زمین خواری گسترده است. چرا که عبور از جاده کالردشت و 
نگاهي نه چندان ژرف به طبیعت، حتي بدون هیچ نظر کارشناسي به وضوح نشان مي دهد 

که ساخت و ساز در این منطقه سال ها پیش باید متوقف مي شد.
از سوی دیگر در خصوص نحوه تصرفات، تغییرکاربری و نقل و انتقال و بهره برداری 
اراضی این منطقه زیبا ابهاماتی وجود دارد که س��ازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی 
از دس��تگاه های نظارتی ماموریت یافت تا وضعیت 20 س��ال اخیر اراضی کالردش��ت را 

بازرسی کند.

کشف زمین خواری و انتظار جامعه
آنچه راجع به زمین خواری ها به در منطقه کالردش��ت مش��هود به نظر می رسد این 
اس��ت که تمام این تصرفات و واگذاری های غیرمجاز از طریق حمایت های دستگاه های 

رسمی کشور صورت گرفته است.
هر چند سازمان بازرسی کل کشور با بسیج و استقرار بازرسان مجرب خود در منطقه 
کالردش��ت می تواند جزییات این واگذاری های غیر مجاز را هر چند از 20 س��ال گذشته، 
عیان کند ولی به نظر می رس��د متخلفان که حتما هم اکنون نیز در برخی دستگاه ها نفوذ 
دارند تمام تالش خود را مصروف این خواهند کرد تا جلوی کشف حقیقت را بگیرند. امری 

که مسئولیت سازمان بازرسی را دشوارتر و سنگین تر می کند.
با این وجود می توان امیدار بود دس��تگاه قضایی به اس��تناد گزارش بازرسان مستقر 
سازمان بازرس��ی کل کشور در منطقه کالردشت برخورد قاطعی با متخلفان هر چند دانه 

درشت داشته باشد.

توجه
رهبر معظم انقالب اس��فند 89 در هفته منابع طبیعی و در حاش��یه مراس��م احداث 
بزرگترین بوس��تان ش��هری کش��ور در محل س��ابق پادگان قلعه مرغی در جنوب تهران، 
برخورد با زمین خواران را از موضوعات بس��یار مهم برشمردند و خواستار همکاری بیش از 

پیش مسئوالن با قوه قضائیه برای مقابله با زمین خواری شدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نش��ان کردند: منابع طبیعی از ثروت های ملی است 
که مربوط به ملت ها و نس��ل های مختلف در طول تاریخ است. بنابراین باید در خصوص 

حفظ منابع طبیعی و جنگل ها اهتمام جدی تر شود.

سازمان بازرسی کل کشور، تصرفات و تغییر کاربری
اراضی کالردشت استان مازندران را بررسی می کند
یکی از ماموریت های ویژه س�ازمان بازرسی کل کش�ور که نیمه مرداد امسال از سوی 
آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضاییه بر این سازمان محول شد، رسیدگی به وضعیت 
اراضی منطقه کالردش�ت مازندران اس�ت. به  گزارش روابط عمومی س�ازمان بازرس�ی کل 
کش�ور، به همین منظور حجت االسالم و المس�لمین پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل 
کش�ور هیأتی را مأمور کرد تا وضعیت 20 س�ال اخیر اراضی منطقه کالردش�ت را از حیث 
 نحوه تصرفات، تغییر کاربری، تفکیک، نقل  و انتقال و بهره برداری، بازرسی نماید. تا زمان 
تهیه این گزارش، یک هیأت بازرس�ی متش�کل از قضات دادسرای انتظامی قضات، بازرسان 
و کارشناس�ان س�ازمان بازرسی کل کش�ور و اداره کل بازرسی استان مازندران در منطقه 
مس�تقر ش�د. تلفن گویای 136 و س�امانه رسیدگی به شکایات س�ازمان بازرسی کل کشور 

آماده دریافت هر گونه شکایت یا اعالم در این زمینه است. 
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رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع کارشناسان و بازرسان اداره کل بازرسی 
استان مرکزی به الزامات و ضروریات بازرسان و ناظران این سازمان اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، حجت االسالم مصطفی 
پورمحمدی با بیان اینکه »داشتن انگیزه، جدیت، پیگیری، نوع آوری و روحیه مثبت در 
بازرسی و نظارت اهمیت بسیار دارد« گفت: اصاًل بازرسی به خاطر این است که دستگاه 
دچار رخوت، روزمرگی و رکود اداری نش��ود. اف��ت خدمات، کاهش راندمان از معایب و 
آفت های جدی نظام اداری است. چنانچه نظام اداری به این آفت دچار شود، عماًل ساز 

و کار گسترده اداری کشور به اهداف و نتایج مورد انتظار نمی رسد.

سازمان بازرسی در کسوت آمران به معروف و ناهیان از منکر
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خاطر نشان کرد: شأن سازمان بازرسی 
»آمر به معروف و ناهی از منکر« اس��ت. البته ما آمران س��طح باال هس��تیم. چرا که در 
خصوص آنچه بر روند زندگی عموم مردم تاثیرگذار است، دخیل هستیم. از سوی دیگر 
س��ازمان حتمًا باید دارای ش��رایط امر به معروف و نهی از منکر باشد. برای تحقق این 
امر ابتدا باید بازرسان و ناظران سازمان با قانون، مقررات و روش صحیح، آشنا باشند تا 
بدانن��د که باید به چه امر کنیم. قدم بعدی این اس��ت که امر به معروف و نهی از منکر 
باید به انگیزه اصالح باش��د. اگر با نگاهی غیر این باش��د، این امر به معروف و نهی از 

منکر تاثیرگذار نخواهد بود.
حجت االس��الم پورمحمدی تاکید کرد: س��ازمان بازرس��ی با جدی��ت و پیگیری، 
وظیفه اش را تعقیب می کند. این طور نیس��ت که اگر به کس��ی امر به معروف و نهی از 
منکر کرد و آن فرد توجهی نکرد، س��ازمان دس��ت از پیگیری بردارد. س��ازمان باید اول 
نصیحت و ارش��اد کند. با زبان خوش و محدودیت ایجاد کردن برخورد کند. اگر نتیجه 
نداد برخوردها را شدیدتر کند تا نتیجه دهد. در امر به معروف و نهی از منکی باید خود 

آمر به معروف و ناهی از منکر به قانون عمل کند.
وی ب��ا طرح این س��وال که آیا اگر خ��ود، آمر به معروف و ناهی از منکر نباش��یم 
می توانی��م به دیگران امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟، گفت: آمر به معروف باید به 
آنچه می گوید معتقد باشد. اگر خود به آنچه تذکر می دهیم عمل نکنیم تذکر ما تاثیری 
نخواهد داشت. بنابراین باید بازرس خود به آنچه می گوید 

معتقد باشد و عمل کند.

بازرس و ناظر باید خوش بین باشد
رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با بیان اینکه اگر رویکرد سازمان ناامیدانه و 
منفی باش��د روحیه اش را از دس��ت می دهد گفت: باید خوش��بینانه و امیدوارانه حرکت 
کنیم. نگاه بازرس و ناظر باید مثبت و خوش بین باشد. ذهن آدم مثبت اندیش، باز است. 

پس اگر می خواهیم بازرس و ناظر خوبی باشیم، باید این مختصات را رعایت کنیم.
وی با تاکید بر نگاه جامع داش��تن در بازرس��ی و نظارت ها، خاطرنش��ان کرد: اگر 
ش��کایت های موردی را تعقیب می کنید یک س��ری فضاهای محوری مد نظر باش��د. 
درس��ت اس��ت بحث موردی تعقیب می ش��ود ولی باید نگاه چند الیه به آن حوزه شود. 
هر کدام از گروه ها که س��راغ موضوعات موردی می روند یک پازل را ش��کل می دهند. 
از این بابت باید گفت درس��ت است شکایت موردی است ولی باید با برنامه عمل شود. 
چون یک ضعف بنیادی را پیگیری می کنیم. حتی بهتر اس��ت با پیش داوری و فرضیه، 
س��راغ موضوعات برویم. اگر با نقشه جلو برویم، فضا کاماًل مهیا می شود تا برای ایجاد 

تحول نقش آفرین باشیم.
حجت االس��الم پورمحمدی ب��ا بیان اینکه باید روی نوع رویکردهای دس��تگاه ها 
حس��اس باشیم گفت: فعالیت های عام دس��تگاه باید بیشتر مورد هدف قرار گیرد. چون 

این امر می تواند راندمان کار را باال ببرد.

نیاز سازمان به تفکر و نگاه مدرن
وی با بیان اینکه ما نیازمند تفکر و نگاه مدرن هس��تیم، گفت: گاهی اوقات برخی 
با تفکر و نگاه قدیمی با ابزار مدرن کار می کنند که نهایتًا فرد با مشکل مواجه می شود. 
برخ��ی اوقات نیز ابزار نو ابالغ ش��ده، ولی این نگاه تغییر پی��دا نکرده و تفکر قدیمی و 

کم بازده است.
وی افزود: متاس��فانه مشاهده می شود در برخی دس��تگاه ها تغییر و تحول نیروی 
انسانی به افزایش کارآمدی و تحول نظام اداری منجر نشده است. چرا که تفکر نیروی 
انسانی تازه نفس، نو نیست. در سازمان بازرسی کل کشور سعی می کنیم فضای تحول 
را داش��ته باشیم. ولی این به معنای آن نیس��ت که نرم افزارها را به سرعت تغییر دهیم. 

تالش می کنیم اگر نرم افزاری را جایگزین می کنیم به خاطر به روز کردن باشد.

از حداکثر ظرفیت سازمان استفاده شود
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان باید قدرت این را داشته 
باشد که در برخی موارد اعالم کند قوانین درست نیست، گفت: درصد کمی از شکایت ها 
منجر به پرونده کیفری می شود. رسیدگی به پرونده های موردی نیز امتیاز خاص خود را 
دارد. هدف، رس��یدگی به ش��کایت است و نباید از آن غفلت شود. تالش ما بر این است 

که از حداکثر ظرفیت سازمان بازرسی استفاده کنیم. 
حجت االسالم پورمحمدی با بیان اینکه »سازمان بازرسی جای تازه کارها نیست«، 
تصریح کرد: شما بازرس هس��تید. اینجا جای تجربه اندوزی نیست. باید اینجا تجربه ها 
به کار گرفته ش��ود. قصد نداریم از صفر نیرو بگیریم تا از بین آن ها تنها چند نفر برای 
بازرسی و نظارت به کار گرفته شود. اما این امر مورد قبول است که پرونده ها به تناسب 
نیروهای مراکز اختصاص پیدا کنند. این موضوع نیز نُرم کش��ور است و این طور نیست 

بگوییم برخی استان ها ویژه هستند.
وی در ادام��ه با اش��اره به اینکه رقابت کارشناس��ی - مدیریتی در بازرس��ی ها و 
نظارت ها به کار گرفته ش��ود، گفت: به صورت مداوم عملکرد دستگاه بازرسی سنجیده 
و رصد می ش��ود. باید در فعالیت های س��ازمانی خود به آمارها توجه داش��ته باشیم. باید 
پیوس��ته آمار بدهیم، چون آمارها ش��اخص هس��تند. این طور هم نیست که تمام 
آمارها محرمانه باش��د. دنیا روز به روز آمار می دهد. باید ما به این سمت پیش 

برویم. در سازمان باید کارها لحظه ای کنترل و اندازه گیری شود. 
رییس س��ازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تالش داریم در سازمان 
بازرس��ی بر عملکرد خود نظارت داشته باشیم، خاطر نشان کرد: ما در سازمان 
بازرسی ده هیات داوری داریم که به نظر می رسد در هیچ سازمان 
دیگری نباشد. این هیات ها بر عملکرد کارکنان سازمان بازرسی 
کل کش��ور از جهات مختل��ف نظارت می کنند. س��ازمان، 
جمعیت کوچکی که در اتاق های کوچک مستقر شده باشند 
نیس��ت، بلکه تفکر نظام مندی اس��ت که باید ش��بکه های 
خود را در اس��تان ها و شهرستان ها گسترش دهد. سازمان 
بازرس��ی، سازمانی است که به عقبه کارشناسی و نخبگی 
کشور متکی اس��ت. انشاء اهلل سرپنجه های سازمان را با 

بازرسان افتخاری گسترش می دهیم.

سازمان بازرسی جای 
تازه کارها نیست

حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی:
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• دائمی ش�دن قانون اصالحی  س�ازمان بازرسی )آزمایشی( شامل چه 	
مباحثی است و االن در چه مرحله ای است؟

یکی از مباحثی که ریاس��ت محترم سازمان بازرس��ی کل کشور پیگیری می کردند 
بحث دائمی ش��دن اصالح موادی از قانون تش��کیل س��ازمان بازرس��ی کل کشور بود و 
همچنین پرداخت های س��ازمان به بازرسان و کارشناسان متناسب با زحمات و فعالیت ها 
و س��ختی هایی که در انجام ماموریت های محوله با آن مواجه می ش��وند و از این جانب 
خواس��تند طرح��ی را در این زمینه آم��اده و ارایه نمایم. چون بحث دائمی ش��دن اصالح 
موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور نیز مطرح شد، قرار بر این شد اصالحات مورد 
نظر پیش��نهاد ش��ود. بر این مبنا طرحی آماده و برای عده ای از نمایندگان مجلس ارسال 
ش��د. با همت نمایندگان مجلس این پیش��نهادها به صورت طرح به هیات رییسه مجلس 

تقدیم شد.
خوش��بختانه مجلس شورای اسالمی به یک فوریت این طرح رای داد و موضوع به 
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفته 
گذش��ته یعنی 25 مرداد از سازمان بازرسی کل کشور دعوت کرد تا نظرات سازمان راجع 
به دائمی شدن و اصالح این قانون را اخذ کند. در این نشست که با حضور ریاست سازمان 
و اعضای کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس برگزار ش��د، حجت االس��الم و المسلمین 
پورمحمدی گزارش��ی از عملکرد س��ازمان بویژه درباره بندهای اصالحی قانون آزمایشی 
مذکور ارائه داد. همچنین اشاره شد سازمان بازرسی کل کشور با برخی مشکالت قانونی 
مواجه اس��ت. نمایندگان مجلس نیز بعد از بیان نقطه نظرات خود با اجماع نظر به دائمی 
ش��دن قانون اصالحی آزمایشی سازمان بازرسی کل کش��ور رای دادند. قرار شد سازمان 
بندهایی از قانون فعلی که نیاز به اصالح دارد را آماده و به کمیسیون ارائه کند. به همین 
منظ��ور کارگروهی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس و اینجانب ش��کل گرفت تا این 

پیشنهادات بررسی و نتیجه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقدیم گردد.
پیشنهاد ابتدایی سازمان تنها یک مورد و آن هم مربوط به بحث طبقه بندی مشاغل 
اداری و بازرس��ی و تعیین میزان فوق العاده بازرس��ان غیر قضایی و کارشناس��ان سازمان 
معادل فوق العاده های دارندگان پایه قضایی بود، که آیین نامه آن با پیش��نهاد س��ازمان و 
تصویب رییس قوه قضاییه تعیین شود. به همین منظور روز سه شنبه اول شهریور کارگروه 
تش��کیل جلسه داد و پیشنهاداتی که شامل نظرات رییس س��ازمان و مدیران ادارات کل 
استان ها و مرکز بود، تهیه و پاالیش شد و در 12 بند به کارگروه ارائه شد که با اصالحات 

جزیی به تصویب کارگروه رسید.
خوشبختانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بندهای 1، 2، 3 و 4 را بررسی و سه 
بند از آن را تصویب  نمود و رای گیری راجع به بندهای بعدی به جلسه آینده موکول شد.
در جلس��ه روز یکش��نبه 6 ش��هریور نیز بقیه بندهای مورد نظر مورد بحث و بررسی 

کمیسیون قرار گرفت و به تصویب رسید. در نتیجه بندهای پیشنهادی تصویب شد. 
امیدواری��م در صحن علنی مجلس نی��ز نمایندگان به این موارد 12 گانه رای بدهند 
تا قانون س��ازمان بازرسی کل کشور نهایی ش��ود. در خصوص پیشنهادات سازمان برای 

دائمی شدن 
قانون آزمایشی سازمان 

بازرسی کل کشور

اصالح قانون فعلی چند نکته مطرح می شود:
در بند الف ماده دوم قانون، چون بازرس��ی از ش��رکت های وابسته به شهرداری ها . 1

و ش��وراهای اسالمی، مامورین به خدمات عمومی و موسسات و نهادهای عمومی 
غیر دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها به صورت صریح ذکر نشده بود. 
هر چند ما از ش��رکت های مربوط به شهرداری ها، شوراها و سازمان های مامور به 
خدمت عمومی بازرس��ی به عمل آورده بودیم، ولی خواستیم این موارد به صورت 

شفاف در قانون ذکر شده باشد تا منجر به دغدغه یا اختالف نظر نشود.
در خصوص بند دوم اصالحیه پیش��نهادی، باید اش��اره کن��م که در قانون اصالح . 2

ش��ده تخلفات مدی��ران کل به باال بر عهده هیات رس��یدگی ب��ه تخلفات اداری 
نهاد ریاس��ت جمهوری گذاشته شده بود. چون ظرف سه سال گذشته نود و چهار 
پرونده از س��وی سازمان بازرسی کل کشور به هیات رسیدگی تخلفات اداری نهاد 
ریاس��ت جمهوری ارسال ش��د که از این تعداد، برای ده پرونده حکم برائت صادر 
و برای چهار پرونده حکم توبیخ بدون درج در پرونده صادر ش��د. س��ایر پرونده ها 
در حال رس��یدگی اس��ت و در نتیجه کار معوق مانده اس��ت. در این موارد به رغم 
تهی��ه گزارش و انعکاس به هیات های تخلف��ات اداری، تخلفات در مرجع مربوط 
به سرعت رسیدگی نمی شود. در این باره پیشنهاد دادیم رسیدگی تخلفات اداری، 
انضباط��ی و انتظامی به هیات های ب��دوی و تجدید نظر که اعضای آن را قضات 
تشکیل می دهند، ارجاع شود. توضیحات سازمان در این زمینه برای مجلس بسیار 

قانع کننده بود. 
به ماده ش��ش تبصره ای اضافه ش��د، مبنی بر اینکه به سازمان اجازه داده شود در . 3

مواردی که قرارها و احکام مراجع قضایی مغایر قانون اس��ت یا در رسیدگی موارد 
مندرج در گزارش های س��ازمان غفلت شده باشد، سازمان بتواند در مهلت قانونی 

اعتراض خود را به مراجع تجدید نظر اعالم کند. 
ماده 8 نیز اصالح ش��د. در این ماده از عبارت »بازرس��ان اعزامی« اس��تفاده شده . 4

بود که کلمه »اعزامی« اضافی تش��خیص و حذف شد و از سوی دیگر، دستگاه ها 
موظف ش��دند بدون فوت وقت و به س��رعت اس��ناد و م��دارک الزم برای انجام 
تحقیقات را در اختیار بازرس یا بازرسان سازمان قرار دهند و به استعالمات سازمان 
پاس��خ دهند. در تبصره دوم این ماده قانون نیز تبصره ای پیش��نهاد ش��د. مبنی بر 
اینکه اس��ناد »سّری« و »به کلی س��ّری« از این قاعده مستثنی و اسناد »سّری« 
تنها به درخواس��ت رییس س��ازمان بازرسی و اسناد »به کلی سّری« به درخواست 
رییس سازمان و با موافقت رییس قوه قضاییه در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد.

مج��ازات مقرر در ماده 9 و 10 قانون نیز اصالح ش��د. چ��ون قباًل ماده 576 تنها . 5
مجازات انفصال از خدمات دولتی را شامل می شد. ولی چون دستگاه ها و نهادهایی 
که از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی قرار می گیرند ضرورتًا دولتی 
تعریف نمی شوند، مانند شهرداری ها، این قانون را اصالح و گفته شد اگر کسی به 
تکالیف مقرر در ماده 9 و 10 عمل نکرد، مش��مول مجازات تبصره 1 ماده 8 شود. 

دایمی ش�دن قانون اصالح موادی از قانون تش�کیل س�ازمان بازرس�ی کل 
کش�ور که از دو ماه قبل در قالب طرحی در مجلس مطرح ش�د مراحل نهایی 
تصویب خود را طی می کند. قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان 
بازرس�ی کل کشور یک قانون موقت و پنج ساله است که در سال 1387 به 
تصویب مجلس ش�ورای اس�المی رس�ید. با وجود اینکه یک س�ال از پایان 
دوره این قانون باقی مانده ولی س�ازمان بازرس�ی کل کشور تالش کرد با 
همکاری کمیس�یون حقوقی و قضایی مجلس ش�ورای اسالمی این قانون را 
دایم�ی کند. به همین منظ�ور نمایندگان ملت هفته اول تیرماه با یک فوریت 
طرح دایمی ش�دن قانون اصالح موادی از قانون تش�کیل سازمان بازرسی 
کل کش�ور موافقت کردند تا این طرح در کمیسیون تخصصی مورد بحث و 
بررس�ی قرار گیرد. پس از آن بود که در نشس�ت های مش�ترک تخصصی 
پیش�نهادهای س�ازمان بازرسی کل کشور برای اصالح این مواد قانونی در 
13 بن�د ارائه و در نهایت اعضای کمیسس�یون حقوقی و قضایی مجلس در 
تاریخ 7 ش�هریور ماه با این پیش�نهادها موافقت کرده و این طرح در نوبت 

رسیدگی صحن مجلس قرار گرفت.
در خص�وص ض�رورت اص�الح ای�ن قان�ون و نیز پیش�نهادهای س�ازمان 
بازرس�ی کل کش�ور با ولی اهلل خبره قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور 

هم صحبت شدیم.
وی در گف�ت و گ�و ب�ا »آیی�ه بازرس�ی« اص�الح پرداخت های س�ازمان به 
بازرس�ان و کارشناسان را دلیل عمده تالش سازمان برای اصالح و دایمی 
شدن این قانون عنوان و به تشریح 13 بند پیشنهادی سازمان برای اصالح 

این قانون پرداخت.
گفت و گوی »آیینه بازرس�ی« با قائم مقام س�ازمان بازرس�ی کل کشور را 

در ادامه می خوانید:

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی تصویب شد:
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در ای��ن تبصره مج��ازات به صورت 91 روز تا 6 ماه حبس ی��ا انفصال از خدمات 
دولتی تعریف شده است.

یک��ی دیگر از موارد اصالحی، بند »ج« ماده 11 یعنی حضور س��ازمان در مجامع . 6
و ش��وراها بود. برخی از دس��تگاه ها به نادرس��ت گفته بودند نمایندگان س��ازمان 
نمی توانند در کمیس��یون های مالی و اعتباری شرکت کنند و در این خصوص نیز 
اصالح الزم به عمل آمد تا نمایندگان س��ازمان بتوانند در کمیس��یون های مالی و 

اعتباری عالوه بر کمیسیون های معامالتی شرکت کنند. 
بحث بعد هم راجع به شکایات و اعالمات بود که در بند 12 قید شد. اگر سازمان . 7

در مواردی تش��خیص داد الزم است از ظرفیت دس��تگاه ها استفاده کند. بنابراین 
می تواند از دس��تگاه های ذی ربط مانند بازرس��ی های درون تش��کیالتی، حفاظت 
اطالعات و حراس��ت دستگاه ها بخواهد ش��کایات و اعالمات را مورد بررسی قرار 

دهند و نتیجه آن را به صورت الکترونیک به سازمان اطالع دهند.

• ظاهراً این امر در س�ازمان اجرا می ش�ود. آیا نی�ازی به تصویب این 	
بند بود؟

تاکنون این تکلیف برای دس��تگاه های ذی ربط در قانون قید نش��ده بود. به عبارت 
دیگر الزامی برای دس��تگاه ها وجود نداشت. دس��تگاه مربوط مخیر بود این اقدام را انجام 
دهد. ولی بعد از تصویب، چنانچه دس��تگاهی از آن س��رپیچی کند، مش��مول قانون 606 

مجازات اسالمی می شود.

• کاًل چند مورد اصالح در قانون فعلی پیشنهاد شد؟	
12 مورد 

• آیا »طبقه بندی مش�اغل اداری و بازرس�ی و تعیی�ن میزان فوق العاده 	
بازرس�ان غیر قضایی و کارشناسان س�ازمان معادل فوق العاده های 
دارندگان پای�ه قضایی« با قانون مدیریت خدمات کش�وری منافاتی 

نخواهد داشت؟
خیر. اگر مصوبه کمیس��یون حقوقی و قضایی به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی 

برسد تبدیل به قانون می شود و مشکلی در کار نخواهد بود.

• از این بابت این س�وال را پرس�یدم که ممکن اس�ت شورای نگهبان 	
یعنی مرجع بررس�ی مصوبات مجلس به اس�تناد مناف�ات موضوع با 

قانون قبل این مصوبه را رد کند؟
ش��ورای نگهبان نمی تواند به استناد قانون قبلی، اصالحیه قوانین را رد کند. باالخره 
قوانی��ن احتی��اج به اصالح دارند. ضم��ن اینکه در تبصره ماده 7 قان��ون مقررات اداری و 
استخدامی سازمان، چنین چیزی وجود داشته است. اما با توجه به اینکه این قانون حدود 
27 سال پیش تصویب شده است، هم اکنون کارایی الزم را ندارد. ما به کمیسیون حقوقی 
و قضایی توضیح دادیم که در تبصره ماده 7 قانون مقررات اداری اس��تخدامی س��ازمان 

این موضوع قید ش��ده بود که بازرس��ان دارای رتبه قضایی از فوق العاده قضایی گروه 5 
موضوع آیین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوبه س��ال 1351 و اصالحات 
بعدی اس��تفاده می کنند. ولی برای کارشناس��ان غیر قضایی تنها گروه 5 قید شده و هیچ 
ارتقایی ظرف مدت مذکور دیده نش��ده اس��ت. این قانون در زمان خود بس��یار خوب بود. 
نش��ان می دهد که بازرس��ان دارای رتبه قضایی از گروه 5 استفاده و بازرسان غیر قضایی 

نیز از گروه 5 استفاده می کردند.

• یک�ی از مواردی ک�ه در قانون اصالحی س�ازمان بود و به آن اش�اره 	
کردید مربوط به اعتراض س�ازمان به آرای تجدید نظر بود. آیا پیش 

از این سازمان قادر نبود به آرای مراکز تجدید نظر اعتراض کند؟
خیر. در برخی موارد که قرار منع تعقیب یا برائت برای پرونده های کیفری صادر شده 
بود نمی توانس��تیم مستقیمًا درخواس��ت تجدید نظر کنیم. یا در بحث رسیدگی به تخلفات 
اداری نمی توانس��تیم تقاضای تجدی��د نظر کنیم. باید به هیات عال��ی تجدید نظر اعالم 
می کردی��م، اگر آن ها اج��ازه می دادند مجدداً به دعوای تجدید نظر خواهی ما رس��یدگی 

می شد وگرنه حکم صادر شده قطعی بود.

• آیا امکان دارد اعضای س�ازمان پیشنهادات شان را برای اصالح این 	
قانون را ارائه دهند؟

اگر دوس��تان نظراتی داشته باشند باید هرچه سریع تر به دفتر قائم مقام ارسال کنند 
تا مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه مورد موافقت قرار گرفت، از آن ها استفاده شود. البته 
تالش کردیم نظرات ادارات کل را پیش از این اخذ کنیم. همچنین برخی از بازرس��ان و 
همکاران تماس گرفته و از بابت اینکه سازمان به فکر ترمیم قانونی و حقوقی آنان است 

تقدیر کردند.

• ارتق�ای حقوق�ی که از آن س�خن گفتید آیا ش�امل تمام�ی همکاران 	
می شود؟ 

بله. فرقی نمی کند. شامل مشاغل اداری و بازرسی می شود.

• یعن�ی هر ف�رد در هر رده ای باش�د ب�دون تغییر ارتق�ای حقوق پیدا 	
می کند؟

خی��ر. بعداً در آیین نامه مربوط میزان و ترتیبات ارتقای رتبه و پرداخت ها مش��خص 
می شود. ممکن است فردی 27 سال سابقه کار داشته باشد و کارشناس درجه یک باشد، 
این فرد با کس��ی که تازه وارد سازمان ش��ده یکسان نیست. یا فردی که تنها کار دفتری 
انجام می دهد با فردی که کار بازرس��ی انجام می دهد، یکس��ان نیستند. این تفاوت ها در 
آیین نامه دیده خواهد ش��د. ولی آنچه اهمیت دارد این اس��ت ک��ه حداقل ها از گروه پنج 
قضایی مذکور در تبصره ماده 7 قانون راجع به امور اداری  واس��تخدامی س��ازمان باالتر 

خواهد بود.

مؤسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه 
فنی، مالی و اقتصادی از طریق اعطای عاملیت به بانک های دولتی و غیر دولتی. 

اعطای تس��هیالت صادرات خدمات فنی و مهندس��ی به شرکت های خصوصی و . 2
تعاون��ی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می ش��وند از طریق منابع خود یا 

تسهیالت سندیکایی. 
اعطای تس��هیالت خرید به طرف های خری��دار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای . 3

هدف صادرات کشور. 
سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی. . 4
اعطای تس��هیالت به س��رمایه گذاران خارجی و داخلی با در نظر گرفتن ش��رایط . 5

رقابتی و بازدهی مناس��ب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در 
ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی. 

تأمین هزینه های صندوق.. 6
تبصره: اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی برای اعتب��ارات هزینه ای و تملک 

 دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است. 
تبص��ره: اعط��ای تس��هیالت موضوع ای��ن ماده فقط ب��ه صورت ارزی اس��ت و 
س��رمایه گذاران اس��تفاده کننده از این تس��هیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار 

داخلی را ندارند. 

س��هم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و 
کارشناسی بانک ها توسط هیئت عامل تعیین می شود. 

س��هم صندوق توس��عه مل��ی از منابع صادرات نف��ت )نفت خام، میعان��ات گازی و 
فرآورده ه��ای نفت��ی( و ارزش صادرات تهاتری مذکور در ج��زء 1 و 2 بند »ه�« این ماده 
ماهانه توس��ط بانک مرکزی به حس��اب صندوق واریز و در پایان س��ال مالی با توجه به 

قطعی شدن منابع تسویه می شود. 
پرداخت تس��هیالت از محل منابع صندوق ب��دون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی 
و اهلیت متقاضی توس��ط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال 

عمومی خواهد بود. 
ارزیاب��ی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های 
سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیالت مورد انتظار 
اعالم ش��ده توسط هیئت امنا کمتر نباش��د به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک 

عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق توسعه ملی است. 
رئی��س هیئ��ت عام��ل صندوق توس��عه ملی موظف اس��ت هر 6 ماه یکب��ار میزان 
مناب��ع و مصارف و محل مصارف صندوق توس��عه ملی را ب��ه هیئت امنا، هیئت نظارت و 

کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش دهد. 
ترازنامه و حساب سود و زیان این صندوق باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه 

و طرح در هیئت امنا به هیئت نظارت تسلیم شود. 

ادامه از صفحه 2

رعایت قانون در برداشت از صندوق توسعه ملی 
رییس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی تاکید کرد:
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ضرورت شورای علمی
ض��رورت تغیی��ر و تحول و همراهی با پیش��رفت های علمی- فن��ی و لزوم ایجاد و 
دگرگون��ی در عوام��ل محیطی و یک نگاه علمی و همه جانبه به س��ازمان از یک س��و و 
رس��الت سازمان بر اساس اصل 174 قانون اساس��ی در دو زمینه »حسن جریان امور« و 
»اجراء صحیح قانون«، این مجموعه را در ش��رایطی قرار داده بود که به صورت مس��تمر 
نسبت به بازنگری در رویکردهای استراتژیک خود اقدام نماید. به گونه ای که زمینه انجام 

هرچه بهتر وظایف محوله با توجه به مالحظات بیرونی و درونی سازمان فراهم شود. 
از س��وی دیگر ارتباط بیشتر با نخبگان علمی و تجربی کشور جهت استفاده از خرد 
جمعی و نظرات علمی آنان جهت مش��ارکت در تصمیم سازی های کالن و استراتژیک و 
دریافت پیش��نهادها و راه کارها از طریق تجزیه و تحلیل وضع موجود کش��ور و مشخص 
شدن حوزه های استراتژیک برای ورود سازمان، اقتضا می کرد چنین شورایی تشکیل شود. 
رویکرد سازمان براساس برنامه 5 ساله آینده و تأکید اصلی بر اینکه بخش »نظارت 
بر حس��ن جری��ان امور« به عنوان مأموریت اصلی س��ازمان، مورد بحث ق��رار گیرد و به 
راه کارهایی منجر ش��ود که »سوء مدیریت ها« و »سوء جریانات« مشخص شود، از دیگر 
مواردی اس��ت که ما را بر آن داشت تا مقدمات تشکیل شورای علمی را فراهم آوریم. در 
همین راستا شورایی تحت عنوان »شورای علمی - راهبردی« در اوایل سال 88 متشکل 
از صاحب نظران، اندیش��مندان و مدیران درون س��ازمانی و س��ایر دس��تگاه های اجرایی 

تشکیل شد که بعداً به »شورای علمی« تغییر نام پیدا کرد.

فعالیت ها
این ش��ورا در 5 جلس��ه دوره اول خود که از اردیبهش��ت س��ال 88 ت��ا مهر همان 
س��ال، برگزار شد. شاخص های سنجش برای حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین و 
همچنین حوزه ها و مس��ایل استراتژیک کشور برای تعیین اولویت نظارت سازمان را مورد 
بحث قرار داد. در نتیجه منجر به تدوین مجموعه ای شامل نظارت بر نحوه »پاسخ گویی 
دستگاه های دولتی « )11 محور(، » استراتژی های اصلی نظام « )14 محور(، »حوزه های 
اس��تراتژیک« )27 محور( و »مسایل استراتژیک« )19 محور( گردید و در جلسات پایانی 
دوره اول برخ��ی از این محورها بوی��ژه در حوزه اجتماعی و اقتصادی به صورت پروژه ای 
مورد بررس��ی قرار گرفت و نهایتًا به عنوان یک س��ند مرجع در اختیار واحدهای ذی ربط 

سازمان قرار داده شد. 

دستور کار دوره دوم
دوره جدید ش��ورای علمی س��ازمان از تاریخ 89/12/10 آغاز ش��د که تاکنون چهار 

رییس شورای علمی سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با »آیینه بازرسی« عنوان کرد:

رویکردهای استراتژیک و مشکالت سازمانی
در شورای علمی تصمیم سازی می شود

جلسه برگزار نموده است و مقرر است جلسات شورا به صورت ثابت و ماهیانه در یکشنبه 
اول هر ماه، تشکیل شود. 

در جلس��ات دوره اخیر مس��ایل کشور اولویت بندی ش��د و دو موضوع »نگاه آسیب 
شناس��انه به اقتصاد کالن« و »جایگاه سازمان بازرس��ی« و همچنین »نظارت مأموریت 
اصلی س��ازمان« در دستور کار جلس��ه قرار گرفت که فعاًل بحث اقتصادی ادامه دارد که 
به لحاظ اهمیت و دامنه و وس��عت آن از س��ایر حوزه های تخصص��ی مثل حوزه معاونت 

اقتصادی هم جهت مشارکت در بحث ها دعوت شده است.
رویک��رد غال��ب در دوره جدید، اقدامات س��ازمان قبل از انج��ام برنامه های اجرایی 
دس��تگاه ها، با رویکرد مش��خص کردن نقاط ضعف و ق��وت آن و تأثیری که اجرای این 
برنامه ها در جامعه می گذارد، می باش��د. کما اینکه در رابطه با اجراء قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، این مهم بررس��ی و تبعات آن به دس��تگاه های ذی ربط بویژه مجلس ش��ورای 

اسالمی ارائه شد. 
همچنین شناسایی کانون های بحران زا و بررسی تهدیدهای فراروی کشور، از درون 
همین بحث ها اس��تخراج و به طریق مقتضی جهت سازمان دهی امر نظارت بر دستگاه ها 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

نتایج عملکرد
به عنوان نمونه راجع به مس��ایل پرس��نلی و اینکه چه کنیم انگیزه های پرسنلی در 
ارائه خدمت افزایش پیدا کند، یکی از دستورکارهایی است که در شورای علمی با حضور 
اساتید در حال بررسی است. یا اینکه مثال در مباحث بازرسی، اولویت های سازمان چیست 
که برای تحقق آن، حوزه های اس��تراتژیک بازرس��ی را مش��خص کرده و در این حوزه ها 
اولویت ها نیز مش��خص ش��د. چون مش��کالت کش��ور آنقدر زیاد اس��ت که باید آن ها را 

اولویت بندی و سپس مورد مداقه قرار داد.
خوش��بختانه در ای��ن ش��ورا ترکیبی از نیروهای خبره س��ازمان بازرس��ی، نیروهای 
آکادمیک و دانش��گاهی و عناصر باتجربه و مدیران عالی کش��ور حضور دارند. در حقیقت 
عناصری از س��ازمان در این ش��ورا حضور دارند که به نحوی مشکالت سازمان را منتقل 

می کنند.
نتایج بررس��ی موضوعات در ش��ورای علم��ی در دو جا منعکس می ش��ود, یکی در 
برنامه های ساالنه سازمان و دوم در دستورالعمل های ریاست محترم سازمان به معاونین. 
همچنین مواردی از طریق خود من در حوزه و دس��تگاه اعمال می ش��ود. البته حاصل کار 
این ش��ورا چه در حوزه اصالح امور در سیس��تم بازرس��ی و نظارت و چه به دست آوردن 

رویکردهای جدید در امر بازرسی بسیار حائز اهمیت است.

مدیریت  زمان  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  ابتکارات  از  یکی 
حجت االسالم پورمحمدی، تشکیل شورای علمی است. این شورا 
خبرگان  نظرات  از  بردن  بهره  ضمن  که  دارد  اهمیت  جهت  آن  از 
نیز  دانشگاهی  و  آکادمیک  نظران  ایده چهره ها و صاحب  سازمان، 

اخذ و در تهیه و تنظیم اسناد و چشم اندازها به کار گرفته می شود.
دکتر غالمحسین بلندیان، با تجربه چندین ساله در حوزه برنامه ریزی 

و مدیریت منابع، ریاست و میزبان اعضای این شورا است.
نیاز  به  راجع  داشت  بازرسی«  »آیینه  با  که  گویی  و  گفت  در  وی 
مسایلی  جمله  »از  کرد:  عنوان  شورایی  چنین  تشکیل  به  سازمان 
بود  الزم  تصمیم سازی ها  برای  کشور  کل  بازرسی  سازمان  در  که 
و  متفکران  نظران،  صاحب  آرای  به  مختلف  موضوعات  گذاشتن 

صاحبان تجربه و علم در کشور است.«
کشور  کل  بازرسی  سازمان  منابع  مدیریت  و  برنامه ریزی  معاون 
همچنین تصریح دارد: »به جهت این که برای حل مسایل، چالش ها 
حقیقت  در  و  رسیده  اصولی  راه کارهای  به  سازمان  مشکالت  و 
به  شورایی  تا  شد  گذاشته  این  بر  بنا  شود،  انجام  تصمیم سازی 

عنوان شورای علمی سازمان تشکیل شود.«
بلندیان با اشاره به اینکه حدود 20 تن از اعضای سازمان و نیز چهره های دانشگاهی در این شورا عضویت دارند، خاطر نشان کرد: »شروع کار این شورا در مورد 

اصل 174 راجع به دو وظیفه سازمان یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقرارات و حسن جریان امور در دستگاه های اداری و اجرایی بود.«
وی ادامه داد: »در حقیقت مصادیق نظارت بر حسن اجرای امور تا جایی که در نگاه درونی و بیرونی سازمان مطرح بود، مورد بحث قرار گرفته و نقطه نظراتی 

حاصل شد که می تواند دستور کاری برای بازرسان سازمان باشد تا بخش نظارتی را در دستگاه های اجرایی اعمال کنند.«
مشروح گفت و گوی »آیینه بازرسی« با دکتر غالمحسین بلندیان معاونت برنامه ریزی و مدیریت سازمان بازرسی کل کشور را در ادامه می خوانید:
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و  وظای��ف  ب��ا  بازرس��ی  س��ازمان 
ماموریت های موجود به شکلی گسترده و 
از طرفی افزایش س��طح مطالبات مردم و 
حاکمیت از این دستگاه، با کمبودهایی در 
بخش منابع مالی و س��رمایه انسانی روبرو 
می باش��د که راه کاره��ای اجرایی در این 
زمینه عالوه بر استفاده حداکثری از توان و 
امکانات موجود )درون و برون سازمانی( به 
ظرفیت سازی های  تعامالت،  ارتقاء  وسیله 
اس��تفاده   نرم اف��زاری،  و  س��خت افزاری 
از ت��وان و داش��ته های موج��ود، اعم��ال  
راه کاره��ای قانونی می باش��د ک��ه در این 
جا به لحاظ اهمیت موضوع با پرداختن به 
س��اختار، ش��رایط و ویژگی ها، به برخی از  
این ساز وکارها پرداخته می شود که عمدتًا 
متمرکز بر بحث س��رمایه انسانی، امکانات 
نرم افزاری، اعمال نظارت دیجیتال، توجه 
سیس��تمی و نظام من��د ب��ه ظرفیت های 
موجود ب��ا برنامه ریزی از طریق هم افزایی 

می باشد.
در ای��ن مقال��ه ب��ه ص��ورت موجز 
و خالص��ه ش��ده ای در راس��تای اهداف 
راهبردی و رویکردهای س��ازمان که بعضًا 
در ح��ال اجرا نی��ز می باش��د در ده زمینه 
تخصصی ب��ه صورت کاربردی و ش��فاف 
با توجه به شرایط و ویژگی ها، راه کارهای 
عملیات��ی س��ازمان در بخش ه��ای اصلی 
)برنام��ه – س��رمایه انس��انی – نظارت و 

بازرسی( پرداخته می شود.

بازرس�ی س�اختاری  1( س�ازمان 
است به صورت: 

• چابک و پویا	
• فوق تخصصی و فراقوه ای	
• مدل مدیریت کیفیت	
• تعامل و ارتباط هدفمند و سازنده	
• قابلی��ت سالم س��ازی و کش��ف و 	

شناسایی
• با قدرت انجام اقدامات س��لبی و 	

ایجابی 
• عم��ل 	 صح��ت  تضمین کنن��ده 

دستگاه ها
• نقط��ه ات��کاء و اعتم��اد م��ردم و 	

مسئوالن

2( ب�ا برخ�ورداری از ویژگ�ی ها و 
شرایطی از جمله:

توسعه منابع انسانی با رویکرد هم افزایی
و ارتقای بهره وری

حبیب اله فتاحی اردکانی، مدیرکل توسعه منابع انسانی

ساختار تعریف ش��ده، نیروی انسانی 
متخصص، وج��ود قوانین و مقرارت  
سیاس��ت های  و  اه��داف  مرتب��ط، 
کوتاه م��دت(،  و  )کالن  مش��خص 
برنامه ه��ا و راهبردهای توس��عه ای، 
الزامات ملی، منطقه ای،  اقتضائات و 
فرص��ت،  ق��وت،  نق��اط  محل��ی، 

ظرفیت های بالقوه

3( س�ازو کاره�ای ه�م افزای�ی با  
بهره گی�ری از ظرفیت ه�ای جدید 

شامل:
نظ��ارت دیجیبت��ال، رویکرد  اعمال 
سیس��تمی و نظام من��د، بانک ه��ای 
انج��ام  کار  آم��اری،  اطالعات��ی و 
اطالعات��ی و تعامل��ی، عضوی��ت در 
ش��وراهای فراقوه ای )شورای ارتقای 
سالمت اداری و ...(، استفاده از  توان 
نظارتی، حضور  دستگاه های  شورای 
در مجامع استانی )شورا – کارگروه(، 
بهره گی��ری از  گزارش ه��ای قانونی 
)گزارش های  س��ازمان حسابرسی(، 
نظارتی  واحده��ای  بودن  پاس��خگو 
دستگاه ها به س��ازمان )مطابق ماده 
12 قانون تش��کیل سازمان(، نظارت 
ب��ر مزای��ده، مناقص��ات )معام��الت 
عمده و مهم(، آسیب شناس��ی و ارائه 
گزارش ه��ای تحلیل��ی، فرابخش��ی، 
تذک��ر و ارائ��ه گزارش های هش��دار 

دهنده

4( تمرک�ز ب�ر اهداف مش�خص و 
واقعی:

س��وء جریانات اداری و مالی، کشف 
و مقابل��ه ب��ا مصادیق فس��اد، نقض 
قوانین و مق��رارت، نقاط دچار چالش 
و آسیب زا، میزان رضایت مندی مردم

5( عوامل اصلی فرآیند دس�ت یابی 
)براس�اس  کلی�دی  نتای�ج  ب�ه 

رتبه بندی فریدمن(:
• طراحی درست اهداف و راهبردها، 	

نی��ازس��نجی و برن����امه ریزی، 
مدیری��ت و راهب��ری، فرهنگ و 
نظ��ام ارزش ه��ا، عامل س��رمایه 
انس��انی، دانش فنی و تخصصی، 
منابع مالی و حمایت های قانونی، 

پشتیبانی عملیاتی
• توسعه فناوری )س��خت افزاری و 	

نرم افزاری(
• ساختار سازمانی	
• کنترل و ارزیابی	

• نظام ها و فرآیندها	
از ای��ن میان، عوامل زیر نقش اصلی 

را ایفا می نماید:
• رهبری	
• سرمایه انسانی	
• اطالعات و دانش فنی	
• پشتیبانی به هنگام	
• نظارت و کنترل	
• نظام ها و فرآیندها	

س��رمایه انس��انی به عن��وان یکی از 
عوامل اصلی بهره وری )هرم برنامه(:

• نیروی انسانی 	
• بودجه 	
• کنترل و ارزیابی 	

6( سیاس�ت عدم اتکا به نیروهای 
وضعی�ت  ب�ودن  )س�یال  ثاب�ت 

سازمان(:
اس��تفاده از توان  نیروی انسانی . 1

تعامل-  )از طری��ق  دس��تگاه ها 
ماموریت موقت و ثابت( 

تقویت و به روزرس��انی نیروهای . 2
موجود )علمی- مالی – رفاهی(

نیروه��ای جدید . 3 توانمندس��ازی 
)ارتقاء انگیزش- آموزش( 

استفاده از نیروهای پاره وقت. 4
توجه ویژه به بحث برون سپاری . 5

)مش��اور برنام��ه - اظه��ار نظر 
کارشناسی- انجام پرروژه( 

تشکیل بازرسان افتخاری )شبکه . 6
همکاران( 

شناس��ایی نیروهای نخب��ه و با . 7
تجربه )اصطالحًا ژنرال( 

راه ان��دازی س��امانه ج��ذب نیرو . 8
)پایگاه ملی( 

اس��تفاده از بانک های اطالعاتی . 9
)در مورد جذب نیرو( 

تفاهم نامه با مراکز معتبر  علمی، . 10
نیروی  دانش��گاهی )در بخ��ش 

انسانی(
ارزش��یابی، . 11 نتای��ج  از  اس��تفاده 

گزارش ه��ای به��ره وری )برای 
ارزیابی نیروها( 

بهره گی��ری از گزارش های دفتر . 12
نظارت و حفاظت سازمان )برای 

تمدید قرارداد( 
فعال نمودن کمیسیون بهسازی . 13

و تعدی��ل )به منظور بازس��ازی 
نیروی انسانی موجود(

نظام��ع جامع س��رمایه انس��انی . 14
سازمان 

7( توجه شایس�ته ب�ه امر آموزش 
افزای�ی-  دان�ش  )یادگی�ری- 

بازآموزی(: 
ایج������اد تغیی��ر و تح��ول در . 1

گزاره ه��ای چهارگان��ه: واکنش، 
رفتار، یادگیری، نتایج 

نگاه کاربردی، واقعی و نه تزئینی  . 2
به آموزش )اصطالحًا نان شب( 

نی���ازسنجی، . 3 سیاس��ت گذاری، 
برنامه ریزی  )کوتاه مدت – دراز 

مدت( 
کیفی��ت بخش��ی ب��ه دروه های . 4

آموزشی )به جای کمیت(
تعیی��ن س��رانه آم��وزش ب��رای . 5

مدیران- کارشناسان – کارکنان 
)به صورت تخصصی(

از تج��ارب . 6 تعام��ل و اس��تفاده 
همکاران )در طراحی و برگزاری 

دوره ها( 
ش��رکت در دوره های آموزش��ی . 7

دستگاه ها )استفاده حداکثری(
آم��وزش بازرس��ان ب��ه صورت . 8

حرفه ای 
آموزش مدیران آینده. 9

تهیه بس��ته های وی��ژه آموزش . 10
 ،IT برای گروه های هدف )حوزه
مالی و محاسباتی، حقوقی و ...( 

آموزش از راه دور )غیرحضوری( . 11
الکت��������رونیک��ی. 12  آم��وزش 

 )E- learning(
ایجاد رش��ته ش��غلی بازرس��ی و . 13

نظارت 
ارتقاء سطح تحصیالت تکمیلی . 14
نظامع جامع آموزش سازمان . 15

ب�رای  عملیات�ی  راهبرده�ای   )8
هم افزایی در کش�ف و شناس�ایی 

مصادیق فساد اداری و مالی:
اتخاذ و رویکردهای عملیاتی. 1
انج��ام  برنامه های نظارتی )خود . 2

اظهاری( 
انطباق با اسناد باالدست )برنامه . 3

راهبردی – سند چشم انداز(
دس��تگاهی . 4 وی��ژه  برنامه ه��ای 

)مطابق شرایط و وظایف خاض 
ادارات مرکز(

برنامه های ویژه استانی )مطابق . 5
شرایط منطقه ای - محلی(

آس��یب . 6 توام��ان  هدف گ��ذاری 
شناسانه - پیش گیرانه - مقابله

نقطه زنی )در کش��ف و مقابله با . 7
فساد( 
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توسعه نظارت همگانی با تأکید 
بر الگوی حکمرانی خوب

جامعه نوین ش��هری با ویژگی هایی نظیر ناهمگونی جمعیتی، تحرک اجتماعی باال، 
تفکیک و قش��ربندی اجتماعی گسترده و سازماندهی اجتماعی و سیاسی جدید به همراه 
مطالبات گوناگون و پراکنده سیاس��ی اجتماعی و مدنی شهروندان زمینه ساز شکل گیری 
روابط جدید میان آنان و مدیریت ش��هری ش��ده اس��ت. دیدگاه حکومت محور با بینشی 
انحصاری، مدیریت را در دایره دولت و سازمان های دولتی محدود نموده و حقوق اندکی 
ب��رای بخش ه��ا و نهادهای غیر دولتی در زمینه اداره امور جامع��ه قائل می گردید. لیکن 
بر طبق الگوی حکمرانی خوب، س��اکنان مناطق مختلف ش��هري از ش��هروند انفعالي به 
ش��هروند فعال و مس��ئولیت پذیر تبدیل گردیده و حکومت نه تنها باید به شهروندان خود 
گ��وش فرا دهد بلکه باید آنها را به طور فعال در تمام مراحل سیاس��ت گذاري مش��ارکت 
ده��د. با ایج��اد چنین فضایي، از ش��هروندان انتظار مي رود ک��ه در مدیریت زندگي خود 
مسئولیت پذیر باشند و اقدامات الزم جهت بهبود اوضاع انجام دهند. مدل مذکور با ابتکار 

عمل سیاس��ت از پایین به باال و ش��بکه هاي خودسازماني، رویکردهاي سلسله مراتبي، از 
باال به پایین و بوروکراس��ي را کمرنگ و ناکارآمد نموده اس��ت. محیط ش��هري پیچیده، 
پویا و متنوع مس��تلزم ظرفیت باالي مدیریت اس��ت که به نظر مي رسد نظریه حکمراني 
خوب، قابلیت فراهم نمودن آن را دارد که بر نقش مشترک و هماهنگ سه بخش دولتی، 

خصوصی و جامعه مدنی تأکید می نماید.
ب��رای ورود به بحث اصلی الزم اس��ت برخ��ی مفاهیم اصلی را بشناس��یم. نظارت 
)Supervision( از نظ��ر لغ��وی به معنای نظر کردن و نگریس��تن به چیزی، مراقبت 
و تحت نظر داش��تن کاری، مباش��رت)اخوان کاظمی، 1381( و از نظر اصطالحی عبارت 
اس��ت از بررس��ي، ممیزي و ارزش��یابي کارهاي انجام ش��ده یا در حین انج��ام و تطبیق 
آنه��ا با تصمیم های اتخاذ ش��ده با قان��ون و مقررات جهت جلوگی��ري از انحراف)قاضی 
ش��ریعت پناهی، 1375: 192(. نظارت همگان��ی)Public Supervision( اصطالحی 
اس��ت ترکیبی از دو واژه »نظارت« به معنای وارسی و »همگانی« به معنای عموم مردم 
)شفیع زاده، 1383: 73 (. نظارت همگانی نماد بعد تعاملی روابط شهروندان و سیاستگذاران 

و مدیران جامعه است که نظارت مردم بر عملکرد مدیریت دولتی را تضمین می نماید. 
ریشه یابی واژه حکمراني )Governance( به فعل یونانی kubernan )راهبری 
ی��ا هدایت کردن( برمی گ��ردد، واژه ای که افالطون آنرا برای چگونگی طراحی یک نظام 
 Gubernare حکومتی به کار برده اس��ت. این واژه یونانی در قرون وس��طی ب��ه واژه
تبدیل شده است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری داللت دارد. در اینجا حکمرانی 

وحید آرایی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران 

)ارتب��اط . 8 فرآین��دی  بازرس��ی 
مجموعه عوامل با هم ( 

نظ��ارت فراگی��ر )حض��ور  همه . 9
جانبه( 

تعیین س��هم بازرس��ی از نظارت . 10
)رعایت تعادل( 

اج��رای هم زم��ان ماموریت ه��ا . 11
)برنامه ای - موردی( 

توج��ه وی��ژه ب��ه ماموریت های . 12
فوق العاده 

ماموریت های . 13 دی��دن  برنامه ای 
موردی 

جامعی��ت و انعط��اف در برنام��ه . 14
سالیانه  )مصوب(

9( تغییر و تحول در استراتژی های 
س�ازمان مبتن�ی بر: جه�ت گیری 
سیاست ها، تدوین و اجرای برنامه 

ها و تعامالت سازمانی 
از . 1 س��ازمان  اس��تراتژی  تغیی��ر 

انزواگرایی، وضعی��ت تدافعی به 
پویای��ی، حضور موثر، آگاهانه در 

عرصه های بازرسی و نظارت 
دگرگون��ی رویک��رد س��ازمان از . 2

بازرس��ی همه جانب��ه و نظارت 
ب��ه   ش��ده  س��ازماندهی  غی��ر 
بازرس��ی های وی��ژه، فوق العاده، 

نظارت برنامه ای و کارآمد
مه��م، . 3 موضوع��ات  انتخ��اب 

جای  ب��ه  تأثیرگ��ذار  حس��اس، 
موضوعات کلی، کالن، عمومی 
ب��ا روی آوردن به نقطه زنی های 

تخصصی 
تمرک��ز اصلی بر کار بازرس��ی با . 4

و  غیرضرور  فعالیت های  کاهش 
افزایش بازرس��ی های موضوعی 

همراه با کار اطالعاتی 
تعیین سهم و هزینه برنامه های . 5

بازرس��ی  از کل فعالیت  نظارتی 
سازمان 

برنامه های . 6 س��قف  بازگذاش��تن 
مصوب ب��رای ورود ب��ه مباحث 
مس��تحدثه، مطاب��ق ش��رایط و 

فضای جدید 
حض��ور . 7 ب��رای  برنامه ری��زی 

تاکتیکی با انتخاب استراس��تژی 
جدی��د ب��رای فعالی��ت موثر در 

فضای دیپلماسی – رسانه ای 
فاصله گرفتن از فضای برنامه ای . 8

مص��وب غیر منعطف بر حس��ب 
ضرورت وانج��ام برخی اقدامات 
عملیات��ی به ص��ورت پیش بینی 

نشده وآنی
ارائه گزارش های آسیب شناسانه . 9

م��واردی  در  هش��داردهنده  و  
نظی��ر: نقض قوانی��ن و مقرارت 
- س��وء جریان��ات  اداری ، مالی 
-  نارضایتی م��ردم و ... مطابق 

قانون تشکیل سازمان
تخصصی ک��ردن برخی حوزه ها . 10

ب��رای ارائ��ه گزارش ه��ای فنی 
فن��اوری  بخ��ش:  در  بوی��ژه 
عمرانی،   پروژه ه��ای  اطالعات، 
تنقیح قوانین و مقررات، مس��ائل 

پولی و بانکی، اعتبارات و اس��ناد 
مالی و بیمه 

مس��ائل . 11 ب��ر  وی��ژه  نظ��ارت 
برنام��ه ای با تش��کیل تیم های 
پنج ساله،  برنامه  مثل:  تخصصی 
سیاست های اصل 44، سفرهای 
پروژه  دول��ت،  هی��ات  اس��تانی 
مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، 
سوخت بهینه س��ازی   طرح های 

و ...
ارائ��ه گزارش ه��ای تخصصی و . 12

پرونده های  برخ��ی  نتایج  اعالم 
مطرح در حوزه: مفاسد اقتصادی، 
معوق��ات بانک��ی، زمین خواری، 
س��المت اداری و پی گی��ری تا 

حصول نتایج 
برنامه ری��زی ب��رای بررس��ی و . 13

اعالم هدفمند وضعیت پیشرفت 
 4 خص��وص  در  دس��تگاه ها 
قانون گرایی،   می��زان  ش��اخص: 
ش��هروندی،  حق��وق  رعای��ت 
رضایت من��دی مردم، س��المت 

اداری دستگاه

10( رویکردهای بازرسی و نظارت 
)با تکید بر حوزه های هدف(:

الف( بازرسی
قراردادهای مالی 	•
پروژه های عمرانی 	•
فرایندهای سیستم بانکی 	•
مطالبات و معوقات 	•
اخذ وام و گشایش اعتبارات	•

هزینه کرد اعتبارات برنامه ای 	•
اعطاء مجوز و موافقت اصولی 	•
مزایده و مناقصات عمده	•
اسناد مالی و هزینه ای 	•
قراردادهای بیمه و درآمد	•
مبادی کاال و گمرکات	•
پروژه های مسکن	•
ساخت و سازهای شهری 	•
قوانین و مقررات شهرداری 	•
تصرف اراضی و منابع طبیعی 	•
استفاده از اموال عمومی 	•
طرح های بهینه سازی سوخت 	•
اصالح الگوی مصرف 	•
سیاست های اصل 44 	•
خصوصی سازی و واگذاری ها 	•
هدف ندی یارانه ها 	•
•	 )it( پروژه های فناوری اطالعات
مصوبات س��فرهای استانی )هیأت 	•

دولت( 

ب( نظارت
مزایده، مناقصات	•
انعقاد و اجرای قراردادها 	•
مصوبات مجامع و شوراها 	•
و 	• دس��تورالعمل  مصوب��ات  اعمال 

بخشنامه های دولتی
اج��رای برنامه پنجس��اله توس��عه 	•

کشور 
آسیب شناس��انه، 	• گزارش ه��ای 

هشداردهنده 
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»عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت« است )کایر، 1386: 3(. 
 در فرهنگ لغت آکس��فورد، حکمراني »فعالیت ی��ا روش حکم راندن؛ اعمال کنترل
 ی��ا قدرت ب��ر فعالیت هاي زیردس��تان؛ نظامي از قوانین و مقررات« تعریف ش��ده اس��ت
)می��دري و خیرخواه��ان، 1383 :194-193(. برنامه اس��کان بش��ر س��ازمان ملل متحد 
حکمران��ی   )United Nations Human Settlements Programme(
خ��وب را مجموعه ای از اقدامات فردی و نه��ادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی 
و اداره امور مش��ترک ش��هر و فرایند مس��تمری از منافع متفاوت و متضاد می داند که در 
قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و 

 .)5 :2006 , UN-HABITAT( سرمایه اجتماعی شهروندان است
از این رو، حکمراني خوب داراي سه بُعد تکنیکي، اجتماعي و سیاسي است:

الف( بُعد تکنیکي: »جنبه اقتصادي حکمراني خوب، یعني ش��فافیت حساب هاي 
مالي حکومت، مدیریت مؤثر منابع عمومي و ثبات در محیط مقررات گذاري ش��ده 

براي فعالیت بخش خصوصي«. 
ب( بُعد اجتماعي: »ایجاد، تقویت و ارتقای نهادهاي دموکراتیک و همچنین مدارا 

و تساهل در جامعه«.
ج( بُعد سیاس��ي: »توجیه پذیري حکومت، پاس��خگویي عناصر سیاسي حکومت 
 European Commission( .»و احترام به حقوق بش��ر و حکومت قان��ون

)8 :2000 ,
»حکمراني خوب« فرایندي اس��ت که به وس��یله آنها تصمیمات اجرا مي ش��وند )یا 
اجرا نمي ش��وند(. از این طریق، مؤسس��ات عمومي، امور عمومي را هدایت مي کنند، منابع 
عمومي را مدیریت مي کنند و تحقق حقوق بش��ر را تضمین مي کنند. با حکمراني خوب، 
این اقدامات ضرورتًا به دور از فساد و سوء استفاده از قدرت و با عنایت ویژه به »حکومت 

قانون« تحقق مي یابند.
در چارچوب حکمرانی خوب، ش��هروندان جهت تأثیرگذاري بر پاس��خگوئی و رفتار 
مس��ئوالن ابزارهاي متعددي در اختیار دارند. هر چند چگونگي و میزان بهره گیري از این 
ابزارها تحت تأثیر ش��رایط فرهنگي، اجتماعي، اقتص��ادي، از جامعه اي به جامعه دیگر و 
از یک نظام حکومتي به نظام دیگر متفاوت اس��ت لکن آگاهي روزافزون مردم به حقوق 
خود، س��بب افزایش نظارت و فش��ار بر مدیران و استفاده مردم از ابزارهایي قانوني جهت 

وادارسازي مسئوالن به پاسخگو بودن در برابر افکار عمومي شده است. 
به چالش کش��اندن مسئوالن درباره پاس��خ به تصمیماتي که در روندهاي سیاسي، 
اقتص��ادي و اجتماعي اتخ��اذ مي نمایند، ابراز تردید نس��بت به صحی��ح و عادالنه بودن 
تصمیم��ات و اقدامات متصدیان امور، مردم را از موضع تماش��اگران خاموش خارج نموده 
و آنه��ا را در جایگاه قضاوت کنندگان و منتقدانی که از ظرفیت و قدرت قانوني خود براي 
وادارسازي مسئوالن به تمکین خواسته ها و اداي توضیح قانع کننده در مورد عملکرد آنها 

استفاده مي کنند، قرار داده است. 
ع��الوه ب��ر نهادهاي نظارت��ی که متکي به ارتباط و پش��توانه مردمي اس��ت و بجز 
مراجع دادخواهي که رس��یدگي به ش��کایات و تظلمات مردم را بر عهده دارند، مطبوعات 
و رس��انه ها نیز به عنوان ناظر و منعکس کننده خواس��ته هاي مردم نقش مهمي در الزام 
مس��ئوالن به پاس��خگویي ایفا مي کنند. احزاب و تش��کل هاي مدني، نخبگان و منتقدان 
درون یا بیرون از حاکمیت، چه با انگیزه اداي تکلیف یا انگیزه معارضه یا رقابت، به سهم 
خ��ود در فرایند تأثیرگذارند. نظارت همگاني در بس��تر حکمرانی خوب عالوه بر اثري که 
بر مش��ارکت اجتماعي و سیاسي شهروندان دارد، مي تواند زمینه ساز بهبود و تثبیت اعتماد 
مردم به مس��ئولین و نهادها باش��د که این اعتماد اجتماعی بزرگترین س��رمایه مدیریت 
اس��ت.  فرآیند تدوین و اجراي سیاس��ت هاي عمومي در زمینه هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و اثربخش��ي نظارت همگانی باید برآورده کننده نیازهاي اساسي جامعه و عاملی 
برای تحقق عدالت، مش��ارکت حداکثری ش��هروندان، امنیت و توسعه پایدار باشد. نظارت 
همگانی واس��طه میان سیستم اداری و محیط ش��هروندی یا جامعه مدنی است و تالش 
دارد ت��ا با تجمیع و تبیین پیام ها از محیط آن را به صورت بازخورد، جهت تغییر و اصالح 

فرآیند به سیستم ارسال نماید.
نظارت مردم بر مؤسسات عمومي یا نظارت همگانی که در جمهوری اسالمی ایران 
بر مبنای اصل هش��تم قانون اساس��ی و در راس��تای تحقق اصل امر به معروف و نهی از 
منکر ش��کل گرفته اس��ت و از ویژگی های بارز حکمرانی خوب اس��ت، م��ردم حق دارند 
کارگزاران عمومي و حاکمان را که از س��وي آنها به انجام وظیفه مشغول هستند، نظارت 
نمایند و از شیوه عمل آنها آگاه شوند. حکام موظفند مطابق خواست عمومي و اراده ملي، 
جامعه را اداره کنند. واضح اس��ت که حکام در برابر مردم که صاحب حق اصلي در حوزه 
عمومي اند، مسئول اند و مردم یا نمایندگان آنها حق سوال و بازخواست از عامالن و حکام 
دارند. حاکمیت از نظر جمهوري اس��المي ایران، موهبتي الهي است که به کلیه انسان ها 
)بدون توجه به هیچ مانع یا معیاري تحدیدکننده از قبیل نژاد، زبان، عقیده، بینش سیاسي، 
تابعیت، اسلوب زندگي خانوادگي( بلکه به عنوان جانشینان شایسته خداوند بر روي زمین 

اعطا شده اس��ت. این برتري و صالحیت انحصاري تصمیم گیري مولود سرنوشت، ودیعه 
خداوندي اس��ت. از این��رو، نه تنها اعمال بلکه حفظ و نگهداري آن حق و تکلیف اس��ت 
و هیچ مقام یا نهادي حق ندارد اس��تعمال آن را در مس��یر خواس��ته هاي خویش )اگر چه 

خواسته هایي مشروع هم باشد( در انحصار قرار دهد )اصل 57  قانون اساسی(. 
تعیین سرنوش��ت سیاسي و اجتماعي، حق مسلم مردم است و تمامي بنیادهاي نظام 
سیاس��ي کشور بر اراده عمومي یعني ملت بنا شده است. در چنین نظامي که حاصل اراده 
مردم اس��ت و اعمال آن نیز به نام مردم و با تکیه برخواس��ت آنها انجام مي گیرد، نظارت 
مردمي بر رفتار دولت و اعمال اقتدار عمومي )حداقل در لواي متن قانون اساسي( ضروري 
اس��ت و حق مردم در تعیین سرنوش��ت خود به  ش��رکت  مردم  در انتخابات  یا همه پرسي 
)اصل 6 قانون اساسی( و انتخاب  مقامات  حکومتي  یا تصویب  برخي  امور، به  رابطه  آنها  )به 
عنوان  صاحبان  اصلي  حاکمیت ( با اعمال  حاکمیت  و اعمال کنندگان  آن  محدود نمي شود. 
نظ��ارت  حق  آنها  اس��ت  و این  حق  از مبناي  حاکمیت  یعن��ي  »اراده  مردم « تفکیک ناپذیر 
اس��ت . در چنین نظامي نظارت مردم، معیاري براي مش��روعیت نظام نیز مي باشد. نظامي 
ک��ه مش��روعیت خود را از اعتق��ادات ملت و انقالب مي گیرد، در حی��ات خود نیز ملزم به 
قبول و پذیرش نظارت همان ملت است. همچنین، نظارت مردم به دولت در اصل هشتم 
قانون اساسي نه تنها حق بلکه »وظیفه« یا »تکلیف« عمومي تلقي شده است. منظور از 
»دولت« در اینجا همانند دیگر اصول کلي قانون اساس��ي محدود به قوه مجریه نیس��ت. 
منظور از دولت در این فصل از جمله اصل هشتم، نهادها و مقامات حکومتي است که به 

اعمال حاکمیت و اقتدار عمومي مي پردازند.
نظ��ارت مردمی بر حکومت در دین اس��الم تا آن حد اساس��ی و بنیادین اس��ت که 
حض��رت علی )ع( در تولید فرهنگ سیاس��ی، مردم را به ش��جاعت، نظ��ارت و اظهارنظر 
درب��اره حکومت خ��ودش  فرا  می خواند و می فرماید: »َفال ُتَکلِّموني بما تکلم به الجبابرة، 
و ال تتحفَّظ��وا ِمّني بماُیتحفَّظ به عند أهل البادرة و التخالطوني بالمصانعة و ال تظّنوا بي 
اس��تثقااًل في حّق قیل لي و ال التماس إعظاٍم لنفس��ي، فإنّه من استثقل الحّق أن یقال له 
أو العدل أن یعرض علیه، کان العمل بهما أثقل علیه، فال تکّفوا عن مقالة بحّق أو مشورٍة 
بعدٍل، فإنّي لسُت في نفسي بفوق أن ُأخطَئ و ال آمُن ذلک من فعلي«. »بنابراین، آنگونه 
که با زمامداران ستمگر سخن می گویید با من سخن نگویید و آنچنانکه در پیشگاه حّکام 
خش��مگین و جبار خود را جمع وجور می کنید، در حضور من نباش��ید و به طور تصّنعی با 
م��ن رفتار منمایید و هرگز گمان مبرید در مورد حقی که به من پیش��نهاد کرده اید کندی 
ورزم و نه اینکه خیال کنید من در پی بزرگ س��اختن خویش��تنم؛ زیرا کس��ی که شنیدن 
حق و یا عرضه داش��تن عدالت به او برایش مش��کل باشد، عمل به آن برای وی مشکلتر 
اس��ت! با توجه به این، از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز، خودداری مکنید؛ زیرا 
من، خویش��تن را مافوق آنکه اش��تباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیس��تم... « 

)هاشمی، 1374: 256(.
به طور کلی، توس��عه نظارت همگانی بیانگر عالی ترین س��طح مش��ارکت اجتماعی 
 و یک��ی از مراح��ل بنیادین و تعیین کننده در فرایند مدیریت اس��ت و موجب اس��تفاده از
 خرد جمعی و عقالنی ش��دن مدیریت و برنامه ریزی و نهایتًا تس��هیل و تس��ریع توس��عه
 کش��ور می گردد ک��ه این نیازمند توج��ه ویژه مدیران و سیاس��ت گذاران ب��ه مؤلفه های

حکمران��ی خوب می باش��د. به نظر می رس��د مؤلفه های م��ورد نظر بان��ک جهانی برای 
حکمران��ی خوب جهت توس��عه نظارت همگانی جامع و فراگیر باش��د که به آنها اش��اره 

.)2005 , Asian Development Bank( می گردد
مش�ارکت: مشارکت مردان و زنان، سنگ بناي حکمراني خوب است. مشارکت . 1

ش��هروندان در مدیریت که باعث گس��ترش نظارت همگان��ی می گردد، مي تواند 
مستقیم یا از طریق نهادها و نمایندگان واسط قانوني باشد. الزم به ذکر است که 
دموکراس��ي نمایندگي لزومًا به این مفهوم نیست که منافع و عالیق اغلب آسیب 
پذیران در جامعه در تصمیم گیري لحاظ گردیده است. مشارکت مستلزم آن است 
که س��ازماندهي شود. این امر به مفهوم آزادي ایجاد تشکل و آزادي بیان از یک 

سو و جامعه مدني سازمان یافته از سوي دیگر است.
حاکمی�ت قان�ون: توس��عه نظارت همگانی در بس��تر حکمراني خوب مس��تلزم . 2

س��اختارهاي حقوقي عادالنه اي اس��ت که بي طرفانه اعمال گردد و این منوط به 
حمایت کامل از حقوق بش��ر به ویژه حمایت از حقوق آنهایي اس��ت که در اقلیت 
هستند. اعمال بي طرفانه قوانین مستلزم وجود قوه قضاییه مستقل و نیروي پلیس 

بي طرف و فساد ناپذیر است.
ش�فافیت: ش��فافیت به این معناس��ت که تصمیم گیري و اجراي آن به شیوه اي . 3

انجام ش��ود که تابع قواعد و مقررات باشد. شفافیت همچنین به این مفهوم است 
که اطالعات براي کساني که این تصمیمات و اجراء آنها بر آنان تأثیر مي گذارد، 
آزادانه در دسترس بوده و مستقیمًا قابل دستیابي باشد. شفافیت همچنین به این 
معناست که اطالعات به میزان کافي ارائه و تأمین گردد و این که این اطالعات 

به شکل هاي قابل فهم و از طریق رسانه هاي همگاني عرضه شوند.
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به نظر می رسد داستان صف های انتظار و »امروز برو، فردا بیا« در برخی سازمان ها 
و ادارات، همچن��ان ادام��ه دارد و گوی��ا نمی خواه��د به رغ��م ورود اتوماس��یون اداری و 

سیستم های پاسخگویی الکترونیکی در سازمان ها محو گردد. 
وج��ود این معضل در حال��ی ادامه دارد که بیش از یک دهه از تصویب انواع قوانین، 
آیین نامه و صدور بخش��نامه های مختلف در حوزه دولت الکترونیک، اتوماس��یون اداری، 
پاس��خگویی و خدمات غیر حضوری و... می گ��ذرد. مواردی که همگی حکایت از حفظ و 
احترام حقوق ش��هروندی دارد. حقوق اولیه ای که در بسیاری از سازمان ها مورد کم لطفی 

و بعضًا بی توجهی قرار می گیرد. 
رس��انه ها نیز ه��ر چند وقت یک ب��ار به این موض��وع می پردازن��د و در آن میزان 

رضایت مندی مردم از برخورد کارکنان دستگاه ها را مورد پرسش قرار می دهند.
سوال این است مگر نمی توان با اتخاذ تدابیری صحیح، این قبیل مشکالت و مسائل 
را برط��رف کرد. رفع این مس��ئله نیاز به بودجه های کالن ن��دارد و صرفًا با برنامه ریزی 
می توان باعث تس��ریع در انجام کار ش��د. اما جدی ترین سوال این است که آیا مدیران و 
مسؤلین مربوطه از وضعیت موجود دستگاه های خود بی خبرند و یا اگر باخبرند چرا اقدامی 
انجام نمی ش��ود. عالوه بر این اگر هم اقدامات��ی انجام گرفته مقطعی بوده و بعضًا مکفی 

نمی باشند. 
در حال حاضر براس��اس گزارش های مس��تند و بعضًا اعالم شده از مراجع نظارتی و 
رس��انه ای، مردم همچنان در شهرداری ها، س��ازمان امور مالیاتی، دادسراها، اورژانس ها، 

مراکز انتظامی و ... با مشکل جدی مواجه اند. 
مش��کالت و آس��یب هایی که به رغم وج��ود نظارت های درون و برون س��ازمانی 

همچنان سیر تکرار دارند. 
س��ازمان های نظارتی و بازرسی بر اس��اس وظایفی که بر عهده دارند نقش نظارتی 
مهم در این بین ایفاء می کنند لیکن بازنگری سازمان ها از عملکرد خویش به ویژه حوزه 

حقوق شهروندی و پاسخ به مطالبات مردمی از نکات حائز اهمیت به شمار می آید. 
روی دیگر س��خن با همکاران محترم بازرس��ی )اعم از بازرس��ی درون دستگاهی و 
بازرس��ان و ناظران دستگاه های نظارتی( است که در دستگاه های تحت بازرسی مستقرند 
و یا برای نظارت های دوره ای به دستگاه های مختلف می روند، هر چند که همه می دانند 
این همکاران بر محیط های بازرس��ی اشراف الزم و کافی را دارند اما به نظر می رسد باید 
نظارت بیشتری در برخی از سازمان ها و دستگاه هایی که مراجعات مردمی بیشتری دارند، 
داشته باشند و  از نحوه خدمات دهی به مردم و میزان رضایت مندی مردم از نزدیک و به 

صورت محسوس یا نامحسوس نظارت کنند. 

نظارت ویژه و مستمر بر 
دستگاه های پرمراجعه

حساس�یت )انعطاف و درك متقابل(: نظارت همگانی مس��تلزم آن اس��ت که . 4
نهادها و فرآیندها س��عي کنند تا در یک مح��دوده زماني معقول در خدمت همه 

.)2002 , UNHABITAT( ذینفعان باشند
وفاق محور: در هر جامعه اي، بازیگران متعدد و دیدگاه هاي متنوعي وجود دارند. . 5

حکمراني خوب، مستلزم میانجي گري میان عالیق و منافع مختلف و نامشابه در 
جامعه براي رس��یدن به یک وفاق عام در مورد آنچه که بهترین منفعت را براي 
کل اجتماع در بر دارد و چگونگي دستیابي به آن است. حکمراني خوب همچنین 
مستلزم سعه نظر و روشن بیني گسترده و طوالني مدت در مورد آن چیزي است 
که براي توس��عه انس��اني پایدار و چگونگي نیل به اهداف چنین توسعه اي مورد 
نیاز است. این امر صرفًا نتیجه درک بسترهاي تاریخي، فرهنگي و اجتماعي یک 

جامعه یا گروه معین است.
انصاف و فراگیري: س��عادت و بهروزي یک جامعه وابس��ته به اطمینان از این . 6

موضوع است که همه اعضای آن احساس کنند که سهمي در آن دارند و احساس 
نکنند که از جریان و روند کلي جامعه کنار گذاشته شده اند. این امر باعث مي شود 
که همه گروه ها و به ویژه آس��یب پذیران، فرصت بهبود و تأمین س��عادت خود را 

داشته باشند تا نظارت همگانی گسترش یابد.
کارآمدي و اثربخشي: حکمراني خوب به این مفهوم است که فرآیندها و نهادها . 7

منجر به نتایجي مي ش��وند که نیازهاي جامع��ه را تأمین مي کنند و در عین حال 
بهتری��ن بهره برداري از منابع در اختیار را امکان پذیر مي نمایند. همچنین مفهوم 
اثربخش��ي )بهره وري( در بس��تر حکمراني خوب، استفاده پایدار از منابع طبیعي و 

حفاظت از محیط زیست را شامل مي شود.
پاس�خ گویي: پاسخگویي شرط اصلي حکمراني خوب اس��ت. نه تنها نهادهاي . 8

حکومت��ي بلکه حتي بخش خصوص��ي و نهادهاي جامعه مدني نیز بایس��تي به 
عموم مردم و ذینفع هاي خود پاس��خگو باش��ند. این که این نهادها در مقابل چه 
کساني پاس��خگو هستند، بس��تگي دارد به این که تصمیمات متخذه یا اقدامات 
انجام شده در یک سازمان یا مؤسسه، دروني یا بیروني هستند. به طور کلي یک 
سازمان یا مؤسسه به کساني پاسخگو خواهد بود که تصمیمات یا اقدامات وي بر 
آنها تأثیر مي گذارد. پاسخ گویي نمي تواند بدون شفافیت و حاکمیت قانون تحقق 

 .)2004:3,UNESCAP(یابد

از این رو، توس��عه نظارت همگانی مبتنی بر اصول حکمرانی خوب اس��ت و هرگونه 
تالش��ی در جهت تقویت آنها منجر به توس��عه تعامل نظارت همگانی و اعتماد اجتماعی 
می گردد. پاس��خگویی مس��ئوالن به می��زان اعتماد مردم به مدیریت کش��ور می افزاید و 
انگیزه آنها را برای مس��ئولیت پذیری و در نتیجه نظارت تقویت می نماید و از طرف دیگر 
هرچه توجه مردم به مسایل شهری بیشتر باشد به همان میزان، مدیران در قبال عملکرد 
خود بیش��تر پاسخگو خواهند بود. نظارت همگانی را می توان ارزیابی شهروندان از فرایند 
سیاس��ت گذاری، برنامه ری��زی و اجرا در حوزه مدیریت تعریف نم��ود که به مثابه بازخورد 
در آسیب شناس��ی سازمان های شهری و تسهیل سازی فرایندها و افزایش کیفیت خدمات 
تأثیر می گذارد.  از این رو در بس��تر حکمرانی خوب،  نخس��ت، مدیریت و شهروندان باید 
به یک چارچوب و چشم انداز یکسان از شرایط حال و آینده شهر دسترسی یابند و به آن 
پایبند باش��ند و پیام شهروندان به عنوان بازخورد عملکرد مدیریت و رابطه معنادار نظارت 
همگانی با اهداف س��ازمانی در قالب چارچوب مذکور باش��د. دوم، مدیران اجرایی آمادگی 
ش��نیدن پیام ش��هروندان را داشته باش��ند و آن را در فرایند اصالح و برنامه ریزی استفاده 
نمایند. و سوم، این احساس در شهروندان تقویت شود که نظارت آنان در مدیریت اصالح 
و تغییر و همچنین در افزایش کیفیت خدماتی که به آنان ارائه می شود، اثرگذار است. به 
این ترتیب، احس��اس مالکیت در شهروندان نس��بت به فرآیندهای تصمیم گیری و اعتماد 
به مدیران، تقویت س��رمایه اجتماعی در حوزه درون و برون س��ازمانی، کاهش هزینه های 
تصمیم س��ازی و نظارت و کارآیی س��ازمانی در چارچوب حکمرانی خوب حاکی از توسعه 

نظارت همگانی در مدیریت است.  
امروزه با تحوالت گس��ترده ای که در زمینه فن��اوری ارتباطات و اطالعات رخ داده، 
امکان��ات وس��یعی را در اختیار مدیران و ش��هروندان در جهت برق��راری تعاملی پویا قرار 
داده اس��ت. این رس��انه ها با کوت��اه کردن و حتی از بین بردن فاصل��ه میان این دو حوزه 
)نظارت کننده و نظارت ش��ونده( و تفهیم بس��یاری از امور فنی و تخصصی امور ش��هری 
برای ش��هروندان، مزیت های فراوانی را در زمینه س��رعت ارائه خدمات بهینه ش��هری به 
شهروندان و آموزش آنها، نظارت گسترده آنان بر امور برنامه ریزی و اجرایی، در دسترس 
بودن مدیران ش��هری، گردش و جریان آزاد اطالعات در درون و بیرون سازمان به وجود 
آورده ان��د. امتیازات گس��ترده ای که این فناوری ها در اختیار مراک��ز نظارت همگانی قرار 
می دهد، در صورتی که با برنامه ریزی هدفمند همراه گردد، می تواند زمینه س��از همکاری 

مؤثر، پویا و مستمر را میان شهروند و مدیر اجرایی فراهم آورد. 

برداشت آزاد
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قانون   54 بند  مفاد  اجراي  منظور  به  معادن  و  صنایع  وزارت  آیا 
بودجه سال 1388  کل کشور و تسریع در تحقق درآمدهاي منظور 
شده به لحاظ قانوني مجاز است نسبت به واگذاري تعدادي از معادن تحت 
پوشش وزارت صنایع و معادن و شرکت هاي تابعه، از طریق ترک تشریفات 

مزایده طبق قانون معادن اقدام نماید؟ 

الف( مرور قوانین و مقررات مربوط
بند 54 قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر مي دارد: . 1

بودجه  قانون   )  33 ( بند  تأمین درآمد ردیف 310503 حکم  »به منظور 
سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفیذ مي گردد. مبلغ پانصد میلیارد 
)500/000/000/000( ریال از محل اعتبار ردیف 2-530000 در اختیار 
وزارت صنایع و معادن قرار مي گیرد تا براي اکتشاف، تجهیز و بهره برداري 

از معادن هزینه نماید«. 
بند 33 قانون بودجه سال 1387 کل کشور اشعار مي دارد: . 2

»به منظور تأمین درآمد ردیف 310503 حکم جزء )5( بند )الف( تبصره 
)4( قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفیذ مي گردد و الزم است تا 

پایان شهریور ماه نسبت به اجراي آن اقدام گردد«. 
جزء )5( بند )الف( تبصره )4( قانون بودجه سال 1386 بیان مي دارد: . 3

حق  موظفند  وابسته  و  تابعه  شرکت هاي  و  معادن  و  صنایع  »وزارت 
تصویب  تاریخ  تا  که  را  خود  تصدي  تحت  معادن  کلیه  از  بهره برداري 
نکرده اند  واگذار  معدني ذي ربط  داراي صنایع  به شرکت هاي  قانون  این 
و  تعاوني  بخش هاي خصوصي،  متقاضیان  به  مزایده  برگزاري  طریق  از 
عمومي غیردولتي داراي صنایع مرتبط با اولویت شرکت هاي سهامي عام 

داراي صنایع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نماید«. 
صنایع . 4 نوسازي  و  گسترش  سازمان  »تأسیس  قانون   2 ماده  موجب  به 

آیین  قوانین و مقررات و  تابع   ... ایران« مصوب 1364/4/26، »سازمان 
نامه هاي عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون 
سازمان  از  صراحتًا  قانوني  در  آنکه  مگر  نمي باشد  عمومي  محاسبات 

گسترش و نوسازي صنایع ایران اسم برده شود ...«. 
5 . ،1379/10/12 مصوب  معدن  و  صنعت  امور  تمرکز  قانون   6 ماده  وفق 

و  تجهیز  توسعه،  احداث،  طرحهاي  اجراي  و  تهیه  بررسي  منظور  »به 
نوسازي صنایع تولیدي، متالوژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي 
معدني  صنایع  و  معادن  نوسازي  و  توسعه  سازمان  اکتشافي  طرح هاي 
و  گسترش  تأسیس  قانون  طبق  سازمان  این  مي گردد.  تشکیل  ایران« 
نوسازي صنایع ایران مصوب 1364/4/26 و اساسنامه و مقررات آن اداره 

خواهد شد«. 

ب( نظریه 
بودجه سال 1386 مالحظه  قانون   )4( تبصره  الف  بند   )5( جزء  مفاد  در  مداقه  با 

مي گردد که: 
اواًل: وزارت صنایع و معادن و شرکت هاي تابعه و وابسته صرفًا نسبت به واگذاري 
حق بهره برداري از کلیه معادن تحت تصدي خود – )و نه واگذاري خود معادن( براي 

مدت معین - مجاز گردیده اند.

ثانیًا: این واگذاري ها مي باید از طریق برگزاري مزایده انجام گیرد. مصوبات کمیسیون حقوقی
مذکور،   )5( جزء  در  مندرج  وابسته«  و  تابعه  شرکت هاي  »و  عبارت  حسب  ثالثًا: 
»سازمان توسعه و نوسازي و صنایع معدني« نیز مي باید از طریق برگزاري مزایده نسبت 
به واگذاري حق بهره برداري معادن تحت تصدي خود اقدام نماید. چرا که مفاد جزء )5( 
حکم خاصي است در قانون بودجه و صرفًا ناظر بر مصادیق خاص بوده و لذا حکم و قانون 
عام تلقي نمي شود تا به لحاظ ماده 2 » قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازي صنایع 
ایران« ذکر نام آن در جزء )5( مذکور صراحتًا الزم باشد. به عبارت دیگر، قانونگذار از 
مفاد جزء )5( موصوف، اراده عموم ننموده و شمول افراد مورد حکم را محصور و محدود 
نموده است و لذا واگذاري هاي این سازمان نیز باید به صورت مزایده و به مدت مورد نظر 

قانونگذار جهت بهره برداري باشد. 

ایران )سهامي عام( که حسب قوانین  آیا شرکت سرمایه گذاري ملي 
ماده  قانون محاسبات عمومي کشور و   )4( ماده  از جمله  موضوعه 
حدود  و  مي شود  محسوب  دولتي  غیر  کشوري،  خدمات  مدیریت  قانون   )4(
30  درصد سهام آن متعلق به واحدهاي دولتي مشتمل بر بانک مرکزي، بانک 
بانک هاي سپه و ملي مي باشد،  بانک ملي و شرکت هاي زیرمجموعه  سپه، 

مشمول نظارت و بازرسي کل کشور قرار مي گیرد؟

نظریه
گرچه شرکت سهامی عام سرمایه گذاری ملی ایران بلحاظ تعلق 30 درصد سهام آن 
به واحدهاي دولتي بر حسب قوانین موضوعه )ماده 4 قانون »مدیریت خدمات کشوري« 
و ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور( شرکت غیردولتي محسوب مي شود و از جمله 
تشکیل  قانون   )2( ماده  »الف«  بند  در  مندرج  دولتي«  »شرکت هاي  عبارت  مصادیق 
سازمان بازرسي کل کشور نمي باشد، لیکن باتوجه به عبارت »... و سازمان هایي که تمام 
یا قسمتي از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوي از انحاء بر آنها 
نظارت یا کمک مي نماید...« در قسمت اخیر این ماده و نظر به استعمال واژة »سازمان« 
در مواد مختلف قانوني از جمله مواد )2( الي )5( قانون محاسبات عمومي کشور و مواد )1( 
الي )3( قانون مدیریت خدمات کشوري و دیگر بخش هاي این قانون و نیز قانون بودجه 
کل کشور؛ مضافًا عدم ارائه یک تعریف معین از واژة »سازمان« در قوانین اخیرالذکر و 
دیگر قوانین موضوعه }و در عین اهتمام این قوانین به ارائه تعریفی مشخص از واژه هاي 
نهاد عمومي غیردولتي، شرکت دولتي، دستگاه  یا  »وزارتخانه، مؤسسه دولتي، مؤسسه 
اجرایي و....«{ به نظر مي رسد که واژة »سازمان« مفهومًا مقید و منحصر به شکل خاصي 
از تشکیالت اداري یا تجاري و یا ... نبوده بلکه به معناي اعم شامل وزارتخانه، مؤسسه، 
شرکت و یا دیگر اشخاص حقوقي مختلف در عرصه دولت و اجتماع بوده باشد و لذا در به 
کارگیري این لفظ مي توان ماهیت تمام و انواع این تشکیالت متفاوت را از آن افاده نموده 
و مد نظر داشت. ضمن آنکه حفظ و صیانت از اموال دولتي )از جمله سهام بانک های 
دولتی مزبور درشرکت یاد شده( که به طور ویژه مورد اهتمام قانون گذار مي باشد، اقتضای 
همین برداشت را دارد و نمی توان کاربرد سازمان را بر چند »سازمان« که به این واژه 

موسوم می باشند منحصر و محدود ساخت. 
ایران  ملی  سرمایه گذاری  شرکت  بر  کشور  کل  بازرسی  سازمان  نظارت  بنابراین، 
)سهامی عام( به استناد بند »الف« ماده )2( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
شامل می باشد و این نظریه به استناد ماده )70( آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر الزم 

االتباع است.

شکایت  به  رسیدگی  صالحیت  کشور  کل  بازرسی  سازمان  آیا 
اشخاص ) اعم از حقیقی و یا حقوقی ( علیه خبرگزاریها با عناوینی 

نظیر توهین و افترا را دارد یا خیر؟ 

نظریه 
چنانچه شکایت فقط جنبه خصوصی داشته باشد )از جمله توهین به اشخاص( طبعًا 
در راستای ماده )727( قانون مجازات اسالمی بایستی توسط شاکی خصوصی و ذی نفع 
در مراجع قضایی ذی صالح طرح دعوی گردد و سازمان صالحیت ورود نخواهد داشت. 
اما چنانچه موضوع شکایت ذوجنبتین بوده و دارای ماهیتی با جنبه خصوصی و عمومی 
اشعار  بازرسی کل کشور که  قانون تشکیل سازمان  بند »د« ماده )2(  به  باشد، مستند 
می دارد:  »... چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد ، رئیس سازمان یا مقامات مأذون 
از طرف وی یک نسخه از گزارش را ... به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا 
حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند ... « و همچنین ماده )12( آیین نامه اجرایی قانون 

مزبور، مآاًل قابلیت رسیدگی و پیگیری از سوی این سازمان را دارد. 
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• جن�اب آقای غف�اری درابت�دا بفرمایید مهم ترین چالش های اس�تان 	
آذربایجان شرقی از دید اداره کل بازرسی استان چیست؟

در پاس��خ به این سوال به مواردی اش��اره می کنم که تشریح هر یک از آن، مباحث 
بس��یار زیادی را ش��امل می ش��ود. لیکن به صورت موردی نام می برم و در فرصت های 

مناسب و در صورت لزوم درباره هر یک توضیح خواهم داد.
عدم آشنایی مدیران ارشد دستگاه های اجرایی با قوانین، مقررات و بخش نامه های  ▪

موضوعه 
عدم وجود ساختار سازمانی نظارتی مناسب در تشکیالت دستگاه های اجرایی  ▪
عدم تقّید مدیران به اجرای صحیح و بهنگام قوانین و مقررات  ▪
عدم توزیع متوازن اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی استان  ▪
عدم وجود تخصص های الزم در سطوح مختلف مدیریتی در دستگاه های اجرایی ▪
اعمال نفوذ برخی مدیران ارش��د به نظام بانکی درخصوص اعطای تسهیالت به  ▪

افراد غیر واجد شرایط
وضعیت خشک شدن دریاچه ارومیه و تبعات زیست محیطی آن  ▪
آلودگی های زیست محیطی و هوای کالن شهر تبریز  ▪
وضعیت اشتغال در استان و وجود بیکاری پنهان در اغلب بخش ها ▪
مش��کالت خاص پروژه های ملی از جمله مترو، سدهای بزرگ، جاده های مهم،  ▪

مسائل و معضالت اجتماعی در روستاها از جمله آب و حق آبه ها، چرای دام و ...
تخصیص منابع بانکی و تس��هیالت اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی، خارج  ▪

از ضوابط قانونی که این امر با نظارت سازمان بازرسی بر کمیته اعتبارات بانک ها 
در حال اجراست

عدم وصول بموقع معوقات بانکی ▪
نارسایی در سیستم دارو و درمان  ▪

• برای تأثیرگذاری بیشتر بازرسی ها چه پیشنهادهایی دارید؟	
حل مش��کل اطاله دادرسی در محاکم قضایی در مورد پرونده های کیفری که از  ▪

سوی بازرسی ارجاع می گردد.
ضرورت تأمین ش��عبه ای از محاکم قضایی در ادارات کل بازرس��ی استان ها که  ▪

احکام بدوی در آنها صادر و نهایتًا تجدید نظر در دادگاه ها صورت پذیرد.
پرداختن به مس��ائل ملی و کالن و توجه ویژه به پیگیری و کشف سوء جریانات  ▪

در سطح ملی و گسترده 
ضرورت بازمهندس��ی مقوله نظارت و بازرس��ی در حیط��ه کارکردها، روش ها و  ▪

برنامه ریزی ها
بهره گیری از نیروهای متخصص در امر نظارت و بازرسی  ▪
نظارت مستمر بر نحوه عملکرد تخصصی بازرسان در انجام مأموریت های محوله  ▪
پیگیری مؤثر گزارش ها توسط سازمان بازرسی و اعمال قانون در اجرای مصوبات  ▪
ارتقاء س��طح توانمندی های بازرس��ان از طریق آموزش های فنی و تخصصی و  ▪

کاربردی
• مهم تری�ن اولویت های بازرس�ی و آسیب شناس�ی های انجام ش�ده 	

استان کدامند؟ 
تالش برای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ نظارت پذیری  ▪
برنامه ری��زی ب��رای به خدمت گرفت��ن ابزارها و قابلیت های گس��ترده مردمی و  ▪

بازمهندسی نظارت 
و بازرسی 

رسانه ها 
برنامه ریزی برای تقویت نهادهای کنترل درون سیس��تمی از طریق فعال سازی  ▪

واحدهای بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی 
استان

آسیب شناس��ی و برنامه ریزی برای ارتقاء س��طح توانمندی ه��ای علمی مدیران  ▪
دستگاه های اجرایی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی

توجه جّدی به اتخاذ روی کردهای پیش��گیرانه و بازدارنده به جای روی کردهای  ▪
مچ گیرانه 

برخورد با مفسدان اقتصادی و عدم تبعیض در این زمینه ▪
پیگیری وصول معوقات مربوط به تسهیالت بانکی ▪
حضور فعال در کمیسیون های معامالت دستگاه های اجرایی استان  ▪
نظارت بر کمیته اعتبارات بانک های دولتی در استان  ▪
نظارت بر هزینه کرد دقیق و قانونی اعتبارات ملی و اس��تانی توسط دستگاه های  ▪

اجرائی استان از طریق بازرسی عملکرد مالی آنها به صورت مستمر و موردی
نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه ها در عمل به وظایف قانونی خود و جلوگیری از  ▪

تساهل و تسامح آنها در خدمت رسانی به مردم 
نهادینه س��ازی نظارت همگانی در س��طح استان از طریق س��ازماندهی بازرسان    ▪

افتخاری، راه اندازی س��امانه رس��یدگی به ش��کایات مردمی از دستگاه ها و سوء 
جریانات اداری 

نهی از مفاسد اقتصادی و حرکت در غیر مسیرهای تعیین شده و خالف رویه های  ▪
قانونی 

فراهم نمودن فضای عمومی اس��تان برای تحقق اهداف و برنامه های س��ازمان  ▪
بازرسی کل کشور

• در حال حاضر نحوه تعامل و همکاری با دس�تگاه های اجرایی اس�تان 	
چگونه است؟  

با توجه به مسئولیت های اجرایی قبلی همکاران اداره کل در سطوح باالی مدیریتی 
استان، تعامل بسیار خوب و مستمر و همکاری صمیمانه، ارزشمند و اثرگذار بین اداره کل 
نظارت و بازرس��ی استان و دس��تگاه های اجرایی را شاهد هستیم به طوری که بخشی از 
توفیقات اداره کل نظارت و بازرس��ی اس��تان حاصل تعامل خوب و سازنده با دستگاه های 

اجرایی استان است. 

• درخصوص بازرسان افتخاری چه اقداماتی در استان انجام گرفته، به 	
نظر جنابعالی جذب بازرس�ان افتخاری چ�ه تحولی می تواند در روند 

نظارت و بازرسی ایفاء کند؟  
با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران مردم جزو سه رکن 
اصلی نظام محس��وب و به نوعی مکمل و متمم تحقق دو رکن دیگر »اسالم و رهبری« 
به ش��مار می روند. در سیره امام راحل عظیم الش��أن )قدس سّره( نیز محور همه اصول و 
قواعد کار در دو موضوع مهم اس��الم و مردم خالصه می ش��د و معظم له اعتقاد راس��خ و 

صادقانه به نقش مردم داشتند. 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور با توجه به مسئولیت خطیر خویش در اجرای وظایف و 

برگزاری اولین همایش نظارت و بازرس�ی امور فرهنگی و اجتماعی 
در تبریز بهانه ای ش�د تا گفت و گویی را با غفاری مدیر کل بازرسی 
اس�تان آذربایجان ش�رقی و رییس منطقه 5 بازرس�ی کش�وری، در 
خصوص مس�ایل مهم اس�تان داش�ته باش�یم. ماحصل این گفتگو را 

می خوانید.

ادامه در صفحه 15



سازمان بازرسی کل کشور            نشریه داخلی             ماهنامه             شماره 53             20 صفحه                  مرداد 141390

س��اخت و پرداخت پشتوانه و عقبه  
فک��ری و تئوریک ب��رای براندازی یک 
نظ��ام، نیازمند ورود ب��ه عرصه  نظری و 
علوم انسانی به عنوان گرانیگاه تحوالت 
اساسی و بنیادین است که با تغییر جهتی 
هر چند اندک، تغییراتی بسیار عظیم در 
الیه های سطحی جامعه فرهنگی، علمی 
و سیاس��ی پدید خواهد آورد. اگر نظامی 
در ح��وزه  ایدئولوژیک ب��ا ناکامی مواجه 
ش��ود به ط��ور قطع و یقین س��اختار آن 
آس��یب جدی خواهد دی��د و یا حتی فرو 

خواهد ریخت.
 بخش مه��م نرم افزارهای انقالب 
اسالمی ایران نیز در حوزه  علوم انسانی 
تولید و بازتولید می شود و دشمن همیشه 
کوش��یده اس��ت در جبهه  براندازی نرم، 
نرم افزارهای انقالب اسالمی را از درون 
ذبح کن��د و حتی اگر نتوان��د نظام را در 
ظاهر به س��قوط بکشاند س��عی می کند 
آن را از درون دچار اس��تحاله نماید و بر 
بنیان ها و تئوری های غربی اس��توارش 

سازد. 
اهمی��ت نقش عل��وم انس��انی در 
بران��دازی ن��رم را مقام معظ��م رهبری 
)حفظ��ه اهلل( ب��ه ص��ورت کام��ل رصد 
نموده اند و ب��ا تذکرات راهبردی خود به 
محافل علمی و دانشگاهی در خصوص 
توجه به مباحث علوم انس��انی و اسالمی 
این مه��م را بارها به هم��گان یادآوری 

کرده اند. 

کارک�رد ویژه  هن�ر و ادبی�ات در 
حوزه  »جنگ نرم«

هرگاه براندازان، در فرآیند براندازی 
با انس��داد جدی روبرو ش��وند، »نیروی 
س��ازمانی براندازی نرم« سریعًا به حوزه 
ادبیات کوچ می کنن��د؛ خصوصًا که این 
حوزه همیش��ه در یک »حاشیه ی امن« 
قرار دارد زیرا اکثر کشورهای هدف و از 
جمله ایران، صاحب یک نظام مطالعات 

حلقه های نوین براندازی

امنیت��ی جام��ع در ح��وزه  هنر نیس��تند و 
بران��دازی در حوزه  ادبیات و هنر چندان به 
چشم نیروهای امنیتی نمی آید و برخورد با 

آن روشمند نیست.
مافی��ای ادب��ی ای��ران ک��ه در دوره 
اصالحات خود را به س��طح عمل سیاسی 
کشیده بود،  پس از نهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری بتدریج از حوزه  سیاست 
به ادبیات برگش��تند و پس از دهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، 
ب��ه »کوچ معک��وس از حوزه  سیاس��ت به 
عرص��ه  ادبیات« ش��تاب بیش��تری دادند 

در اص�ل 174 قان�ون اساس�ی، »نظارت بر حس�ن جریان امور« به عنوان یکی از وظایف س�ازمان بازرس�ی 
کل کش�ور تعیین ش�ده اس�ت. در این راس�تا، یکی از مواردی که می تواند »حس�ن جریان امور« در یک جامعه را 
برهم بزند اقدامات براندازانه و کینه توزانه در قالب و ش�کل های مختلف اس�ت. از بدو پیروزی انقالب شکوهمند 
اس�المی، براندازی آن در دس�تور کار دش�منان نظام قرار گرفت و به فراخور و اقتضای ش�رایط از هیچ روش�ی 

برای تحقق آن دریغ نورزیدند. 
تهاجم همه جانبه نظامی، س�ازماندهی گروهک های برانداز محارب، س�اماندهی ضد انقالب داخلی و خارجی، 
تحریم ه�ای اقتص�ادی، فتنه داخلی، جریان های سیاس�ی غیر خودی و س�رانجام پروژه ایرانیزه ش�ده براندازی 
نرم از جمله اقدامات دش�منان بود که هریک برهم زدن حس�ن جریان امور در کشور و براندازی انقالب شکوهمند 

اسالمی را تعقیب می کرد.
استراتژی براندازی نرم و تقابل، زیرساخت های استراتژیک و هجمه به عمودهای آن با تاکتیک های مختلف 
و س�رانجام بهره جویی از عناصر درون حاکمیت )ایجاد اپوزیس�یون درون نظام( بیش از یک دهه است که به جّد 

در دستور کار دشمنان نظام قرار گرفته و از هر روشی برای عملیاتی نمودن آن بهره جسته اند. 
فعالیت گسترده در عرصه سایبری، ایجاد گروه های مجازی، شبکه های اجتماعی و ... با رویکرد »تأثیرگذاری 
بر فرآیند انتخاب مخاطب« از جمله تاکتیک های فراگیر این اس�تراتژی به ش�مار می رود. این مطلب، رصد مستمر 
اطالع�ات آش�کار و دیت�اکاوی گس�ترده پس از فتنه س�ال 1388 اس�ت که چکی�ده آن با عن�وان »حلقه های نوین 

براندازی« از نظرتان می گذرد.

حمیدرضا فتحیان، مدیر کل بازرسی استان مازندران

و موت��ور محرک��ه آن نیز »بنی��اد نوبل« 
بود. نوبل ادبیات س��ال 2009 که مراس��م 
برگزاری آن درس��ت در شهریور 1388 و 
در اوج حوادث فتنه  س��بز پس از شکست 
»کودتای سبز ایران« برگزار شد، به »هرتا 
مولر« تعلق گرف��ت که همه آثار ادبی اش 
در راس��تای تئوری��زه س��اختن کودتاهای 
مخملی است. پس از این واقعه، بالفاصله 
تبلیغ هدفمند آثار هرتامولر در ایران شدت 
گرفت و حلقه های جدی��د براندازی نرم با 
کمک »مافیای ادبی س��فارت فرانسه« در 

این پروژه نقشی کلیدی ایفا نمودند. 

ریس�مان  عنکبوتی؛  ش�بکه های 
جادوی براندازی نرم

ایج��اد ش��بکه هایی از مس��لمانان 
میانه رو، عنوان پژوهش��ی از سوی مرکز 
سیاس��ت عمومی خاورمیانه »مؤسس��ه  
رند« و با پش��تیبانی مالی »بنیاد اسمیت 
ریچاردس��ون« می باشد که در 10 فصل 
تنظیم شده است. نگاه کلی نویسندگان 
این پژوهش آن است که ایاالت متحده 
بای��د همچ��ون دوران جن��گ س��رد به 
شبکه سازی از عناصر میانه رو روی آورد. 
بر اس��اس مباحث مطرح شده، شرکای 
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مأموریت های قانونی و نظارت بر حس��ن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و با اس��تناد 
به بند الف ماده 11 قانون تش��کیل سازمان بازرس��ی کل کشور و مفاد ماده 65 آیین نامه 
اجرایی آن در راستای بهره گیری از توان اشخاص واجد شرایط با هدف تسلط و اشراف بر 

حوزه های کاری، اقدام به اجرای طرح بازرسان افتخاری نموده است. 
  طرح بازرسان افتخاری یکی از ابتکارات استان آذربایجان شرقی بود، این پیشنهاد 
پس از موافقت ریاس��ت محترم س��ازمان بازرس��ی، توسط اس��تان عملیاتی شد. طرح آن 
تدوین و نرم افزاری ویژه برای آن طراحی گردید. به طوری که از اواسط سال 1389 کار 
اطالع رسانی، جذب و سازمان دهی، مصاحبه و سایر فعالیتهای مرتبط آغاز و تاکنون موفق 

به جذب بیش از 795 نفر از اقشار مختلف جامعه شده است. 
از این تعداد بازرسان افتخاری سازمان دهی شده از نظر میزان تحصیالت 15 نفر در 
سطح دکتری و باالتر، 101 نفر فوق لیسانس، 414 نفر لیسانس، 97 نفر فوق دیپلم، 132 

نفر دیپلم و 36 نفر زیر دیپلم قرار دارند. 
از نظر توزیع فراوانی بازرس��ان با ش��اخص ش��غلی، 505 نفر از کارکن��ان نهادها و 
سازمان های دولتی، 88 نفر از بخش خصوصی، 78 نفر دانشجو و 76 نفر بازنشسته و 48 

نفر شغل آزاد را تشکیل می دهند. 
با توجه به تمایالت بازرسان 229 نفر در حوزه مشاوره فنی و تخصصی، 165 نفر در 
حوزه بازرسی، 141 نفر در حوزه اطالع  رسانی، 91 نفر در حوزه تحقیق و پژوهش علمی، 
60 نفر در حوزه حقوقی و قضایی، 56 نفر در بررس��ی اس��ناد و مدارک و 53 نفر در حوزه 

آموزش فعالیت می نمایند. 
ب��ا هماهنگی ه��ای به عمل آمده بی��ش از یکصد نفر از آنها در گروه های سیاس��ی 

قضایی، تولیدی و کشاورزی، اقتصادی و زیربنایی و فرهنگی � اجتماعی به فعالیت منظم 
مشغول می باشند.  

  
• درب�اره برگ�زاری همایش سراس�ری مدی�ران و کارشناس�ان گروه 	

فرهنگی و اجتماعی در آن استان توضیحاتی بفرمائید. 
این برنامه اولین همایش نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی بود که 5 مرداد 

در تبریز برگزار شد. 
ای��ن همایش ی��ک روزه با حضور معاون محترم نظارت و بازرس��ی امور فرهنگی و 
اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و مدیران کل مربوطه و مدیران و بازرسان گروه های 
فرهنگی و اجتماعی ادارات کل نظارت و بازرس��ی استان های کشور با هدف ایجاد تعامل 
و تب��ادل افکار و هم اندیش��ی و انتقال تج��ارب بین معاونت مذکور و واحدهای اس��تانی 

تشکیل شد.
 

وعی��دی معاون نظارت و بازرس��ی ام��ور فرهنگی � اجتماعی ، نس��بت به توجیه و 
تبیین سیاس��ت ها ، اس��تراتژی ها ، برنامه ها و روی کردهای سازمانی و همچنین موضوع 

هدفمندی یارانه ها و مأموریت های سازمان اظهاراتی داشت. 
    همچنی��ن چهار کمیس��یون تخصصی با موضوعات »ام��ور آموزش و پژوهش«، 
»امور فرهنگی و رس��انه«، » امور بهداشت و درمان« و »امور کار و رفاه و تربیت بدنی« 
با حضور مدیران کل معاونت و مدیران گروه و بازرس��ان اس��تان های کش��ور تش��کیل و 
موضوع��ات مه��م و اولوی��ت دار معاونت، چالش ه��ا و موانع فراروی فعالیت ها، بررس��ی 

راه کارهای اجرایی و عملیاتی مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ش��ایان ذکر اس��ت که در همایش مذکور بی��ش از هفتاد تن از هم��کاران معاونت 

فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند.   

کالن آمریکا در جهان اسالم را می توان 
در پنج گروه عمده طبقه بندی نمود:

روش��نفکران . 1 و  دانش��گاهیان 
مسلمان لیبرال و سکوالر

روحانیون میانه رو جوان. 2
فعاالن اجتماعی . 3
گروه های زنان . 4
روزنام��ه نگاران و نویس��ندگان . 5

میانه رو

نویس��ندگان ای��ن پژوه��ش تأکید 
می کنن��د که آمریکا باید با این گروه ها و 
افراد بخوبی آشنایی پیدا کند و بر اساس 
آن چه��ار برنامه اصل��ی را در حوزه های 
برابری  رس��انه ها،  دموکراتیک،  آموزش 
جنس��یتی و ه��واداری سیاس��ی به اجرا 

درآورد. 
چنین ش��بکه هایی از س��ال ها قبل 
در کشور ما ش��کل گرفته بود و موضوع 
بحث این نوشتار نیز بررسی این شبکه ها 
در حوزه  دانشگاهیان روشنفکران لیبرال، 
نی��ز در ح��وزه   س��کوالر و الئی��ک و 

روزنامه نگاران و نویسندگان است.
 

نتیجه  و پیشنهاد
بررسی تطبیقی حلقه های قدیمی و 

جدید براندازی نرم نشان می دهد:
حلقه های جدید با کسب تجربه . 1

نفوذ  قدیمی ت��ر،  حلقه ه��ای  از 
س��ریع و کوتاه م��دت در بدن��ه  
نظام سیاس��ی را مد  نظر ندارند 

و بلکه با زمان بندی بلند مدت تری 
به اس��تفاده از عناصر بسیار جوان 
و آم��وزش آنان توس��ط نیروهای 
قدیمی تر برای استفاده از آنان در 
دهه ه��ای آینده در دور جدیدی از 
براندازی کاماًل مش��هود  اقدامات 

است.
مافیای ادبی برانداز در ایران پس . 2

از دهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری در س��ال 1388، ب��ه 
»کوچ معکوس از حوزه  سیاس��ت 
به عرصه ادبیات« شتاب بیشتری 
دادن��د و موت��ور محرک��ه آن نیز 
»بنیاد نوبل« بود. عدم حساسیت 
نیروهای انقالبی به حوزه های یاد 
ش��ده، زمینه  خوب��ی برای جوالن 
حلقه های بران��دازی نوین در این 

حوزه ها ایجاد کرده است.
در حلقه های قدیمی برانداز، ترجمه  . 3

فلسفه های سیاسی سکوالر و نشر 
آن در ح��وزه  متون دانش��گاهی، 
نشریات فلسفی و کالمی و سپس 
س��رازیر ک��ردن آن ها ب��ه حوزه  
سیاس��ت عملی مدنظر قرار گرفته 
بود. اما در پی انقالب های رنگین 
با حمایت تش��کالت ادبی وابسته 
به اردوگاه غ��رب همچون جایزه  
ادب��ی نوبل و ... ادبیاتی سیاس��ی 
در جهان ش��کل گرفته اس��ت که 
قش��ر جوان کش��ورهای هدف را 
درنوردیده است. با بزرگ نمایی و 
چهره س��ازی در این حوزه، ترجمه 

آثار منتخب این ادبیات برانداز به 
فارسی توسط حلقه های علمی و 

ادبی برانداز نوین،  می گیرد. 
همانند گذش��ته، تقسیم کار بین . 4

رس��انه ای  و  علم��ی  نیروه��ای 
برانداز کاماًل مشهود است. طیف 
دانشگاهی که عمدتًا کرسی های 
از دس��ت  را  دانش��گاهی خ��ود 
داده اند، در مؤسس��ات خصوصی 
و خصوص��ا حلق��ه پرس��ش، به 
تیم  می دهند،  ادامه  کادرس��ازی 
رس��انه ای برانداز، تالش می کند 
تا اواًل عناص��ر میانه که احتمال 
کم ش��دن انگی��زه  آن��ان وجود 
دارد را در کن��ار ه��م قرار دهد تا 
ب��رای روز مبادا از آنان اس��تفاده 
ش��ود و ثانی��ًا قش��ر کتاب خوان، 
فرهنگی و دانشجوی را تغذیه ی 
فکری نماید و ثالثًا بس��تر انتشار 
اس��اتید  س��کوالر  اندیش��ه های 
اس��اتید  دانش��گاه ها،  اخراج��ی 
ایرانی مقیم خارج از کشور و نیز 
اندیش��ه های فلس��فی اومانیسم، 
و  لیبرالیس��م  سکوالریس��م، 

پلورالیسم را  فراهم سازند.
پیشنهاد می شود:. 5

و 	• فرهنگی  مس��ئول  نهادهای 
امنیت��ی کش��ور، نظ��ام کاملی 
از مطالع��ه  اندیش��ه ها و افکار 
و ردیاب��ی و کنت��رل تحرکات 
عناصر ادبی، فلس��فی و علمی 

برانداز را تدارک ببینند.  

می بایس��ت تولید اندیش��ه و 	•
معرفت دینی که همواره مورد 
تأکی��د مقام معظ��م رهبری 
ب��وده و هس��ت، در نهادهای 
مس��ئول، جدی گرفته شود و 
با ایجاد سازوکار مناسب آغاز 

گردد.  
ایجاد تنوع در انتقال پیام های 	•

مبتن��ی ب��ر معرف��ت دین��ی 
بای��د مورد تأکید ق��رار گیرد. 
می بایس��ت  دینی  تولی��دات 
حوزه های  هم��ه   به  معطوف 
فکری، معرفتی، ادبی، هنری، 
رس��انه ای و سینمایی باشد تا 
نیازهای  با پوشش مناس��ب، 

مختلف جامعه را پاسخ دهد.
از 	• جدی��د  نس��لی  تربی��ت 

بتوانند  ک��ه  مذهبی  نخبگان 
ب��ا زب��ان عصر و با اس��تفاده 
از ابزاره��ای م��درن، همپای 
نس��ل جدید حرک��ت کرده و 
عالوه بر شناس��ایی نیازهای 
محص��والت  آن��ان،  متن��وع 
فرهنگ��ی مناس��ب را تولی��د 
نمایند، ضرورتی است که هر 
چند نمونه های��ی از آن وجود 
دارد ام��ا کاف��ی و ش��افی به 
برنامه ریزی  و  نیست  مقصود 

کامل تری را نیازمند است.

ادامه از صفحه 13

بازمهندسی نظارت و بازرسی 
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ترجمان اداری سه شاخصه مکتب 
امام)ره(

مراسم  در  رهبری  معظم  مقام  •	
سالگرد حضرت امام خمینی)ره( عقالنیت، 
معنویت و عدالت را به عنوان سه شاخصه 
در  اگر  کردند.  عنوان  امام)ره(  مکتب 
یعنی  شود  حاکم  عقالنیت  اداری  نظام 
کارها و امور با برنامه و روشي مشخص 
وبه  روشن  هدف های  با  ساختاری  و 
اولویت  بندی،  مرحله  فرایندی،  صورت 
انجام  ابزارها  و  بسترها  شناخت  با  و  دار 
شود. ا االن برنامه های کلی داریم. همه 
چیز مشخص است و در سیاستگذاری ها 

کامال  اجرایی  برنامه های  به  دستگاه ها  در  کالن  سیاست های  این  باید  نداریم.  نقصی 
تعریف شده در زمان، مکان و موقعیت خاص تبیین و تعقیب شود.

	•دلسوزانه و خاضعانه از شما می خواهم نگاه تان برنامه ای باشد. باید برنامه های 
کالن جدی گرفته شود. احکام و راهکارهای بسیار مناسب در برنامه پنجم وجود دارد که 
مدیران می توانند برای رفع نقایص آن ها را به کار گیرند. البته برنامه باید داراي شاخص 
و قابل اندازه گیری باشد. برای اینکه بدانیم چقدر پیشرفت داشتیم باید شاخص مشخص 

شود. تنها شاخص ما برنامه است. 
	•عدالت در نظام اداری به معنای اجرای خوب قانون است. عدالت دستگاه اداری 
یعنی مقرارت و قانون خوب اجرا شود. جایگاه قانون در حوزه عمومی نیز خوب نیست. 
پیش از این نیز عرض کردم اگر بخواهیم مسئول ضعف قانونمداری عمومی را بیابیم ابتدا 
باید سراغ جامعه حقوقی برویم. جامعه حقوقی کشور بسیار بزرگ است. باید توجه داشته 
پایبندی  و  مقرارات  رعایت  میزان  اغلب کشورها  در  یافتگی  توسعه  که شاخص  باشیم 
جامعه به قانون است. هر قدر این شاخص جلو تر رود یعنی رفتار جامعه رشد یافته تر است.
قرار  را مد نظر  اداری  فعالیت های  اهداف مقدس  یعنی  اداری  نظام  معنویت در  •	
دهیم. این نکته یعنی اینکه فرهنگ خدمت در شاکله اداری و اجرایی کشور غالب باشد.

هر کس انتقاد کرد نباید زود به او برچسب ضد انقالب زد
	•رهبری در دیدار با با فعاالن اقتصادی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد. 
یکی از اشارات ایشان توجه مسئولین دولتی به حل این معضل بود. دقیقا مسیری که باید 
برویم توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است. نمی شود هر کس انتقاد کرد بگویم 
تو مخالف نظام و ضد انقالب هستی. اگر کسی گفت این اشکال هست نباید زود به او 

برچسب بزنیم که تو ضد نظامی، بلکه باید جواب گو باشیم.

سخنان حجت االسالم پورمحمدی در نشست خبری در اراك
	•در سازمان به این نتیجه رسیدیم که در برخی زمینه ها تخلفات کاهش و در برخی 
از زمینه ها افزایش پیدا کرده است. طبق آمار سازمان بازرسی در سطح کشوری حدود 
هفت الی هشت درصد افزایش شکایت داشتیم. البته این میزان در دیوان عدالت اداری 
حدود بیست درصد است. سازمان در 17800 مناقصه حضور داشت که حدود 800 مورد 
را تجدید مناقصه کرده است. این مسأله پیشگیری از وقوع جرم است که اثرگذاری آن 

بیشتر است.
	•خبر پرونده اختالس میلیارد ریالی در استانداری تهران صحت دارد. پرونده های 
دیگری نیز وجود دارد که یکی از این پرونده ها در یکی از خبرنامه ها منتشر شده است. ما 
به مسئولین، نمایندگان و استانداری ها گزارش هایی منتقل می کنیم که یکی از مسئولین 
آن را به رسانه ها منعکس کرده است. ما هم در زمان استانداری جدید پرونده داریم و 
هم در زمان استانداری قبلی. این پرونده ها هم میلیارد ریالی هستند هم پرونده های 

خرد. البته در استان های دیگر هم پرونده 
داشتیم که در حال رسیدگی است.

است  مقوله ای  مالی  فساد  بحث  •	
در  رهبری  معظم  مقام  و  دارد  وجود  که 
تأکید  این مسأله  بر  اخیر خود  دیدارهای 
کرده و حتی تعبیر فرمودند که بی رحمانه 
صورت  برخورد  فساد  با  بی مالحظه  و 
اشکاالت  بیشتر  دستگاه ها  در  ما  بگیرد. 
ساختاری داریم. ساختارها کامل و دقیق 
وجود  هم چنان  تخلف  امکان  و  نیست 
دارد. این طور نیست که هر چه ما تالش 
کنیم و جلوی تخلفات را بگیریم تخلفی 
صورت نگیرد. چون ساختارها هم چنان از 

نقص هایی رنج می برد.
 	•متأسفانه پرونده های بزرگ و کوچک هم چنان در سیستم بانکی مشاهده می شود 
که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد اتقاق خوبی رخ دهد باید نظامات 
در  خدومی  نیروهای  این که  علی رغم  شود.  اعمال  بیشتری  نظارت  و  اصالح  را  بانکی 
بانک ها حضور دارند ولی به دلیل اینکه سازوکار ها و ساختارها چندان کامل نیست زمینه 

بروز فساد وجود دارد که متأسفانه هر روز شاهد این تخلفات هستیم.

مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها مبارزه با دانه درشت ها نیست
	•معمواًل اعالم اسامی مفسدان اقتصادی برای دل خنکی است. اگر دو اسم هم 
به عنوان مفسد اعالم شود یک رضایت مندی کاذب ایجاد می کند. البته قانون می گوید 
تا محکومیت شخص قطعی نشود نباید اسمی اعالم شود. متأسفانه مبارزه با فاسد تنها 
دانه درشت ها  با  اگر  که  نیست  طور  این  ولی  است  شده  تعریف  دانه درشت ها  با  مبارزه 
مبارزه شد دیگر در کشور فساد نباشد. ما در اکثر فساد ها با عناصر دست سوم و چهارم 

سر کار داریم.
به  رویکرد  این  اثربخشی  نیست.  درون دستگاه ها رضایت بخش  در  خودنظارتی  •	
که  است  این  ما  انتظار  است.  سازمانی  برون  نظارت های  از  موثر تر  و  موفق تر  مراتب 
ولی  کردند  را  کار  این  سازمان ها  از  برخی  کند.  پیدا  ارتقا  سازمانی  درون  نظارت های 

بسیاری از دستگاه ها نه انگیزه کافی دارند و نه ابزار مناسب. 

جلسه  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس  سخنان  محورهای  مهم ترین 
»تبیین وظایف  اقتصادی خراسان رضوی و همایش  فعاالن  اداری،  شورای 
دستگاه    هاي اجرایي در سال جهاد اقتصادي« که در دانشگاه فردوسي مشهد 

برگزار شد، را در ادامه می خوانید:
	•جهاد اقتصادي مستلزم داشتن برنامه کامل و جامع است. پرداختن به موضوعات 
مهم همچون جهاد اقتصادي گامي بلند در راه   هاي تحقق و اجرایي کردن آنها مي      باشد. 
وي افزود: کلمه جهاد مانوس با ذهن و جان ما است و هیچ نیازي به تحلیل و تفسیر 
و مردم  و مسئوالن کشور  مدیران  بر دوش تک تک  اقتصادي  باید گفت جهاد  ندارد. 

عزیز ایران است.
دشمن  حربه هاي  فروختن  گران  رواني،  جنگ  محدودسازي،  محاصره،  تحریم،  •	
علیه نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران در موضوعات جهاد اقتصادي است. دشمنان 
براي نابودي انقالب اسالمي ایران از هیچ کوششي فروگذاري نمي   کنند چون جمهوري 
جمهوري مقدس  نظام  دشمنان  و  جهاني  استکبار  نابودي  براي  نیز  ایران   اسالمي 

اسالمي ایران از هیچ کوششي فروگذار نیست. جمهوري اسالمي ایران در برابر دشمنان 
زیاده خواه خود هرگز قدمي عقب نخواهد گذاشت و با قدرت بیش از پیش به جلو حرکت 

خواهد کرد.
میدان سخت  در یک  ما  است. همه  اصغر  و  اکبر  اقتصادي عرصه جهاد  جهاد  •	

عدالت در نظام اداری
اجرای خوب قانون است

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

و  االسالم  حجت  کشور  کل  بازرسی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
و   جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان  استان های  به  پورمحمدی  المسلمین 
کل  بازرسی  رییس سازمان  اظهارات  مهم ترین بخش های  کرد.  مرکزی سفر 

کشور در شورای اداری و قضایی استان مرکزی در ادامه می آید:
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کارزار قرار داریم، میدان درگیری صریح و آشکار که باید تالش کنیم. دوای درد در جهاد 
اقتصادی  افزایش تولید است. حوزه اقتصادی جهاد اکبر رویارویی با دشمنان پنهان است 
که پایش و مراقبت خاص می خواهد . ما مسئولین باید جدی تر عمل کنیم. برای حرکت 
جهادی باید دشمن را بهتر بشناسیم و روش مناسب برای برخورد با دشمن طراحی شود 

و برنامه و روش داشته باشیم.
جهاد  به  توان  نمی  زودرس  بازنشستگی  و  تعطیلی  کار،  ساعت  کردن  کم  با  •	

اقتصادی رسید 
	•نظارت الزمه حرکت سالم و با برنامه است. مدیران ، بازرسین و دست اندرکاران 
جهاد  موثر  هاي  زمینه  نظارتهاي الزم  با  و  مدیران  با  همراهي  با  باید  ادارات  حراست 

اقتصادي را با استفاده از ظرفیتهاي اداره محل کار خود فراهم کنند.
	•متاسفانه بازارهاي کشورمان در اشغال کاالهاي خارجي قرار دارد و رقابت پذیري 
تولیدات کاهش یافته و نوع خدماتي که در این بخش ارایه مي شود مطلوب نیست و 

براي مردم آزار دهنده است.
	•وضعیت کنوني ادارات کشورمان منطبق با قوانین نیست. اگر ادارت ما نامنظم 
هستند من به عنوان رییس سازمان بازرسي در وهله نخست خود و دستگاه زیرمجموعه 

مدیریت خود و در وهله بعدي حراست ها،  بازرسي ها و مدیران را مقصر مي دانم.
	•مدیران کشورمان خوب و موثر زحمت مي کشند ولي کارکنان رها شده هستند، 
راندمان کاهش  عوامل  شناخت  و  انسجام  و  دهي  سازمان  فکر  به  بیشتر  باید   مدیر 

کاري پرسنل خود بوده و کار و تالش هر چه بیشتر و با بهره وري باالتر آنان را فراهم 
کنند.

	•مگر آناني که در زمینهاي کشاورزي و یا کارخانجات و آن هم به طور روز مزد 
کار مي کنند، سختي کار ندارند و آن وقت برخي کارمندان در ادارات و فضاي با امکانات 

الزم کار مي کنند و بازنشستگي پیش از موعد هم مطرح مي کنند.
به جهاد  توانیم  نمی  کار  و کم کردن ساعت  تعطیلی   ، زودرس  بازنشستگی  با  •	
به  نیاز  . کشور برای جهش  پایین می آورد  تولید را هم   . کم کاری  اقتصادی برسیم 
حرکت همه دارد و یکی از بسترهای اصلی برای تحقق جهاد اقتصادی این است که توان 

ملی را به خدمت بگیریم.

مدیریت و کنترل منابع افزایش یابد 
نتیجه  به  دست یافتن  نیست.  رضایت بخش  چندان  اما  اتخاذشده  راه کارهایی  •	
دغدغه ای جدی شده است. تناقض، تعارض و موازی کاری در دستگاه های اداری وجود 
مقرر  آن  پیگیری  برای  توسعه کنترل می شود گرچه  پنجم  برنامه  در  این مسایل  دارد. 
بود مسئوالن مربوطه همه نظامات مربوط به کار و فعالیت اقتصادی را در مدت سه ماه 
جمع بندی و ارایه کنند اما متأسفانه این مهم محقق نشد و این تکلیف بر زمین مانده 

است.
صادرات  حوزه  در  و  شده  مصرف  یک بار  ما،  خوب  بازارهای  فعلی  شرایط  در  •	
مشکالت مهندسی وجود دارد. بسیاری از قراردادهای ما مشکل دارد. صادرات و مراحل 

آن اعم از شرایط و کیفیت با مسایل و مشکالت مواجه است.
میانه  افغانستان، عراق، آسیای  براحتی تصرف می کنند.  رقبا  را  ما  بازارهای هدف 
باید در اختیار ما باشد اما متأسفانه با وجود موقعیت های مناسب برای کشور، قادر به حفظ 

بازارها نیستیم.
	•حل همه مشکالت حتی اقتصاد بخش خصوصی یک اشتباه است. ما مدیر هزینه 
و دولتی شده ایم اما مدیر تولید و خلق ظرفیت نیستیم. در حالی که بخش خصوصی نباید 
این گونه شود. رانت، بازار ارزان و انحصار می خواهیم، اسراف هایی در کشور وجود دارد که 

باید مدیریت و کنترل منابع افزایش یابد.
	•گسترش بی برنامه شبکه بانکی از گرفتاری های موجود است. افزایش مؤسسات 
اعتباری و بانک های جدید عرصه را برای رقبای قدیمی تنگ کرده و بازدهی آنها را با 

مشکل مواجه ساخته است و این نکته قابل درک است.
	•افراد نباید به خاطر تحریم ها و مشکالت مسامحه کنند بلکه باید با برنامه ریزی 
به تفاهم اساسی دست یابند و در این صورت می توانند به راه حل های زیادی دسترسی 

پیدا کنند.
	•بخش خصوصی سعی کند خود را از آفت های بخش دولتی مصون بدارد وگرنه 
دولتی خواهد شد. کشور به فعالیت های مردمی نیاز دارد، دولت باید برنامه ریزی، نظارت 

و حاکمیت را برعهده داشته باشد.

اهم اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعاالن اقتصادی و 
جلسه شورای قضایی خراسان جنوبی در شهر بیرجند عبارت است از:

	•دولت نباید رقیب مردم باشد زیرا مردم با هزینه کمتر راندمان بیشتری حاصل 
ابالغی  سیاست های  از  جزیی  خصوصی(  بخش  به  امور  مسأله)واگذاری  این  می کنند. 

است.
	•خراسان جنوبی مزیت هایی منحصر به فرد دارد که قدرت رقابت و اشتغال ایجاد 
کمبود  منطقه،  شرایط  به  توجه  با  بود.  ظرفیت ها  این  افزایش  صدد  در  باید  و  می کند 
منابع  از  بخشی  باید  اما  است.  بیشتر  توجه  نیازمند  استان  بانکی  تسهیالت  و  نقدینگی 

موجود با برآورد مزیت های قابل دفاع به این زمینه ها سوق داده شود.

اقتصاد آمیخته با فساد باعث ضعف می شود
	•فعاالن اقتصادی باید مزیت های خود را به اوج برسانند تا اشتغال، درآمد و سود 
پایدار حاصل شود. باید ارزش افزوده منطقه با مشارکت و همفکری مسئوالن افزایش 
یابد و بخش خصوصی برای جذب منابع صندوق توسعه ملی برنامه ریزی کند. تحقق این 

امر به فرصت شناسی و درک زمان نیاز دارد.
	•سازمان بازرسی تحقق صحیح وظایف دستگاه های اداری را با هدف مقابله با فساد 
و تخلف دنبال می کند زیرا تخلف در نظام اداری به فساد تبدیل می شود و اقتصاد آمیخته 

با فساد باعث ضعف می شود.
	•فساد رابطه مستقیمی با فقر و ناتوانی و کم بهره وری دارد. انجام رسالت سازمان 
بازرسی به نفع همه و یک وظیفه است. سازمان بازرسی در صدد قراردادن امور در جای 
از سرمایه گذاری، فعاالن  با تشکیل کمیته ای برای حمایت  خود است. قوه قضائیه هم 

بخش خصوصی را حمایت می کند.
	•با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دولت با محدودیت های منابع مواجه 
است و با جسارت تعهداتی را پذیرفته که فوق العاده سنگین است. امسال باید 40 هزار 

میلیارد تومان در قالب این طرح بپردازد.
	•دولت با آزادی قیمت ها، پرداخت یارانه ها، در صورت کمک به کارآفرینان، افزایش 
تحول  طرح  سیاست های  ناصحیح،  واردات  از  جلوگیری  و  کار  و  کسب  تقویت  تولید، 

اقتصادی را جوابگو خواهد بود.

فساد مبلّغ فقر و توسعه نیافتگی است
	•سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون هیچ محدودیتی ندارد. پرونده های 
مراحل  در  قرارداشتن  دلیل  به  که  است  رسیدگی  حال  در  مختلف  سطوح  در  سنگینی 

بررسی اعالم نمی شود.
از اعمال قانون مصون هستند. قانون به ویژه برای  	•نباید تصور شود که عده ای 
افراد مورد حساسیت جامعه و صاحبان قدرت باید به صورت دقیق اعمال شود. زیرا این 

کار عالوه بر آن که جلوی ترویج تخلف را می گیرد باعث پاک شدن جامعه نیز می شود.
	•وجود برخی جریانات، خشونت ها و فساد به ویژه در مدیران و تخلفات اداری از 
مصادیق بروز ذهنیت بد در مردم است. ذهن عمومی نسبت به این مقوله ها حساس است. 
به طوری که با وجود صدور حکم احقاق حق، ذهنیت عمومی در این موارد و مشابه آن 
درست نمی شود. نباید این ادبیات در جامعه حاکم باشد. زیرا به روان و سالمت اجتماعی 

آسیب می رساند.
	•باید با با فقر و فساد مبارزه کرد. فساد مبلّغ فقر و توسعه نیافتگی است و بر اساس 
تحقیقات انجام شده با گسترش فساد، فقر هم ترویج می یابد و برای مبارزه با فقر باید با 

فساد و تبعیض مبارزه کرد.

نگاه مردم به خروجی دستگاه ها است نه گزارش کار آنان
نتیجه  و  خروجی  بلکه  نمی خواهند  را  دستگاه ها  عملکرد  و  کار  گزارش  مردم  •	
کار مدیران و دستگاه ها برای آنها اهمیت دارد. عملکرد مطلوب دستگاه ها و نتایج کلی 
اقدامات آنها و تحوالتی که در حوزه های مختلف اشتغال، اقتصاد و اجتماع ایجاد شده 

اهمیت دارد.
معظم  مقام  توسط  اقتصادی  جهاد  سال  به عنوان  امسال  نام گذاری  به  توجه  با  •	
رهبری، روال عادی کار و تالش جوابگو نیست. باید به صورت جدی، فراگیر و با همه 

ظرفیت و توان برای تحقق این خواسته مقام معظم رهبری تالش کرد. 

برنامه پنجم نباید به سرنوشت برنامه چهارم دچار شود
	•در برنامه پنجم فرصت های خوبی دیده شده است و دستگاه های اجرایی باید در 
صدد خلق منابع و موقعیت بوده و از مزایای این برنامه استفاده کنند و اجازه ندهیم برنامه 

پنجم به سرنوشت برنامه چهارم دچار شود.
یارانه  کردن  هدفمند  طرح  اجرایی  اهداف  از  انرژی  و  سوخت  مصرف  کنترل  •	
اهداف  اساس  بر  اما  دارد.  قرار  انرژی  پرت  و  مصرف  باالی  رده  در  کشور  است.  ها 
طرح هدفمندی یارانه ها، باید مصرف واقعی شود، زیرا افزایش مصرف، کاهش تولید و 

جهت دهی نقدینگی به سمت انتقال ارز به خارج، اشتباه و نگران کننده است.
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پ��روژه  از  ش��ده  انج��ام  بررس��ی 
برق رس��انی ب��ه یک��ی از مناطق اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد بیانگر آن اس��ت که 
اعتبار این پروژه طبق اس��ناد صوری برای 
احداث منازل س��ازمانی یکی از نهادهای 
حمایتی هزینه شده است. در عین حال در 
ساخت این منازل سازمانی نیز مسائل فنی 

رعایت نشده است. 
بنا ب��ر این گزارش ب��ا پیگیری های 

کشف سند صوری

اداره کل بازرس��ی اس��تان قم در بررس��ی پرونده های ثبت اس��ناد و امالک استان، 
19 پرونده سندس��ازی را کشف کردند که 14سند جعلی آن تاکنون توسط مراجع قضایی 

ابطال شده است.
بر اساس گزارش اداره کل بازرسی استان قم شخصی به نام م. ق دبیر هیأت چهارم 
مواد 147و 148قانون ثبت با همکاری غ. د معاون سابق ثبت قم با امحاء مدارک پرونده 
هایی  که رأی منفی برای آنها صادر شده بود، پرونده سازی کرده و با تقاضای موجود در 

پرونده از هیأت حل اختالف برای آنها رأی مثبت می گرفتند.
بازرس��ان سازمان با بررسی پرونده ها متوجه مغایرت آرا با نتیجه ثبت شده در دفاتر 
شده و با پی گیری انجام شده و ارجاع به محاکم قضایی 19 پرونده امالک جمعًا به متراژ 
308هزار متر مربع مورد بررسی قرار گرفت و 14 سند ابطال شد و 5 پرونده دیگر نیز در 

حال پی گیری قضایی است.

ابطال 14 سند امالک جعلی در استان قم

اداره کل نظارت و بازرس��ی امور اقتصادی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور وضعیت 
مطالبات معوق بانک ها را آسیب شناسی کرد. در این گزارش آمده است: 

یکی از موانع اس��تحکام و اعتالی بانکداری کشور، موضوع مطالبات معوق بانک ها 
اس��ت که در صورت عدم پیگیری و پیشگیری موثر، بانکها را دچار چالش اساسی خواهد 
کرد. فعالیت اصلی بانکها بر دریافت سپرده و اعطای تسهیالت و اعتبار و به عبارت دقیق 
تر، بر واس��طه گری منابع مالی و معامالت اعتباری طرف های اقتصادی اس��توار اس��ت. 
 ساختار مالی بانکها نیز به گونه ای می باشد که اتکای اصلی آنها به سپرده ها یا دریافت
بدهی های اش��خاص اس��ت. از طرفی، پایداری و ثبات نظام بانکی نیز به اعتماد عمومی 
جامعه وابس��ته اس��ت. بنابراین، حفظ اطمین��ان و اعتماد عمومی و حفظ س��المت نظام 
بانکی و پیش��گیری از وقوع هرگونه نارسایی و بحران و به طور کلی، جلوگیری از انتقال 
رفتارهای ناهماهنگ بخش پولی به س��ایر بخش های اقتصادی کش��ور، از اهداف اصلی 

نظارت بر بانک ها )بانک مرکزی ج.ا.ا( می باشد. 
ل��ذا رویکرد اصالحی کارآمد و حس��اس نمودن واحدهای اجرایی به س��اماندهی و 
وصول مطالبات معوق مفیدتر از هر اقدام بانکی دیگری )نظیر جذب نقدینگی، سودآوری 
و ...( می باش��د. به تعبیری، همان گونه که هر واحد ریشتر در حادثه زلزله بیان گر سطح 
تخریب و ویرانی است و هر قدر بر واحد آن افزوده شود بر وسعت خانمان سوزی و نابودی 
س��ازه ها افزوده خواهد شد، در سازمان های مالی و اعتباری نیز هر قدر بر واحد )نسبت( 
مطالبات معوق به مجموع تس��هیالت و اعتبارات اعطایی افزوده ش��ود، احتمال سقوط و 

ورشکستگی سازمان نیز شدت می یابد. 
در این گزارش تالش گردید تا ضمن تبیین وضعیت موجود اعتباری ش��بکه بانکی 

کشور به آسیب شناسی انباشت مطالبات معوق بانکها پرداخته شود. 

آسیب شناسی 
قصور گیرندگان تسهیالت و اعتبارات، قصور بانک ها و نقصان های برون سازمانی 

و یا وجود ضوابط و مقررات ناکارا از جمله عوامل انباشت مطالبات معوق هستند. 
گیرن��دگان تس��هیالت به علت های ع��دم اعتقاد به اجرای دقیق مفاد تس��هیالت، 
ع��دم صداق��ت در اع��الم ناتوان��ی بازپرداخ��ت، تبدی��ل تس��هیالت بانک��ی به س��ایر 
بخش��های پرب��ازده نظی��ر مالکی، ارز، ب��ورس، ط��ال و ...، تطویل در راه ان��دازی طرح 
ه��ا به لح��اظ عدم اخ��ذ مج��وزات الزم و یا اس��تقرار ماش��ین آالت، رقاب��ت ناپذیری 
 محص��والت داخلی ب��ا رقبای خارجی در بخ��ش صادرات، عدم تولی��د در حجم ظرفیت

ایده آل کارخانه، فرسودگی ماشین آالت و فقدان نقدینگی الزم برای بازسازی و نوسازی 
و عدم بازگش��ت س��رمایه و کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولی��ه، اقدام به بازپرداخت 

تسهیالت نمی کنند. 
قصور بانک ها در انباشت مطالبات معوق نیز عبارت است از: 

•  عدم بررسی های دقیق حسن شهرت متقاضی و نحوه ایفای تعهدات، 	
•  عدم اطالع ظرفیت و کشش اعتباری و صالحیت فنی متقاضیان تسهیالت، 	
•  عدم اشراف مسئولین شعب به قوانین حقوقی و جزایی و بالعکس تسلط مشتریان 	

اعتباری بر این حوزه، 
•  زم��ان بر بودن و کند بودن پیگی��ری قضایی )اقدامات قانونی( در صدور اجرائیه 	

های وثائق و تضمینات اخذ شده از مشتری،
•  عدم عنایت مدیران )در س��طوح مختلف( به نقطه نظرات کارشناس��ی )در زمینه 	

توجیهات فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها(،
•  عدم جدیت و پیگیری به موقع و اثربخش مس��ئولین ش��عب و مناطق در وصول 	

و تسویه مطالبات بانکها،
•  عدم اخذ وثائق و یا تضمینات معتبر کافی، 	
•  عدم محاس��به و تخصیص مناسب تأمین مالی جهت سرمایه گذاری موردنیاز در 	

طرحها )ثابت و سرمایه در گردش(، 
•  پرداخ��ت تکراری تس��هیالت به یک ش��خص )حقیقی و حقوقی( در ش��عب و 	

بانکهای مختلف. 
نقصانهای برون سازمانی و یا وجود ضوابط و مقررات ناکارا به عواملی نظیر: 

•  فقدان ضمانت اجرای ضربتی و موثر درخصوص ایفای به موقع تعهدات مشتریان 	
•  فقدان ابزار نظارتی کارآمد بانکها بر تسهیالت و اعتبارات اعطایی	
•  تورم و رکود اقتصادی	
•  ایجاد محدودیت های بخش��نامه ای و یا وضع قوانین متعدد واردات و صادرات 	

کاال و خدمات 
•  وجود شکاف شدید بین نرخ تسهیالت بانکی با نرخ بازار غیررسمی. 	
•  فقدان پایگاه تمرکز اطالعات اعتباری مشتریان اعتباری شفاف و به روز نبودن 	

عملیات شبکه بانکی
•  فقدان ضوابط کارآمد و هوشمند در مدیریت نقدینگی 	
•  مکلف نمودن بانکها درخصوص اس��تمهال بدهی اشخاص )بر مبنای تصمیمات 	

ستاد بحران و سایر نهادهای مشابه( 
•  فقدان سیستم قضایی مستقل و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی شبکه بانکی	
•  تصویب برخی قوانین در تضاد با مصالح بانکها نظیر )قانون الزام بانکها به عدم 	

اخذ وثائق ملکی( 
•  ع��دم ایف��ای تعه��دات دولت ب��ه پیمان��کاران و تولیدکنندگانی ک��ه خدمات و 	

محصوالت خود را به دستگاه های دولتی ارائه داده اند. 
•  ناهماهنگی دس��تگاه های اجرایی )پولی، مالی، قضایی و ...( در وصول مطالبات 	

معوق. 
•  بروز حوادث قهری و طبیعی نظیر خشکسالی، سیل، زلزله، تورم و ... بر موضوع 	

فعالیت مدیون برمی گردد. 
مضافًا اینکه در بررس��ی قوانین و مقررات تأثیرگذار در افزایش حجم مطالبات معوق 
بانکها توس��ط مسئولین حقوقی بانکهای عامل و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد 
قانون عدم الزام س��پردن وثیقه ملکی مصوب 1380/3/27 مجلس ش��ورای اس��المی و 
همچنین ماده 34 اصالحی قانون ثبت اس��ناد و امالک در روند افزایش��ی مطالبات معوق 

بانکی کشور تأثیر داشته است. 

پیشنهاد
به اعتقاد کارشناس��ان سازمان بازرسی کل کش��ور راه اندازی کامل بانک اطالعات 
جامع یکپارچه و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیالت و به روز نمودن 
اطالعات مربوط به گیرندگان تس��هیالت، درج نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و ارائه 
آمارهای رس��می به منظور پرهیز از انتشار شاخص های نادرست مطالبات معوق، برخورد 
قاط��ع و موث��ر بانکهای عامل با مس��ئولینی که به عمد مرتکب خالف ش��ده یا قوانین و 
مقررات را نادیده گرفته اند و همچنین تدوین س��ریع ساز و کار بیمه های اعتباری جهت 
اجتناب از افزایش مطالبات سررس��ید گذشته و معوق، ظرفیت سازی و آموزش همکاران 
بانکی، جهت ارائه مش��اوره های مناسب به مشتریان به منظور جلوگیری از ورشکستگی 
و معوق شدن مطالبات آنها و نهایتًا تدوین الیحه اصالحی مربوط به قانون عدم الزام به 

اخذ وثیقه ملکی مدیونین بانکی و تقدیم به مجلس شورای اسالمی 
از جمله راهکارهای جدی دیگر در کاهش مطالبات معوق بانکها در حفظ س��المت 

نظام اقتصادی و بانکی، تحکیم و اثربخشی منابع مالی کشور خواهد بود.

گزارشی از مطالبات معوق بانکی

انجام شده توسط اداره کل بازرسی استان 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د، به اس��تناد ماده 
19 قان��ون برنامه و بودجه کش��ور مصوب 
1351/12/10 و در اج��رای م��اده واحده 
قانون مجازات متخلفی��ن از مقررات مواد 
19، 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور 
مصوب فروردی��ن م��اه 1355، متخلفین 
به دادس��رای دیوان محاسبات کل کشور 

معرفی شدند. 
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با مراجعه بازرسان به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی ش��هید بهش��تی و بررسی نمونه ای پرونده های موسس��ان داروخانه، مطالعه اسناد 
و مدارک مربوط به اس��تطاع از مس��ئوالن و کارشناس��ان ذی ربط، نحوه احراز صالحیت 

موسسین داروخانه مورد بررسی قرار گرفت. 
بر اس��اس این گزارش اهم نارسایی ها در این خصوص عبارت است از اینکه شرایط 
تعیین شده برای کسب نصاب امتیاز در ضوابط تأسیس و فعالیت داروخانه به نحوی است 

که متقاضیان تأسیس داروخانه باید سال های متمادی در انتظار بمانند. 

نحوه انجام وظیفه و ارایه خدمت در واحدهای س��ازمان وظیفه عمومی ناجا توس��ط 
سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در گزارش س��ازمان بازرس��ی کل کش��ورآمده است: اقدامات اخیر س��ازمان وظیفه 
عمومی، بویژه دس��تورالعمل هایی که در س��ه ماه آخر سال 1389 با رویکرد تمرکززدایی، 
در مورد صدور معافیت تحصیلی، صدور مجوز خروج موقت از کش��ور برای مش��موالن و 
تفوی��ض اختیار برای توجیه غیبت به معاونت های وظیفه عمومی اس��تان ها صادر ش��ده، 

مثبت ارزیابی می شود. 
در این گزارش آمده اس��ت: ضبط وثیقه مش��مولینی که، با اخذ اجازه به طور موقت، 
از کش��ور خارج شده ا ند ولی با تأخیر مراجعت می کنند و متعاقبًا به خدمت وظیفه عمومی 
اعزام می ش��وند، عادالنه نیست. لذا ضبط قطعی وثیقه و اعزام به خدمت توأمان، بایستی 
م��ورد تجدید نظر قرار گیرد. بدین معنا که پس از خدمت وظیفه، وثیقه مضبوط، مس��ترد 

شود. 
در این گزارش همچنین اش��اره شده در استعالم از تعدادی ارباب رجوع، گالیه ها در 
بس��یاری موارد از خالء مرکزی برای راهنمایی و هدایت صحیح آنان برای دس��تیابی به 
حل مشکل و انجام تقاضا می باشد که در صورت راه اندازی دوایر وظیفه عمومی در نقاط 
مختل��ف تهران، بر حس��ب نیاز جمعیتی و جغرافیایی، از گالیه ه��ا به میزان قابل توجهی 

کاسته خواهد شد. 
آموزش و اعمال نظارت بر نحوه برخورد کارکنان س��ازمان وظیفه عمومی و اجرای 

کیفی و سریع مطالبات مراجعین از جمله موارد پیشنهادی است. 

بررسی احراز صالحیت موسسین داروخانه ها

بررسی نحوه ارائه خدمت
سازمان وظیفه عمومی ناجا

طب��ق گ��زارش اداره کل نظارت و بازرس��ی امور اقتصادی س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور، یک بانک دولتی برای خرید ملکی در تهران، مبلغ 7 میلیارد ریال بیش از ارزش 

کارشناسی به فروشنده پرداخت نموده است. 
این گزارش حاکیست سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به مدیر عامل این بانک 
این معامله را نوعی غبن فاحش دانس��ته و پیش��نهاد کرده اند با اقدامات قضایی نسبت به 

فسخ و استرداد ثمن معامله اقامه دعوی نماید.

جلوگیری از زیان یک بانک دولتی

افشین روغنی معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنایع و معادن به دلیل عدم 
ارائه اطالعات، اسناد و مدارک درخواستی مربوط به بررسی پرونده سوء جریان در اداره 
شرکت دنا توسط مدیر دولتی  به استناد تبصره ذیل ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی 

کل کشور به دادسرای عمومی و انقالب استان تهران معرفی شد. 

معرفی معاون یکی از وزارتخانه ها به دادگاه

بررسی هدفمندسازی یارانه ها
در خوزستان

بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستگاه های 
اجرایی استان خوزستان عنوان گزارشی است که توسط سازمان 

بازرسی کل کشور تهیه شده است. 
در این گزارش آمده اس��ت اقدامات در جهت شناسایی مشکالت و موانع اجرای 
قانون هدفمند کردن یارانه ها می بایس��ت قب��ل از اجرای قانون صورت می گرفت اما 
به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح در شناسایی صنایع استان و نبود سرمایه و پشتوانه 
کافی ب��رای تبدیل تکنولوژی قدیمی صنایع به تکنول��وژی روز دنیا، این مهم انجام 
نشده است. بنابراین تعریف الگوی مصرف متناسب با وضعیت موجود و شرایط اقلیمی 
به عمل نیامده و شرایط و کم و کیف آن تا این مرحله از اجرای قانون، در بسته های 

سیاستی و حمایتی مشخص نشده است. 
این گزارش می افزاید: با توجه به مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه های استان و 
وجود مش��کالتی در اجرای بسته های حمایتی و سیاستی مالحظه شده، هزینه بسیار 
باال برای خط اختصاصی گاز برای شهرک های صنعتی از جمله در نحوه گازرسانی به 
کوره های آجرپزی و حل مش��کالت آن ها برای تقلیل قیمت تمام شده هر قالب آجر 

اقدامی صورت نگرفته است. 
همچنین با توجه به وجود مشکالتی در اصالح اطالعات ثبت شده از جمله عدم 
آموزش کارشناس��ان استانی و شهرستانی و عدم اطالع رس��انی بموقع به استان ها و 
شهرس��تان ها و نامشخص بودن مراجع پاسخ گویی به مردم بویژه مراجع اجرای مواد 
)9( و )10( قانون هدفمندکردن یارانه ها )خانوارهای بی سرپرس��ت، بدسرپرست و ...( 
که باعث سردرگمی مردم در این حوزه شده است و به رغم تأخیر زیاد در جمع آوری 
اطالعات توس��ط فرمانداران به دلیل در اختیار ندادن IP توس��ط وزارت رفاه و تأمین 
اجتماعی، مالحظه گردیده که تاکنون اصالحات و تغییر سرپرست خانوار انجام نشده 
است. در حال حاضر مهم ترین مشکل برای اصالح اطالعات خانوار، مربوط به تغییر 
سرپرست خانوارهایی است که به دالیل مختلف از جمله فوت، طالق و ... قصد تغییر 

اطالعات خانوار خود را دارند. 
اجرا نشدن بسته حمایتی اصناف و صنایع از دیگر نارسائی های قید شده در این 
گزارش است. بر این اساس با توجه به آزادسازی قیمت حامل های انرژی و در نتیجه 
افزایش قیمت تمام شده کاالهای تولید شده، این موضوع می تواند مشکالتی از جمله 

تعطیلی کارگاه های تولیدی و ایجاد تورم در بازار شود. 
همچنین به منظور رس��یدگی به اعتراضات اش��خاص نس��بت به وجوه دریافتی 
یارانه ها و کمک های موضوع مواد )7( و )8( قانون هدفمند کردن یارانه ها، کمیسیون 
موضوع ماده )10( قانون موصوف به علت عدم حضور قاضی ذی صالح که می بایست 

از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی شود، تشکیل نشده است.

پیشنهاد
در ادامه گزارش پیش��نهادهایی جهت اصالح و اقدام الزم ارایه ش��ده است. این 

پیشنهادها عبارتند از:
• ستاد هدفمند کردن یارانه های استان نسبت به تعیین الگوی مصرف متناسب 	

با ش��رایط اقلیمی در سطح ادارات، سازمان ها و صنایع استان خوزستان اقدام 
نماید. 

• اداره کل صنایع و معادن اس��تان با هماهنگی ش��رکت گاز نسبت به تقسیط 	
هزینه های مربوط به گازرس��انی شهرک های صنعتی به خصوص کوره های 

آجرپزی که از نظر اشتغال نیروی انسانی حائز اهمیت هستند، اقدام نماید.
• س��ازمان هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا ب��ا در اختیار ق��رار دادن IP به س��تاد 	

هدفمندس��ازی یارانه ها در اس��تان ها، زمینه ثبت و اص��الح اطالعات خانوار 
را فراهم نماید. 

• س��تاد هدفمندی یارانه ها در مرکز ب��ا هماهنگی با وزارتخانه های بازرگانی و 	
صنایع و معادن و بانک عامل طی برنامه ریزی مناسب در اسرع وقت نسبت 
به اجرایی نمودن بس��ته حمایتی اصناف اقدام کند تا از بروز مشکالتی مانند 

تعطیلی تولیدی ها و تورم در بازار جلوگیری شود. 
• با توجه به این که جلسات کمیسیون ماده )10( قانون هدفمند کردن یارانه ها 	

به دلیل عدم معرفی قاضی از طرف رئیس محترم قوه قضائیه تشکیل نشده 
اس��ت، ضرورت دارد تا در راس��تای آیین نامه اجرایی قانون فوق، با همکاری 
دادگس��تری استان و معرفی نماینده قوه قضائیه نسبت به تشکیل کمیسیون 

اقدام شود. 

حجت االس��الم و المسلمین پورمحمدی، رییس س��ازمان بازرسی کل کشور در 
احکامی جداگانه مدیریت عالی واحد سنجش سالمت اداری، بازرسان کل استان های 

مرکزی و سمنان را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی، حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی در این احکام، 
حس��ن صفرخانی را به س��مت مدیریت عالی واحد سنجش سالمت اداری، ابوالفضل 
غنچه ارغوان را به س��مت بازرس کل اس��تان مرکزی و مس��عود صفری را به سمت 

بازرس کل استان سمنان منصوب کرد. 

انتصاب جدید در سازمان بازرسی کل کشور
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