
 
 

ها و منشأ اثر  كردن ضعف تالش براي برطرف
 بودن براي مردم، داراي افتخار و شرف است.
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 ماهنامه سازمان بازرسي كل كشور نشريه داخلي

گفتگو با دبير شوراي امر به 
 معروف و نهي از منكر سازمان

المللي نقش  نشست بين
 نهادهاي آمبودزمان

شناسي اختصاصي  آسيب
 حوزه دارو

 وگو كرد. آبان با حضور در سازمان بازرسي كل كشور با ناصر سراج ديدار و گفت 19پيتر تيلر سفير سوئد در تهران عصر روز سه شنبه 
اي با مسئـولـيـن كشـور        هاي دوجانبه رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به ديدارهايش با مسئوالن آمبودزمان سوئد گفت: مالقات  

ايم. در اين مالقات تبادل اطالعات مفيدي صورت گرفت.چندي قبل نيز در حـاشـيـه                      سوئد در كشورها و حاشيه سمينارهاي مختلف داشته       
ايم و او مقدمات مالقات امروز را فـراهـم      المللي نقش نهادهاي آمبودزماني در تركيه با سفير سوئد در آنكارا مالقات داشته   سومين نشست بين  

 اي براي انتقال تجارب دو كشور در زمينه آمبودزمان و مبارزه با فساد قرار گيرد. آورد كه اميدوارم اين ديدار مقدمه

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31086
http://bazresi.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=611&g=31
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المللي سازمـان     هاي بين   رئيس سازمان بازرسي كل كشور ارتباط     
عنوان آمبودزمان را در حال توسعه خـوانـد و              بازرسي كل كشور به   

الملل خوشبختانه حداقل ظرف يـكـي، دو سـال              افزود: در امور بين    
اخير اقدامات خوبي انجام شد و با كشورهـاي مـخـتـلـف جـهـان                   

هاي خوبي برقرار شد. سازمان بازرسي ايران عضو مؤسس و             ارتباطات
الملـلـي     عضو هيأت مديره آمبودزمان آسيايي و عضو آمبودزمان بين        

اكنون با بسياري از كشورها مانند چين، مالزي، تـركـيـه،              است و هم  
نامه دارد. در حال حاضر نيـز در حـال امضـاي                  دانمارك و... تفاهم     

 نامه با كشور روسيه هستيم. تفاهم
 174سراج بيان داشت: بعد از انقالب اسالمي بر اسـاس اصـل                

قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور كه همان آمبـودزمـان در             
شود، با اختيار نظارت بر حسن جـريـان            كشورهاي اروپايي تلقي مي   

 4طور كه در سوئـد         امور و اجراي صحيح قوانين تأسيس شد. همان        
آمبودزمان پارلماني فعاليت دارند، در سازمان بازرسي ايران نيز چهار          

ها فعال هستند. با       معاونت عملياتي تقريباً با همان وظايف و مأموريت       
اين تفاوت كه آمبودزمان كشور سوئد زيرمجموعه مجلس است ولـي           
در ايران سازمان بازرسي زير نظر مستقيم رئيس قوه قضائيه است و             

 رتبه باشد. حتماً رئيس بازرسي ايران بايد يكي از قضات عالي
وي با تأكيد بر ارتباط تنگاتنگ مردم با سازمان بـازرسـي كـل               

تواننـد از طـرق         كشور خاطرنشان كرد: در بخش مردمي، مردم مي        
هـاي     مختلف(تلفني، اينترنتي و حضوري) شكايات خود از دستـگـاه           

محض آنكه شكايتـي      مختلف را به سازمان بازرسي منعكس كنند. به        
در سازمان بازرسي به ثبت رسيد، بالفاصله عين شكايت بـه مـديـر               

شود كه آن مدير ممـكـن         دستگاه مربوطه ابالغ مي   
ترين مقام كشور باشد و تأكـيـد داريـم             است عالي 

ظرف يك ماه پاسخ اين شكايت به شاكي منعكس         

شود كه شاكي قانع شود وگرنه        شود و در صورتي شكايت بايگاني مي      
 گيرد. شكايت يا احياناً تخلف طبق قوانين، مورد رسيدگي قرار مي

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره بـه روابـط سـازمـان                
نـامـه      بازرسي با آمبودزمان دانمارك گفت: ضمن امضـاي تـفـاهـم             

همكاري و انتقال تجارب بين دو كشور، مذاكرات مفيدي انجام شده            
است. قرار است در ماه آينده ميزبان اساتيد دانمارك در تهران بـراي              

 آموزش مديران سازمان بازرسي باشيم.
پيتر تيلر سفير سوئد در تهران نيز در ادامه اين نشست ضـمـن               
ابراز اميدواري نسبت به تقويت روابط آمبودزماني سازمان بـازرسـي            
كل كشور ايران با آمبودزمان كشورش گفت: نهاد آمبودزماني سوئـد            

ها پيـشـرو      ترين آمبودزمان در دنيا است و بعد از ما دانماركي           قديمي
هـاي     هستند. در سوئد عالوه بر آمبودزمان پارلماني، آمبـودزمـانـي           
هـاي     ديگري نيز فعال هستند كه كار نظارت و بازرسي بر دستگــاه           

هـاي     عنوان نمونه يـكـي از سـازمــان          مختلف را بر عهده دارند. به      
آمبودزماني سوئد به دفتر سفارت ما آمده و گفتند درب را ببنديد تا             

 هاي شما را چك كنيم. ما تمام حساب
ضرورت ارتباط بين آمبودزمان ايـران و سـوئـد               وي با اشاره به   

كردن راهي است تا ارتباط       مندم پيدا   خاطرنشان كرد: آنچه من عالقه     
بين آمبودزمان سوئد و سازمان بازرسي به نحوي باشد كه سوئد نيـز             
از تجربيات ايران در اين زمينه استفاده كند. سفير سوئد در تـهـران               
ابراز اميدواري كرد كه اين ديدار باعث تعميق روابط دوجانبه كشـور            

 راجع به آمبودزمان شود.
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 السالم  السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين عليه

گذشتگي است. ماه عشق و شور و فرياد است. ماه آميختن با خون و آميختن عشق است. محرم ماه قيام و پـيـام                              محرم، ماه ايثار و ازجان    
 سازد.  سوي مراد و محبوبشان معطوف مي هاي شيداي نيكان و مشتاقان را به است كه دل

محرم ماه قيام و پيام است. ماهي كه به نام فرياد مناديان آزادي و آزادگي در تاريخ جهان شناخته مي شو دو هرساله عـاشـقـان حـق و                                 
هـا     السالم را در دل     بيت عصمت و طهارت عليهم      كنند و عشق به خاندان اهل       نوا با كاروان كربال، شور و شعور عاشورايي را احيا مي            حقيقت هم 
 دارند. زنده نگه مي

محرم زمان تفكر در ماهيت قيامي است كه بقاي دين انسانيت را تضمين كرد. محرم زمان آموختن رسم زندگي از سرور آزادگان جـهـان              
“ اگر دين نداريـد الاقـل آزاده بـاشـيـد             “  مردي كه در واپسين لحظات حيات پربار خويش با جمله           حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) است بزرگ      

 دشمنان دين را به رهايي از اسارت و بندگي نفس فراخواند.

ترين نمونه تقابل كفر و ايمان و مبارزه حق عليه باطل است كه آثار آن در تمام ابعاد تاريخ شيعه وزندگـي آزادگـان و                       واقعه عاشورا كامل  
ستيزي و حمايت از ديـن و         ترين درس ذلت گريزي، ستم آزادانديشان جهان مشهود است. واقعه عاشورا فرصتي ارزشمند براي آموختن مهم           

 پايبندي به آداب و اصول اسالمي است.

بخشد و روح شجاعت و غيرت ديني و  بستگي و وحدت ديني را در بين مسلمانان تقويت مي اقامه عزا و سوگواري حسيني روح تدين و هم 
ستيزي و مبارزه با ستمگران زمانش بود. ستمگراني كه منـكـر را       دهد. بدون شك قيام امام حسين ( ع ) ظلم              آزادگي را در جامعه افزايش مي     

 گسترش داده بودند. بنا براين براين مبنا تذكر لساني و نظارت ملي را جزء وظائف خود بدانيم و به آن عمل نماييم. 

 
 
 
 
 

 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است...
 

 سردبير                    

 سرمقاله
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المللي؛ رؤسا و نمايندگان نهادهاي نظـارت و           در اين نشست بين   
بازرسي و آمبودزمان كشورهاي ايران، اردن، اسـلـوونـي، اوكـرايـن،              
ايرلند، آذربايجان، آلباني، بوسني و هرزگوين، پـاكسـتـان، روسـيـه،         
روماني، سودان، سوئد، فنالند، قرقـيـزسـتـان، كـروواسـي، كـوزوو،                
گرجستان، التويا، ليتواني، مالت، مراكش، مقدونيه، مولداوي، مونـتـه          

 عنوان ميزبان حضور داشتند. نگر، نيجر و يونان و تركيه به
عمر اوغلو رئيس آمبودزمان جمهوري تركيه در متن دعـوت از             
ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور بيان داشـت: انـتـظـار               

رود اين سمپوزيوم موجبات ارتقاء همكـاري مـيـان نـهـادهـاي                  مي
اي    آمبودزمان را فراهم آورد. وي برگزاري اين سمپوزيوم را پـروژه             
هـاي    دانست كه باهدف تقويت ظرفيت آمبودزمان تركيه و با حمايت         

) و بـا هـمـكـاري          SIDAالمللي(   مالي آژانس همكاري و توسعه بين     
شـود. واژه        ) در تركيه برگزار مـي  UNDPبرنامه توسعه ملل متحد( 

اي سوئدي(اسكانـديـنـاوي) و         ) ريشه Ombudsman“( آمبودزمان” 

سال قدمت دارد. معني كالسيك واصلي اين واژه، مراجع            200حدود  
هـاي اداري؛       و نهادهايي هستند كه به شكايات مردم از دسـتـگـاه            

كنند. ويژگي اين نوع رسيدگي غير قضايي و   رسيدگي غير قضايي مي  
العمل در بـه نـتـيـجـه             آمبودزمان، عدم تشريفات و افزايش سرعت     

رسيدن شكايات است. به همين خاطر، آمبودزمان مورد اسـتـقـبـال              
كشورهاي مختلف دنيا قرارگرفته است. در تعريف جديد عـالوه بـر               

الذكر، موضوع مقابله با سوء جـريـانـات اداري و               هاي فوق   مسئوليت
شـود. در        مبارزه با فساد نيز ازجمله وظايف آمبودزمان قلمداد مـي          

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز اين وظيفه بر عهده سازمان           
كـه     شده و اين سازمان عـالوه بـر ايـن              بازرسي كل كشور گذاشته   

دار اسـت،       هاي مزبور را عهده     مسئوليت نظارت و بازرسي از دستگاه     
 كند.  عنوان نهاد آمبودزمان در كشور فعاليت مي به

المللي نقـش     تاريخچه برگزاري نشست(سمپوزيوم) بين      
 نهادهاي آمبودزمان تركيه

و   2013هاي    اين نشست در راستاي دو نشست قبلي كه در سال         
) برگزار گرديد،  UNDPو با همكاري دفتر توسعه ملل متحد(       2014

المللي از سوي آمـبـودزمـان         عنوان تداوم اين سري رويدادهاي بين       به
ريزي قرارگرفته است. از سوي دبـيـرخـانـه             تركيه موردتوجه و برنامه   

برگزاري سومين نشست( سمپوزيوم)، دستورالعمل توضيحي به شرح          
 زير ارائه شد.

 استراتژي و اهداف  
اهداف غايي سمپوزيوم؛ ايجاد وضعيتي براي بحث و بررسي در            

ها براي اقدامـات مـؤثـر و            ها و فراگيري آموزه     خصوص بهترين رويه  

رياست سازمان بازرسي كل كشور جمهوري اسالمي ايران به دعوت رسمي رياست آمبودزمان جمهوري تركيه؛ مهمت نيهات عمراوغلو در      
سپتامـبـر    17لغايت  16(   1394شهريور  26لغايت  25كه از تاريخ “  المللي نقش نهادهاي آمبودزمان سومين سمپوزيوم(نشست) بين   ” 

كشور در شهر آنكارا بـرگـزار شـد،         28)، در آنكارا برگزار شد، شركت نمود. در اين نشست كه با حضور رؤسا و نمايندگان آمبوزدماني   2015
جمهور، عصمت ايلماز رئيس مجلس عالي ملي تركيه، الرس واهلوند، سفير كشور سوئد در آنكارا، كمال ملـهـورتـا،                      رجب طيب اردوغان رئيس   

) و آقاي مهمت نيهات عمر اوغلو رئيس آمبودزمان جمهوري تـركـيـه در             UNDPنمايندگي مقيم دفتر برنامه توسعه ملل متحد در تركيه (          
 مراسم افتتاحيه به ايراد سخنراني پرداختند. 

 المللي نقش نهادهاي آمبودزمان سومين نشست( سمپوزيوم) بين
 گزارش حضور رياست سازمان بازرسي كل كشور در اين نشست
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الملـلـي و       كارآمد نهادهاي آمبودزمان در راستاي استانداردهاي بين       
 باشد. تجربيات اروپا مي

 المللي عبارت است از؛ اهداف ويژه سمپوزيوم بين
ها در تركيه براي ارتـقـاء و           . مساعدت در خصوص اصالح رويه      1

 المللي؛ حمايت از حقوق بشر از طريق دانش و تجربيات بين

. ايجاد شرايطي براي تبادل تجربيات و دانش متقـابـل مـيـان                2
ها را در اقدامات      ها فراگيري آموزه    كشورهاي مختلف كه بهترين رويه    

مؤثر نهادهاي آمبودزمان به بحث و بررسي خواهند گذاشت و عناصر           
 اصلي را مورد بازشناسي قرار خواهند داد؛

هايي براي اقدامات مؤثر آمبودزمان در تركيـه در            . ارائه توصيه   3
 المللي. راستاي استانداردهاي بين

 كنندگان در سمپوزيوم؛ سابقه شركت
 داوطلب)،   اروپاوكشورهاي هاي اروپايي(اعضاء اتحاديه . آمبودزمان1

هـاي اروپـايـي،       هاي آمبودزمان شامل شبكه  . نمايندگان شبكه   2
 المللي آمبودزمان،  هاي بين مديترانه و شبكه

المللي شامل دفتر كميسارياي عالي حـقـوق           هاي بين   . سازمان  3
 بشر، شوراي اروپايي اتحاديه اروپا،  

هاي ملي حقوق بشري در تركيه(پارلمان، وزارت        . اركان دستگاه   4
 دادگستري، مؤسسه ملي حقوق بشر)، 

 هاي سطوح عالي در تركيه،  . رئيس و نمايندگان دادگاه5

 هاي جوامع مدني،  . سازمان6

 هاي سياسي مقيم تركيه. . نمايندگي7
كـل     اظهارات ناصرسراج رئيس سازمان بازرسي      خالصه

 ؛ كشور
در دومين روز    1394شهريور    26(اين سخنراني در تاريخ      

 نشست انجام شد)
ناصر سراج، به تشريح جايگاه قانوني و نقش سازمان بازرسي كـل            
كشور جمهوري اسالمي ايران در نظام اداري كشور پرداخـت.وي بـا              

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصوص         174اشاره به اصل    
 –تأسيس سازمان، به وظايف آمبودزمان و حفظ حقوق شـهـرونـدي           

حفظ حقوق عمومي و برخـورد بـا           –اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه     
مفاسد اقتصادي و اداري و سپس به اختيارات ويژه قضـايـي اشـاره                

ها   نموده و در خاتمه وظايف و اختيارات سازمان و نيز وظايف دستگاه           
 عنوان مخاطب اين سازمان را تشريح كرد.  و مسئولين به

سراج؛ نقش بازرس قضائي را بسيار حائز اهميت دانست و اظهـار            

داشت: بازرسان قضائي دودسته هستند؛ بازرس قضائي داراي پـايـه           
قضائي نبايد كمتر باشد و بازرس قضائـي داراي            8قضائي كه از رتبه     

ابالغ خاص كه از طرف رئيس قوه قضائيه به اين منظور حكم و ابالغ              
دارند. در همه موارد اعالم تخلف و جرم كه توسط بـازرسـان غـيـر                   

گردد، بايد به تائيد بازرس قضائـي بـرسـد. ايـن                 قضائي گزارش مي  
بازرسان عالوه بر نظارت بر مراحل تحقيق و كسب مدارك؛ به تفهيم            

پردازند. سپس با تكميل پـرونـده و            اتهام و اخذ دفاع از متهمين مي      
 شود.  تائيد نهائي آن گزارش ارسال مي

كننده در    ديدارهاي دوجانبه با مقامات كشورهاي شركت     
 سمپوزيوم؛

 ديدار با سفير كشور سوئد در آنكارا؛

پس از اتمام سخنراني واهلوند سفير سوئد در آنـكـارا، وي در                
حاشيه نشست، طي ديدار با سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور           
در خصوص جايگاه قانوني سازمان و آمبودزمان در جمهوري اسالمي          
ايران گفتگويي به عمل آمد. سراج، از تمايل سازمان بـازرسـي كـل                
كشور براي همكاري و تبادل تجربيات با آمبودزمان كشور سوئـد، و             

عنوان كشور پيـشـرو       آغاز روابط با اين نهاد آمبودزمان، كه خود را به         
در امر آمبودزمان كالسيك به جهانيان معرفي نموده است، سـخـن             

 ايشان داد. گونه همكاري را به گفت. سفيرسوئد نيز قول مساعدت همه
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آمده ميان سفير سوئـد       عمل  كه طبق هماهنگي به     ذكر اين   (شايان  
در آنكار با سفير سوئد در تهران، اخيراً، سفير كشور مزبور در تهـران،              
از ايجاد روابط آمبودزمان ميان دو كشور ايران و سوئـد اسـتـقـبـال                 
نموده و پيشنهاد داده است در صورت موافقت سراج، ديداري رسمي           
در محل سازمان بازرسي كل كشور داشته باشد. مراتب به وزارت امور 

 خارجه كشور منعكس گرديده است).
هـاي   ديدار با رؤسا و نمايندگان نهادهاي آمبودزمـان       

 كننده در نشست برخي از كشورهاي شركت

رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين با رؤسا و نماينـدگـان        
كننده در سمپوزيوم؛ ازجـملـه        آمبوزدماني برخي از كشورهاي شركت    

آمبودزمان كشور سودان، آمبودزمان كشور آلباني، آمبودزمان فـدرال         
هاي پاكستان، معاون آمبـودزمـان        مالياتي و رئيس مجمع آمبودزمان    

قرقيزستان و رئيس آمبودزمان كشور نيجر ديـدار و در خصـوص                
هاي اين سازمان به بسط گسترش و       مندي  مسائل آمبودزمان و عالقه   

مند به هـمـكـاري        هاي كشورهاي دوست و عالقه      روابط با آمبودزمان  
 سخن گفت.

 ديدارهاي دوجانبه با مقامات كشور تركيه؛

ديدار با معاون وزير و رئيس خدمات نـظـارتـي وزارت              
 اقتصاد؛

سراج پس از خاتمه ديدار و گفتگو با رئيس آمبودزمان تركيه و              
امضاء يادداشت تفاهم همكاري، از وزارت اقتصاد تركيه بـازديـد بـه              

آورده و با مصطفي كوجا، رئيس خدمات نظارتي وزارت اقتـصـاد              عمل
 تركيه ديدار و گفتگو كرد. 

ديدار با رئيس آمبودزمان جمهوري تركيه و امضـاء           
 يادداشت تفاهم همكاري

ناصر سراج با همتاي آمبودزمان خود از جـمـهـوري تـركـيـه                  

 نامه همكاري مشترك امضاء كرد.  تفاهم
خوش كاردار سـفـارت       نامه عليرضا دل    در مراسم امضاء اين تفاهم    

جمهوري اسالمي ايران در آنكارا، حضور داشت. عمر اوغلو در مراسـم             
امضاي اين سند، ضمن قدرداني از هيئت ايراني در پذيـرش دعـوت              
شركت در سمپوزيوم و حضور فعال در كاركرد دوروزه آن، انعقاد اين            

هاي گسترده دو كشور دوست و بـرادر           نامه را سرآغاز همكاري     تفاهم
ساالر توصيف كرد و ابراز       هاي مردم   ترين نهادهاي نظام    دريكي از مهم  

اميدواري نمود اين همكاري موجب تحكيم و توسعه هرچه بيـشـتـر             
 هاي همكاري بين دو ملت و دولت ايران و تركيه شود.  رشته

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به برنامـه آتـي بـراي            
نـامـه بـا        نامه همكاري با مالزي، گفت: امضاي موافقت         انعقاد موافقت 

سراج با اشاره بـه   .كند چين و عراق نيز مراحل نهايي خود را طي مي     
اهميت همكاري ايران و تركيه در اين زمينه گفت: نبايد اجـازه داد                

كاران و پولشويان باشـد.       اين دو كشور مأمني براي بزهكاران و خالف       
هاي دوجـانـبـه و         سراج از عمراوغلو خواست تا براي تعميق همكاري       

هاي چندجانبه به ايران سفر كند كه بـا اسـتـقـبـال                 شروع همكاري 
 .رئيس سازمان آمبودزمان تركيه روبرو شد

 معرفي مؤسسه آمبودزمان تركيه:
و    6328مؤسسه آمبودزمان تركيه با تصويب قانوني به شماره           

 29در تاريخ     28338اعالم در روزنامه رسمي تركيه به شماره انتشار         
تأسيس شد. مؤسسـه آمـبـودزمـان تـركـيـه از                   2012ژوئن سال   
هاي شوراي ملي تركيه و داراي شخصيت حقوقي مستقل           زيرمجموعه

شـده     و رديف بودجه مشخص است. مقر اين مؤسسه در آنكارا واقـع            
 است.

هدف از تأسيس اين مؤسسه ايجاد سازوكاري مستقل و كـارآمـد            
جهت دريافت شكايات در ارائه خدمات عمومي، حقوق شهرونـدي و            



7 

 1394سال ششم/شماره هفتاد و يك/ مهر و آبان  

باشد. اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله داخلـي           تحقيق و بررسي مي    
توانند شكايات خود را به مؤسسه آمبودزمـان تـركـيـه          و خارجي مي  
 تسليم نمايند.

آمبودزمان تركيه در        رياست آمبودزمان:   غلو رياست  عمرا
در انطاكيه متولد شدند و تحصيالت خود را تـا پـايـان           1947سال  

دوره متوسطه در زادگاه خود ادامه دادند سپس در رشـتـه حـقـوق                
 1971دانشگاه استانبول تحصيالت خود را ادامه دادند و در سـال               

التحصيل شدند. وي در طول دوران خدمت خود در مـنـاصـب                  فارغ
در   2012در تركيه خدماتي را انجام دادند و در سال              قضايي  گوناگون
 شدند.  تركيه منصوب آمبودزمان رياست  عنوان خود به بازنشستگي دوران

 ساختار سازماني مؤسسه آمبودزمان تركيه:
آمبودزمان و يـك      5مؤسسه آمبودزمان تركيه داراي يك رئيس،       

دبير كل و چهار بخش روابط عمومي و خبرگزاري، دپارتمان اتحاديه           
الملل، دپارتمان توسعه راهبردي و دپارتمان توسعـه        اروپا و روابط بين   

 اجرايي است.

مديره مبارزه با جرائـم مـالـي          رئيس هيئت ديدار با   
 ماساك) ؛ وزارت ماليه تركيه؛(

مديره مبارزه با جرائم مـالـي        سراج با مرجع ملي و رئيس هيئت       
( موسوم به ماساك) نيز ديدار و گفتگو كرد. در اين ديـدار كـه در                     

مديره مبارزه با جرائم مالي در تركيه انـجـام            محل دفتر رئيس هيئت   
هاي مالي و بانكـي، در اكـثـر             منظور نظارت بر انجام فعاليت      شد. به  

) FIUكشورهاي دنيا، واحدي تحت عنوان واحد اطالعـات مـالـي (              
ايجادشده است. اين واحد عموماً تحت نظارت وزارت اقتصاد فـعـال              

شويي و مقابلـه      است. وظيفه اصلي واحد اطالعات مالي مبارزه با پول         
با كسب درآمدهاي نامشروع مالي است. در تركيه، اين مـبـارزه در                

) انـجـام      MASAKمديره مبارزه با جرائم مالي (         اصل توسط هيئت  
طور مستقيم به وزارت      شود. ماساك يك واحد خدمات است كه به          مي

 باشد. ماليه متصل مي
رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ضرورت همـكـاري           
دو كشور در خصوص مبارزه با جرائم مالي و مقابله با فرار مجرمان و            
مفسدان مالي اشاره كرد و بر اهميت پيشگيري تأكيد نـمـود.وي بـا                

كه نبايد دو كشور مأمني براي فرار مجـرمـان مـالـي و          اشاره به اين  
اقتصادي باشند، اظهار داشت: درگذشته مواردي از فرار مـجـرمـيـن              
مالي به كشور تركيه بوده است كه متأسفانه از اين كشور نيز گريخته             

اند. سراج بيان داشت: كشورهاي غـربـي در               و به ساير كشورها رفته    
اند اما در عـمـل      موضوع مبارزه با مجرمان فراري، در حد شعار خوب  

 آورند. هاي الزم را به عمل نمي همكاري
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               جهت آشنايي بيشتر همكاران نسبت به شوراي
معروف و نهي از منكر سازمان، خواهشمنديم وظايف اين           امربه

شورا را تشريح كرده و بفرماييد چه اهدافي را دنبال                 
 كنيد؟ مي

ابتدا مقدمه كوتاهي در مورد جايگاه و اهميت اي فريضه الهي              
هاي ديني،    معروف و نهي از منكر بر اساس آموزه           عرض كنم. امربه  

راهبرد اصلي اصالح جامعه و محور ترويج و اقامه شريعت و احكام               
دار   ديني است. حضرت اباعبداهللا الحسينعليه السالم نيز بزرگ پرچم         

 باشند. معروف و نهي از منكر مي امر به 
اين فريضه الهي در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي            

معروف و نهي از منكر         كه؛ دعوت به خير، امربه        ايران بابيان اين   
شده و آن را در ابعاد وظيفه متقابل           اي همگاني است، تصريح     وظيفه

مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت             
 ذكر نموده است. 

معروف و نهي از منكر       ا...تعالي نيز امر به     مقام معظم رهبري حفظه   
ترين، كارآمدترين، كارسازترين      عنوان يكي از نوترين، شيرين        را به 

شيوه تعامل اجتماعي دانسته و اين فريضه مهم را زيربناي حركات             
 اند. اجتماعي در اسالم معرفي نموده

الحجج   له در نخستين روز سال جاري در جوار مضجع ثامن           معظم
السالم و در مشهد مقدس ضمن تأكيد بر اين فريضه الهي به                 عليه

اند كه؛    كرده  گونه اشاره   برخي از مصاديق مهم معروف و منكر اين          
حفظ نظام اسالمي؛ حفظ عزت و آبروي ملّت ايران، رونق دادن به               

كردن اخالق اسالمي، گسترش علم و            اقتصاد و توليد، همگاني     
فنّاوري، استقرار عدالت قضائي و عدالت اقتصادي از مصاديق مهم              
معروف و در مقابل آن؛ ابتذال اخالقي، تضعيف نظام اسالمي، تضعيف           

 فرهنگ اسالمي، تضعيف اقتصاد جامعه، از مصاديق مهم منكر است.
معروف   اما در مورد سؤال شما بايد عرض كنم كه؛ شوراهاي امربه          

تاريخ    149631و نهي از منكر بر اساس بخشنامه شماره                    
هاي اجرايي و ازجمله سازمان       دولت در تمامي دستگاه     1392/9/17

 بازرسي كل كشور تشكيل گرديده است.
اندازي اين شورا، هماهنگي و همكاري مديران و              هدف از راه   

معروف و نهي     كاركنان سازمان در جهت اجراي مطلوب فريضه امربه        
توان به موارد     ترين وظايف اين شورا مي      از منكر است و ازجمله مهم     

 زير اشاره كرد:
هاي   ها و سياست    . هماهنگي و همكاري در جهت اجراي برنامه        1

 معروف و نهي از منكر اعالمي از سوي ستاد امربه
كارگيري امكانات سازمان در راستاي        . فراهم ساختن زمينه به     2

 معروف و نهي از منكر اجراي فريضه امربه

  معروف و نهي از منكر سازمان از چه زماني           شوراي امربه
 شده است؟ تشكيل

معروف و نهي از منكر سازمان در تاريخ                     شوراي امربه  
با انتصاب اعضاء شورا توسط رئيس محترم سازمان             1393/10/15

 شده است. تشكيل

 تركيب اعضاي اين شورا چگونه است؟ 
معروف و نهي از منكر سازمان بازرسي كل             اعضاء شوراي امربه  

 كشور به شرح زير است: 
ريزي و امور      . جناب آقاي ابراهيم شاهرخيان، معاون برنامه         1

 عنوان رئيس شورا مجلس به
عنوان دبير شورا و نماينده سازمان جهت ارتباط با           . بنده هم به   2

 معروف و نهي از منكر ستاد امربه

 معروف و هنی از منکر سازمان بازرسی کل کشور گفتگو با حممد صنایع، دبیر شورای امر به 

 معروف و نهي از منكر  نامه سازمان و ستاد امربه  تفاهم
 براي ترويج اين فريضه

با توجه به آغاز ماه محرم و اعالم هفته اول ايـن مـاه               
، با آقاي »معروف و نهي از منكر هفته احياء امربه   «عنوان    به

معروف و نهي از منكر سـازمـان،          صنايع، دبير شوراي امربه   
اي را اختصاص داده و در خصـوص وظـايـف و                 مصاحبه
 هاي اين شورا گفتگو نموديم. برنامه
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آبادي، مشاور معاون     والمسلمين حسيني دولت    االسالم  . حجت 3
عنوان   ريزي و امور مجلس و رئيس شوراي فرهنگي سازمان به            برنامه

 عضو شورا
واطالعات    . جناب آقاي حميد سارنجي، مديركل حفاظت            4

 عنوان عضو شورا به
، فرمانده بسيج پايگاه مقاومت       . جناب آقاي غالمرضا خدادادي    5

 عنوان عضو شورا شهيد بهشتي سازمان، به
 عنوان عضو شورا والمسلمين نوري كاخكي، به االسالم . حجت6

  معروف و نهي از منكر سازمان تاكنون چه           شوراي امربه
 اقداماتي انجام داده است؟

معروف و نهي از منكر؛ عالوه بر          ترين برنامه شوراهاي امربه     مهم
هاي تبليغي و آموزشي، شناسايي و تعيين مصاديق معروف و             فعاليت

ها   ريزي و اقدام براي ترويج معروف       منكر دستگاه و متعاقب آن برنامه     
معروف و نهي     باشد. شوراي امربه    و جلوگيري از گسترش منكرات مي     

معروف و نهي از منكر        از منكر سازمان، همزمان با هفته احياء امربه        
 ها مربوط به؛ (هفته اول محرم) با اعالم فراخواني پيشنهاد

         معروف   نقش سازمان بازرسي كل كشور در ترويج و اجراي امربه
 و نهي از منكر

            نقش سازمان بازرسي كل كشور در حمايت از آمران به معروف
 و ناهيان از منكر 

    معروف و نهي از منكر در سازمان         ارائه راهكارهاي اجرايي امربه
 بازرسي كل كشور 

 نمايد. گيري مي بندي و در اين رابطه تصميم را جمع
هاي خاص سازمان بازرسي       با توجه به اهداف، وظايف و ويژگي        

هاي آموزشي در     آمده اوالً سرفصل    عمل  هاي به   كل كشور با هماهنگي   
معروف و نهي از منكر براي بازرسان افتخاري سازمان            خصوص امربه 
اي بين سازمان بازرسي      نامه  نويس تفاهم   شده. ثانياً پيش    در نظر گرفته  

معروف و نهي از منكر براي ترويج اين فريضه           كل كشور و ستاد امربه    
 تنظيم گرديده است.

پس از تصويب قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از                 
معروف و نهي از منكر سازمان        منكر، ازجمله اقداماتي كه شوراي امربه     

انجام داده، درج تبليغات مرتبط با اين قانون در سايت سازمان،                 
 پورتال داخلي و فضاهاي تبليغي سازمان بوده است.

     هايي براي آينده شورا در نظر         چه اقدامات و برنامــه
 داريد؟

معروف و نهي از منكر سازمان        هايي كه شوراي امربه     ازجمله برنامه 
در دست اقدام دارد، تعيين مصاديق معروف و منكر در سازمان،                

اي ياوران معروف طبق دستورالعمل ابالغي از سوي             تشكيل هسته 
معروف و نهي از منكر است. همچنين انتخاب افراد                 ستاد امربه 

عنوان   معروف و نهي از منكر به        شايسته براي معرفي به ستاد امربه      
 هاي اين شوراست. مدرس ازجمله برنامه

در پايان ضمن تسليت به مناسبت ايام سوگواري سرور و ساالر              
شهيدان، از همكاران محترم تقاضامندم پيشنهادهاي خود را در              

 خصوص ترويج اين فريضه الهي به اين شورا ارسال فرمايند.
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قانون اساسي نظارت بر حسن جريان امور و           174بر اساس اصل    
هاي اداري و اجرايـي و مشـمـول             اجراي صحيح قوانين در دستگاه    

نظارت و بازرسي از وظايف سازمان بازرسي كل كشـور بـوده كـه                 
هاي نظارتي كه جـنـبـه         بخشي از شرح وظايف فوق در قالب فعاليت       

پيشگيري از جرائم و تخلفات در سيستم اداري و كاركنان دولت دارد     
گيرد، تجربيات نظارت بازرسي حكايت از آن دارد كـه                صورت مي 

بخشي از مشكالت موجود در نظام اداري، ناشي از جهل به قوانين و              
اي از قوانين و مقررات و فقدان بـرنـامـه             مقررات و تفسيرهاي سليقه   

اي سـازمـانـي، شـرح        هاي آموزشي متناسب با بسته    نيازسنجي دوره 
وظايف شغل ارجاعي و ساير موارد مرتبط اسـت، در ايـن راسـتـا                  

عنوان دستگاه نظارتي و از جهات ديگـر          سازمان بازرسي كل كشور به    
هـاي     هاي نظارتي كشور تحت عنوان شوراي دستـگـاه          ساير دستگاه 

نظارتي در اين مقوله از حيث نظارت بر عملكرد كـاركـنـان دولـت                 
سازي و ارائه هشــدارهاي پيشگيرانه نقش مـهـمـي در              باهدف آگاه 

 نمايند. اصالح و تمشيت امور ايفا مي
قانون سازمان بازرسي كـل       1در مرحله نظارت حين كه در ماده        

كشور احصاء گرديده، ارائه هشدار و تذكر به مسئولين و كـاركـنـان               
 »تذكر لساني  «معروف و نهي از منكر، يا همان        دولت به نحوي، امربه   

است، گرچه موضوع فوق در شكل تذكر دادن هرچند ساده به نـظـر              
هاي ديني، نياز به فراگيري دارد و اگر بـه             رسد، اما همانند آموزه     مي

هاي اداري و بين كاركنان دولـت و            نحو صحيح و اثربخش در حوزه     
عنوان نظارت شونـده      عنوان ناظر و كاركنان دولت به       روابط سازمان به  

هايي مسئول و متعهد خـواهـد          توسعه يابد، حاصل آن تربيت انسان     
بود، البته نبايد فراموش كرد فرد يا افرادي كه ديگري يا ديگـران را               

خواند، بازرسان كارشناسان سازمان      به كاري شايسته و معروف فرامي     
بازرسي كل كشور نيز با نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات، به 
نحوي همين نقش رادارند، در درجه اول بايد تالش كنند كه خود را             
به آن صفت نيكو بيارايند و اگر ديگران را از كار عمـل نـاشـايسـت                  

هاي خود را بـرهـانـنـد، تـا             دارند، در وهله اول بايد ناشايستي       بازمي
 كالمشان در ديگران تأثير و منشأ اصالح شود. 

اي كه بازرسان و كارشنـاسـان و           براي اين منظور اصول هفتگانه    
دارند و بايستي قبل از   كليه اشخاصي كه مشاغل نظارتي را بــه عهده       

 گردد. ديگران به آن پاي بند باشند به شرح ذيل ذكر مي
خيرخواهي رمـز مـوفقيت ( بـه مصداق حديث شـريـف امـام        1

 »احب اخواني من اهدي الي عـيـوبـي         «فرمايند:     صادق (ع ) كه مي      
بهترين دوستان كساني هستند كه عيوب را هديه نمايند، نـاظـر و               
بازرس بايستي رفتار، حركات، سكناتش نسبت به مجموعـه تـحـت             

 نظارت با دلسوزي و خيرخواهي باشد.
عنوان آغازي نيكو در نظر داشـتـه           احترام به فهم ديگران را به       2

 باشند.
باشـد از هـر حـيـث             چون شناخت آگاهي مايه اطمينان مي       3

شناخت به موضوع را تقويت نمايد.تشخيص موضوع نقش مـهـم و               
 گيري دارد.  ويژه نتيجه اساسي در ساير مراحل به

ويژه در احوال شخصي      ازحد سد ارتباط است به      كنجكاوي بيش   4
 و غير مرتبط.

صدر و درايت يـكـي از           صبر كليد كاميابي است، داشتن سعه       5
 اوصاف مهم ناظر و بازرس است.

 
 هاي نظارت و بازرسي ظرافت

 ناظر بر نظارت بر عملكرد كاركنان دولت 
 

 علي احمدي 
 معاون بازرسي كل استان مركزي 
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همراهي آخر جاده سبز، تذكر تكرار شود و اگر توسط يكـي از     6
بازرسان نتيجه نداشت، اگر بازرس يا بازرسان ديگري نزد مـخـاطـب             

 طور يقين اثرگذار خواهد بود. مقبوليت بيشتري دارند به
ساده اما هنرمندانه، از هنرمندانه بكار بردن الفاظ و حـركـات               7

 هرچند ساده نبايد غفلت ورزيد.
با توجه به موارد فوق و در نظر داشتن مراحل چهارگانـه: روبـرو                
شدن، تشخيص، اجرا و پاسخ به واكـنـش مـخـــاطـب، بــرخـي                    

هاي مهم در امر نظارت و بازرسي به شرح ذيل توضيـح داده                ظرافت
 شود: مي

هاي اجـرايـي و         يكي از موضوعاتي كه در امر نظارت بر دستگاه        
كاركنان دولت الزمه پيشگيري از جرائم، تخلفات و سوء جـريـان و        

هـاي     سازي تحت عنوان فعاليـت      باشد، آگاه   همچنين اصالح امور مي   
آموزشي مرتبط با قوانين و مقررات، انتقال تجربه و چراغ راه بـودن       
باألخص در حوزه قوانين و مقررات كاربردي است، آموزش قوانين و            

هاي نظارت و بازرسي،  ويژه همزمان با مأموريت مقررات به ناآگاهان به
تحت عنوان انتقال تجربيات از حيث تشبيه در روايات، تعليم جاهل،           

معروف و نهي از منـكـر در واجـبـات               عنوان نخستين مرتبه امربه     به
باشد. ممكن است مستخدم دولت بـه ادـلـه               شرعي قابل تبيين مي   

مختلف ازجمله مباحث مرتبط با تنوع قوانين و مقررات، نـداشـتـن              
هاي كاربـردي     تجربه بودن كارمند، فقدان سازوكار آموزش       برنامه، بي 
ويـژه    ها و... از قوانين و مقررات عمومي دستگاه مربوطه به              در دستگاه 

اطالع و يـا       قوانين نــاظر به شرح وظايف شغلي و پست سازماني بي         
داري فهم برداشت نادرست از قوانين و مقررات باشدوبهنگام كاربـرد           

اي تفسير نمايد، بـه        قوانين و مقررات را بنا به درك فهم خود سليقه         
گويند، ، اصطالحاً جاهل قـاصـر،         »جاهل قاصر    «اين فرد اصطالحاً  

كسي است كـه تــوانايي آموختن داشته، اما در اين كار كوتاهـي و              
انگاري نموده است يعني كسي كه حكم قانون يا شيوه اجـراي               سهل

داند، از اين حيث انتقال تجارب به كاركناني كه شـرايـط               آن را نمي  
ها فراهم نيامده، نه اينكه در اين امـر      فراگرفتن احكام قانوني براي آن    

كوتاهي ورزيده باشند، و آموزش احكــام قانوني به چنين مستخـدم           
يا مستخدماني براي پيشگيري از جرائم و تخلفات و ارتقاي كـيـفـي              
امور محوله و جلوگيري از هدر رفت سرمايه انساني، منابع و امكانـات    

ناپذير است، اين كار در مـراحـل نـظـارت               دولتي، ضرورتي اجتناب  
بازرسي، توسط بازرسان و كارشناسان و كليه متوليان و اثــرگـذاران           
در امر نظارت و اصالح، بايستي باظرافت، ماليمت، مهرباني و صبوري           
خاصي صورت گيرد، مضافاً آنكه در اين آموزش، بـه فـراخـور سـن            
كارمند، شرايط دستگاه، وضعيت مستخدم، مرتبه استعداد و فهم او           

هاي نـويـن    كارگيري شيوه بايد پس از شناخت و تسلط به موضوع، به  
 گردد. علمي و مناسب آموزشي امري مهم و اساسي تلقي مي

اسـت،   »جاهل مقصر    «حالت ديگر ناآگاهي از قوانين و مقررات        
اصطالحاً جاهل مقصر، كسي است كـه تــوانايي آموختن داشته، امـا          

انگاري ننموده است، در اين حالت ممكـن          در اين كار كوتاهي و سهل     
اي به مسئله علم داشته باشد، اما در شـرايـطـي                گونه  است كسي به  

شده كه اساساً از وجود حكم مسئله غفلت كرده است.درهرحـال              واقع
هاي بازرس و ناظر تابع ذهنيات اوسـت،          گيري  ها و موضع    گيري  جهت

اكثر ذهنيات نيز تابع شرايط محيط و مـتـأثـر از مشـاهـدات و                     
هاست، توجه بازرس به مسائل، اغـلـب تـابـع شـرايـط و                    شنيدني
 واحوال محيط است. اوضاع

اصـطـالح      تحرك و فاسد بـه      اگر محيط اداري، آلوده، خموده، بي     
روانشناسي جناحي، همراه با ذهنيت مجرمانه باشد، ممـكـن اسـت             

ها هشـدار     مستخدمان دولت از تكـاليف خود غافل شوند و اگر به آن          
داده شود كه در قوانين و مقررات، حدودوثغوري براي انجام يا تـرك             

پذيرند، اما از اينكه خودشان نيز چنين تكليـفـي       فعل وجود دارد، مي   
باشند. در ايـن حـالـت            دارند و بايد به آن پاي بند باشند، غافل مي         

هشدار بازرس و ناظر به چنين مستخدمي كه از تكليف خود، به آگاه             
شدن به قوانين و مقررات غفلـت داشتـه، مهـم بــوده و از مصاديـق             

معروف و نهي از منكر است كه در قالب تـذكر دادن به غـافـل،                 امربه
كردن اسـت، بـر ايـن           يـا تنبيـه بــه معنـاي لغوي آن، يعني بيدار       

اساس اگر جاهل مقصر در مراحلي كه تحت نظارت و بازرسي قرارداد           
درخـواست آمـوزش و تعليـم داشتـه بـاشد. اجابت خواسـتـه او از               

ربط جهت اتــخـاذ        طرف بازرس و ناظر و انعكـاس بـه مقـامات ذي        
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آميـز   ريزي و آموزش، عملي بسيار تحسين       تـدابيـر الزم بــراي برنامه   
و از نقاط قوت و اثربخش عمليات نظارت و بـازرسـي مـحـسـوب                   

 گردد. مي
حال اگر درخواستي صورت نگرفت و ديگران اعم از هـمـكـاران              

ويژه واحدهاي ناظر داخلي دستگاه و مقامات اداري در ترتـيـبـات               به
مراتب اداري گواهي كنند و علم داشته باشند كه مسـتـخـدم               سلسله

داند يا در آموختن آن كوتاهي كرده است، افـزون            وظيفه خود را نمي   
بر اينكه بايد تدابير تعليمي را براي او جدي گرفت، براي آمـوزش و               
انتقال احكام قانوني نيز بايد روشي انتخاب و پيشنهاد گردد كه او به             

 يادگيري تشويق شود.
به شرحي كه ذكر شد، خود انگيـزه آمـوخـتـن        »جاهل قاصر  «

جهـت،    داشته است. اما شرايط يادگيري براي او فراهم نيامده و ازاين           
 »جاهل مـقـصـر     «توانسته احكام قــانوني را فراگيرد. اما براي           نمي

شرايط يادگيري و آموزش برايش فراهم بوده، ولي او خود در اين كار             
رغم وجود شرايط و امـكـانـات در             كوتاهي ورزيده است، يعني علي    

فراگيري قوانين و مقررات كوتاهي كرده است، از اين حـيـث بـراي               
راهنمايي او نخست بايد در او انگيزه ايجاد كرد و براي تعليم چنيـن              

تري به كار گرفت تا آماده شود كـه خـود              كسي نيز بايد روش دقيق    
درخواست تعليم و آموزش كند، در غير اين صورت، اگر تنهـا بـراي               

حجت، از او خواسته شود كه مسائل و احكام و قوانين و مقررات               اتمام
عنوان ابزار كار ياد بگيرد و او نپذيرد، تكليف از عـهـده               كاربردي را به  

بازرس و ناظر در مقام نظارت و بازرسي برداشته نشـده و در ايـن                  
تر به كاربست، البته ممكن است  خصوص بايد روشي پيچيده و ظريف

اي از دستگـاه      برحسب شرايط، تكليف بر دوش مقامات باالتر يا حوزه        
بازرسي شونده باشد كه در اين خصوص ناظر و بازرس با توجـه بـه                

 نمايد. شناسي فوق، پيشنهاد فني و اجـرايي را ارائه مي آسيب
حالت ديگر، تعليم و آموزش جاهل يا به عبارتي ارشـاد فـعـال                
است، يعني اتخاذ تصميم براي تعليم كسي كه به خيال خود، حكـم             

كـنـد،      داند، ليكن درواقع اشتباه مـي       قانوني و روش اجراي آن را مي      
اي از قوانين و مقررات را بـر اسـاس             كه مستخدمين دولت پاره     چنان

اشتباه   عرف و ديدگاه ديگران كه ديد عميق و كارشناسي نيست را به           
اند، در اين فرض تصور       اند و خود علم يقيني به آن پيدا نكرده          آموخته

گري و    كنند عملشان در نظام اداري صحيح است يا در امر تصدي            مي
زعم خودشان تكليف و وظيفه       كنند، اين گروه به     مديريتي اشتباه نمي  

دانند، براي مثال بــرخـي مـقـــامــــات در                 درستي مي   خود را به  
ساالري، در    مراتب اداري كه بدون رعايت الزامات نظام شايسته         سلسله
اند، با ديدگاه مديريتي غـلـط          شده  هاي مختلف اداري منصوب     سمت

منطق، فقدان تعامل، عدم درك مـتـقـابـل،             ازجمله غرور، اقتدار بي   
توجهي به رفتار اداري و حتي گاه با اجبار و برخورد تند و زننده با               بي

هـاي     كاركنان زيرمجموعه برخورد نموده و تحـت عـنـوان شـيـوه              
نمايند، بازرس و نـاظـر در          مديريتي، عمل خود را صحيح قلمداد مي      

شناسي الزم و    گونه موارد و مصاديق بايستي آگاه بوده و با آسيب          اين
منطبق با موازين علمي و عملي تدابيري داشته باشد كـه بـا ارائـه                 
راهكار و پيشنهاد مناسب زمينه ايجاد امنيت و آرامـش و وفـاق و                 
همدلي در دستگاه تحت نظارت خود را عملياتي نمايـد، زيـرا ايـن                

عنوان مقـام اداري       مراتب اداري به    گروه از مستخدمين كه در سلسله     
كردند وظيـفـه خـود را           شود، گمان مي    ها تعبير مي    باالدست، از آن  

دهند، اما در حقيقت از سر ناآگاهي، همراه انجـام           درستي انجام مي    به
تكاليف خود، با استفاده از اقتدار و حاكميت دولتي كه بـه اعـتـبـار                 
پست و سمت در اختيار او بوده به كاركنان اجحاف نموده و به نحوي    

ويژه روابط تعاملـي      زمينه وجود سوء جريان در امور جاري دستگاه به        
نمايند. چنيـن      مخرب بين كاركنان را در دستگاه ايجاد و نهادينه مي         

مستخدمي را نيز بايد آموزش داد، اما روش تعليم يا ارائه پيشنهاد از             
تـر   صالح براي آموزش وي پيچيده طرف ناظر و بازرس به مقامات ذي  

از دو روش گذشته است. با چنين مستخدمي در مرحله نـظـارت و               
بازرسي بايد چنان باظرافت و نرمي سخن گفـت تـا آمـاده شـود،                  

اي كه نخست احتمـال دهد اشتباه كرده اسـت، چـراكـه او                 گونه  به
جـهـت     دهد، و ازاين    درستي انجام مي    كند وظيفه خود را به      گمان مي 

پذيرد كه مرتكب خطا شده است، در مـرحلـه بـعـد،                 آساني نمي   به
كند و ادامه عملش نيز اشتباه است،         ازاينكه او پذيرفت اشتباه مي      پس

بايد عمل صحيح را به او تعليم داده و تدابير آموزشي متناسب بـراي              
وي پيشنهاد گردد كه اصالح و خودسازي را در دستور كار خود قـرار       

 داده و براي ديگران الگو باشد.
قدر بايد باظـرافـت از         البته مراحل فوق به شرحي كه گذشت آن       

سوي بازرس و ناظر صورت گيرد كه درنهايت هم جاهل قاصر و هـم              
شده از سوي دستگاه نظارتي را هم الزم و           جاهل مقصر، تذكرات ارائه   

 هم مفيد قلمداد نمايند.
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اين موضوع در درازمدت و تكرار باعث ايجاد فرهنگ خودكنترلي          
نـظـارت    «و نظارت همگاني شده و به تعبير مقام معظم رهـبـري               

هـا     دروني و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخـلـف انسـان              
قدر كافي وجـود نـدارد،         ها و به    شود، اما اين عامل در همه انسان        مي

 »بنابراين نظارت دروني از اهم مسائل تمامي جوامع بشري است 

البته تأثيرگذاري رفتار بازرس در مجموعه تحت نظارت كـه بـه             
تعبير و تشبيه است زماني  معروف و نهي از منكر نيز قابل مراحل امربه

هـا و     گردد كه بازرس خود از هر حيث، در تكثير خـوبـي             محقق مي 
ها، فعال باشد و به اين موضوع نيـز آگـاهـي               خشكاندن مرداب بدي  

رود كه    واسطه مقام اخالص تا جايي مي       داشته باشد كه اگر بفهمد، به     
بازي بين او و پروردگار عالم مطلـع باشـد،           حتي فرشته نبايد از عشق    

؟! ديگر كجا دوسـت       ديگر كجا دوست دارد ديگران عملش را بفهمد       
اي رها كند؟ چون او كه فهميد اخالص يعني چـه،             دارد خدا را لحظه   

بها و اين سر عظيم، يعني اخالص خـود را     تواند اين در گران  مگر مي 
از دست بدهد. براي نيل به راهكارهاي فوق بازرس و نـاظـر بـايـد                   

لحظه غفلـت     مخلص باشد، زير فقط مخلصين عالم هستند كه از يك         
لحظه   ترسند و لذا دائم مراقب هستند، اما مابقي احتمال دارد يك            مي

غفلت كنند، اين مطالب كد بسيار مهمي است كه بايستي همواره در            
ذهن بازرس و ناظر باشد و تكرار گردد.و آن اين است كه هـمـيـشـه                 

اي كه احساس كند كسي شـده          مراقب نفس خود باشد ولو به لحظه      
است، همان لحظه، زمان سقوط اوست و هرچند باالتر برود، اگـر در              
آن لحظه منت كند، بدتر است مقام معظم رهبري در اين خصـوص              

 فرمايند: مي
هاي انساني و اصـالح       كساني كه در جايگاه نظارت بر مجموعه  «

 »امور هستند بايد در عمل و رفتار خود بسيار مراقبت كنند.

بازرس و ناظر بايد بداند كه در امرونهي ديگران، شيطان هميشـه            
هـاي    ويژه در مأموريت    در كمين است، لذا اخالص او در همه حال، به         

 نظارت و بازرسي مهم است.
ها و مـنـاجـاتشـان           ها، گريه   حضرت سيد الساجدين (ع) در ناله       

واجعل جهاد نافيك و همنافي طاعتك و أخلص نياتنـا            «فرمايند.   مي
خدايا ! كاري كن كه جهاد ما درراه تو باشد و كوشش               »في معامتك 

ما فقط و فقط درراه و طاعت خودت باشد، و در مـعـاملـه بـا تـو،                      
هاي ما خالص باشد، يعني فقط براي خودت كاركنم، نه ايـنـكـه           نيت

نيت كنم براي اينكه به فالن مقام برسم ولو مقام معنوي! من فـقـط                

خواهم نيتم اين باشد كه براي خدابنده باشم و تو خداي من بنده               مي
توان گـفت طبـق فرمايـش خـاتـم رسـل،              باشي. پس درنهايت مي    

هاي هدايت هستنـد   حضــرت محمد مصطفي (ص )، مخلصين چراغ     
طوبي المخلصين اولئك مصـابيح الهدي تنجلي بهم كـل فـتـنـه                «

هـا    شود، آن   هاي بسيار تاريك، روشن مي      ها فتنه   واسطه آن   به    »ظلماً
كنند، بندگان خالص خداوند تاكسي را ببينـد،          فهمند و درك مي     مي
فهمند كه او چكاره است، بندگان خالص خداوند عالمان حقيقـي             مي

هاسـت و      وتعالي دريد قدرت آن     چيز به اذن اهللا تبارك      هستند و همه  
ناظران و بازرسان بايستي مشمول موضوع فوق باشـنـد تـا رفـتـار،            

هاي تحت نظارت و بازرسي اثرگذار        حركات و سكناتشان در مجموعه    
 سازي نمايند.  باشد و از اين حيث الگو و مدل
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 مقدمه:
الـخـصـوص در        هاي توسعه و رشد در جهان علي        يكي از شاخص  

توسعه، صنعت هوايي بوده و نـقـش           يافته و درحال    كشورهاي توسعه 
اين صنعت به لحاظ گستره عملكردي آن در تحقق توسعه پايـدار و              

زدني و    هاي فرهنگي، اقتصادي، فنّاوري و توليد ثروت و... مثال          تعامل
 بديل است. بي

     در ضمن تنظيم و امضاء  1944اين سازمان در هفتم دسامبر
ونقل هوايي موسوم به پيمان شيكاگو تشكيـل و            پيمان حمل 

آغاز گرديد و اولين جلسه       1947مأموريت رسمي آن در سال      
رسمي آن در ششم ماه مي همان سال برگزار و اعضاء شـورا              

 نيز در بيست و هشتم ماه مي همان سال انتخاب گرديدند.
      هجري شمسي رسماً به عضويـت    1327كشور ما هم در سال

 تبع به عضويت سازمان ايكائو پيوست. اين پيمان و به
      باشد كه محتواي ايـن       ماده مي   96پيمان شيكاگو مشتمل بر

مواد بر اصول كلي حقوق جهاني هوانوردي داللت داشته و بـر     
اصل حاكميت كشورها بر قلمرو و تابعيت هواپيماها تـأكـيـد           

 دارد.
     المللي در شهر مونتـرال كشـور          مقر استقرار اين سازمان بين

 باشد. كانادا مي
 المللي هوانوردي  منشور سازمان بين

         هـاي كشـوري        اطمينان از رشد منظم و ايمن هواپيمـايـي
 المللي در سراسر جهان بين

جويانه تشويق صنعت و طراحي هواپيما براي مقاصد صلح 
      هـا و تسـهـيـالت            ترغيب و توسعه خطوط هوائي، فرودگـاه

 هاي كشوري   هوانوردي براي هواپيمايي
المللي بين(civil airoplanes) 

      ونقل هوائي ايمن، مـنـظـم،         پاسخ به نياز مردم جهان به حمل
 كارا و باصرفه

            هـاي     جلوگيري از تضييع اقتصادي ناشـي از رقـابـت
 نادرست و مضر

       لِ عضو و تأمين فرصتوهـاي مسـاوي        حفظ حقوق د
 هاي هوايي   براي اعضاء جهت برقراري سرويس

المللي بين 
از بين بردن تبعيض ميان كشورهاي عضو 
المللي افزايش ايمني پروازها در ناوبري بين 
ارتقاء عمومي همه ابعاد هوانوردي 
                   تعميم و توسعه كليه امور پشـتـيـبـانـي مـرتـبـط بـا

 

المللي  گيري، مفاد منشور و ضمايم الحاقي به مقررات سازمان بين فرآيند شكل
هوانوردي (ايكائو) و نقش نظارتي جهاني آن در استقرار يك نظام هوانوردي 

 استاندارد در كشورهاي عضو
ها تدوين: حميدرضا خوشحالي سربازرس گروه هواپيمايي و فرودگاه  

هاي راهبردي راه و شهرسازي آبادي كارشناس نظارت و بررسي محمد دولت  
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 المللي هاي كشوري بين هواپيمايي
المللي هوانوردي    اي سازمان بين    ضمايم و مقررات توصيه   

 )Icao annexes) 

هـاي     المللي هواپيمايي   ضمايم پيمان شيكاگو حاوي مقررات بين     
شده و منطبق با مـاده     صورت مقررات توصيه باشند كه به  كشوري مي 

ها به شرح ذيـل        اند كه اهم آن     پيمان شيكاگو تهيه و انتشاريافته      37
 باشند: مي

المللي درزمينه آمـوزش      ضميمه اول: حاوي قوانين و مقررات بين       
 و امتحان در مورد صدور 

هاي خلباني، مهندسي پرواز و تعمـيـر و نـگـهـداري                 گواهينامه
هاي مربوط به تعمير و نگهداري وسايل راديوئـي           هواپيما و گواهينامه  

هاي مراقبت    هاي ناوبري و آالت دقيق هواپيماها، گواهينامه        و دستگاه 
 باشد.    هاي هواپيمايي مي پرواز و عمليات مختلف شركت

 (Annexes 1-personel lie cen sing) 
المللي براي خلبـانـان و         ضميمه دوم: حاوي قواعد و مقررات بين       

كاركنان مراقبت پروازي درزمينه بعضي از نكات كه در هـوا بـايـد                 
جمله مقررات حق تقدم هواپيماهـا        باشد، من   موردتوجه قرار گيرد مي   

 باشد.      نسبت به يكديگر در هوا مي
(Annexes 2- rule of theair) 

الـمـلـلـي        ضميمه سوم:در خصوص هواشناسي و مقررات بـيـن          
 باشد. درزمينه هواشناسي هواپيمايي مي

 (Annexes 3- Metro logical service for inter 
national affairs)  

هاي هواپيمايي    ضميمه چهارم: درزمينه نحوه تهيه و انتشار نقشه        
 باشد. مي

 (Annexes 4- Aero nautical chart) 
گيري مورداستفاده در هواپيمـايـي        ضميمه پنجم:واحدهاي اندازه   

 كشوري را مشخص كرده است.
(Annexes 5-unit of measurement to be used in 

air and ground operation) 
ضميمه ششم: اين ضميمه مراتب مربوط به عمليات هواپيمـا را             

 كند كه در آن از مقررات  مطرح مي
هاي هواپيمايـي و نـحـوه           به نحوه كار شركت     المللي مربوط     بين

شده كه مشتـمـل بـر دو            استفاده از هواپيماها ازلحاظ عملياتي درج     
 بخش است.

 ََ(Annexes 6-opertion of aircraft- airplanes) 

المللي ثبت هواپيماهـا      ضميمه هفتم: در اين ضميمه مقررات بين       
يافته به كشورهاي مختلف جهان و    شده و عالمات ثبت تخصيص    درج

آميزي عالئم ثبـت و شـنـاسـايـي              همچنين مقررات مربوط به رنگ    
 Annexes 7-air crft nationality)شــده اســت.         مشـخــص 

registration marks ) 
المللي ساخت و نـگـهـداري           ضميمه هشتم: حاوي مقررات بين     

 باشد.  هواپيما مي
(Annexes 8-air worthi ness of air craft) 

ضميمه نهم: حاوي مقررات جهاني در مورد تسهيالت رفت آمـد             
بـاشـد.      مسافرين و ترخيص بار مانند مقررات گمركي و گذرنامه مـي         

(Annexes 9- facilitions) 
ضميمه دهم: حاوي مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداري            

هاي ارتباطي و ناوبري و رادار و نحـوه تـهـيـه و مـخـابـره                       دستگاه
 Annexes 10- telecomm)بـاشـد.        هاي هواپيمايي مي    تلكس

unications) 
بـاشـد.      ضميمه يازدهم: حاوي مقررات مـراقـبـت پـرواز مـي               

(Annexes 11-air safety regula tions ) 
 باشد.  ضميمه دوازدهم: حاوي مقررات تجسس و نجات مي

(Annexes 12-search and rescue accident and 
indent) 

 Annexes)ضميمه سيزدهم: حاوي بررسي و پيشگيري سوانح  

13- air craft invenstigarion) 
هـاي     ضميمه چهاردم : در اين ضميمه خصوصـيـات فـرودگـاه             

المللي ازنظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تـاكسـي               ¬بين
المـلـلـي      هاي فرودگاهي و همچنين مقررات بين       روها و ساير محموله   
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ها و نـيـز حـداقـل احـتـيـاجـات                احتراز از نصب موانع در فرودگاه 
شـده.     نشاني و بعضي از سـايـر خـدمـات فـرودگـاهـي درج                   آتش

(Annexes 14-aerodromes) 
المللي در مـورد دريـافـت            ضميمه پانزدهم: حاوي مقررات بين     

بررسي و انتشار اطالعات هواپيمايي از طريق صدور نوتم و تـهـيـه                
 باشد.  كتاب اطالعات هواپيمايي كشوري مي

(Annexes 15-aeronatical infor mation servise ) 
المللي احـتـراز از صـداي           ضميمه شانزدهم: حاوي مقررات بين     

زيست از طريق مـواد       كردن محيط   ناهنجار هواپيماها و احتراز از آلوده     
 باشد.  سمي خروجي از اگزوز موتور هواپيما مي

(Annexes 16-enviro ment protection) 
المللي درزمـيـنـه امـنـيـت            ضميمه هفدهم: حاوي مقررات بين     

باشد و هدف آن وضع مقررات در مورد پـيـشـگـيـري از                  هواپيما مي 
بـاشـد.     هواپيماربائي و اقدامـــــات ضدخرابكاري در هواپيــــما مي      

(Annexes 17-cecurity) 
كـردن و       بندي، انـبـار     المللي بسته   ضميمه هجدهم: مقررات بين    

 خطر كاالهاي خطرناك.  حمل بي
(Annexes 18-theafe transportofdan gerous 

goods by air) 
ضميمه نوزدهم: تحت عنوان مديريت ايمني با توجه به الـزامـات             

ها در خصوص مديريت ايمني و مواردي از قبيل برنامه جـامـع               دولت
آوري    ايمني هوانوردي كشورها، سيستم مديريت ايمنـي و جـمـع            

ها در صنعت هـوانـوردي         وتحليل و تبادل آن     هاي ايمني، تجزيه    داده

 پردازد. مي
(Annexes 19-safety mange ment) 

 

 نظر بندي و اعالم جمع
ونقل هوايي ايمن در فضاي كشورها بـراي      برقراري عمليات حمل  

ها مستلزم استقرار يك نـظـام         وبرخاست هواپيماها در فرودگاه     نشست
 افزاري و   ها و تجهيزات سخت هوانوردي كارا و مجهز به زيرساخت

افزارهاي مرتبط در چارچوب مقررات و استانداردهاي جهانـي           نرم
باشد كه سازمان هواپيمايي كشوري از طريق ايجاد سـازوكـار و                مي

ها، متولي راهبري، تنـظـيـم         تشكيالت شركت مادر تخصصي فرودگاه    
باشد. با توجه بـه         ها در كشور مي     سازي و كليه فعاليت     مقررات، بومي 

الخصوص كشـورهـاي       روند رشد شتابان اين صنعت در جهان و علي        
افزوده بـه      برداري از اين ارزش     منطقه و سهم ناچيز كشور ما در بهره       

ميالدي   2014طور مثال طبق آمار سال        هاي ظالمانه(به    لحاظ تحريم 
ميليارد دالر از بازار      6بر    جوار ساالنه بالغ    خطوط هوايي كشورهاي هم   

اند و سهم خطوط هـوايـي          صنعت هوايي كشور ما كسب سود نموده      
درصد بوده است.) لذا ضـرورت دارد             2كشور ما در اين ميان حدود       

راهبري و مراتب ارتقاء اين صنعت كه از صنايـع فـنّـاوري مـحـور،                  
اي و رقابتـي آن        باشد متناسب با شرايط توسعه      تك و پيشرو مي     هاي

 در دستور كار بروز رساني قرار گيرد.
 منابع:

 1) WWW.ICAO. INT 
2) WWW. CAO. IR 
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انـد.داشـبـورد       اكثريت مردم واژه داشبورد را تاكنون بارها شنيده       
هاي مختلـف     همان صفحه شكيل و زيبايي كه جهت نمايش قسمت        

شـده اسـت.درواقـع داشـبـورد              وسيله نقليه در جلوي آن نصـب       
گـيـري در حـيـن            كاركردهاي مهم خودروي شمارا جهت تصميم     

مثال اگر عقربه نشانگر دمـاي آب           عنوان  دهد.به   رانندگي نمايش مي  
شك متوجه بروز مشـكـلـي در           رادياتور از حد معمول باالتر رود بي      

موتور خودرو و يا عملكرد آن خواهيد شد و در اسرع وقت براي رفـع            
 نماييد. آن اقدام مي

هـاي پـراكـنـده،          ها با توجه به حجـم بـاالي داده            در سازمان 
پذير نيست كه اين مسئلـه بـراي           گيري به اين آساني امكان      تصميم

توان ادعا كرد كه هـدايـت         برانگيز شده است.مي     مديران ارشد چالش  
تر   مراتب سخت   هاي پيچيده به    هاي امروزي، در چنين محيط      سازمان

از هدايت يك اتومبيل است بنابراين مديران جهت اجراي مأموريـت           
سازمان و حركت در راستاي اهداف استراتژيك حداقل به ابزاري كـه       

هاي مختلف عملكرد سازمان و هدايت آن است نـيـاز              نماينگر جنبه 
توانيد چـيـزي را كـه           گويد شما نمي    دارند. يك قانون مديريت مي     

خوبي مديريت كنيد به هـمـيـن مـنـوال              گيري نيست به    اندازه  قابل
مشاهده و ديـدن       توان آنچه را كه قابل      توان اذعان داشت كه نمي      مي

جايي است كه داشبوردهاي سـازمـانـي و            نيست مديريت كرد و اين    
 شوند. سيستم مديريت داشبوردي مطرح مي

 داشبورد چيست؟
يك ابزار مديريتي است كه براي نمايش اطالعات عملكردي در            

ها براي اشخاصي كه به اين اطالعات نياز دارند به فرمتي كه              سازمان
سرعت بتواند ميزان كار آيي و عملكرد سـيـسـتـم را                 بيننده آن به  

تشخيص داده و آن را مديريت نمايد. به زبان ساده داشـبـورد يـك                 
هاي ديداري و     ها، شاخص   واسط كامپيوتري غني با نمودارها، گزارش     

افزار پويا و اطالعـاتـي مـربـوط            مكانيزم اخطار است كه در يك نرم      
اند و براي تمامي كاركنان سازمان و مديران ارشـد آن              شده  يكپارچه

روز سـازمـان اسـت تـا             هاي به   روشي ساده براي دسترسي به داده     

اطمينان از كسب اهداف و مطلع شدن از مشكالت بالقوه و واقعي را             
فراهم آورد. وظيفه داشبورد ارائه يك پنل واحد براي نمايش وظيفـه        

باشد.يعني اينكه محـيـطـي را مـهـيـا                يك سيستم با يك نگاه مي     
سادگي با يك نگاه و كمترين كلـيـك           نمايد كه مديران بتوانند به      مي

سادگي  هاي مختلف رصد كنند و به وضعيت سازمان خود را در بخش
متوجه شوند كه كدام بخش سازمان در چه موضوعي داراي وضعيت           

 بحراني است و احتياج به رسيدگي فوري دارد.
 سيستم مديريت داشبورد:

هاي امروزي موضوع كليدي و حياتي براي مـديـران             در سازمان 
باشـد   گيري سريع بر پايه اطالعات جامع و صحيح مي      توانايي تصميم 

گيري از دانـش       ها بايد با بهره     براي رسيدن به چنين هدفي سازمان     
گـيـري      ها و اطالعات، جهت تصميم سازي و تصمـيـم           نهفته درداده 

مبتني بر دانش و آگاهي، گام بردارند كه امروزه در اين مسـيـر بـه                 
انـد.ايـن       سازي سيستم مديريت داشبورد روي آورده         ايجاد و پياده  

هـاي مـخـتـلـف،           سيستم با ايجاد داشبوردهاي تخصصي درزمينه     
هـاي    كند و نيز با توجه به قابليت        گيري مديران را تسهيل مي      تصميم

دهد همچـنـيـن ايـن          گزارش سازي، نياز كارشناسان را پوشش مي      

 مديريت داشبوردي 
 هاي سازماني گيري اي نوين در تصميم شيوه

 ليسانس مديريت صنعتي فوق -اهللا اسديان كوهستاني  روح آوري: جمع
 كارشناس گروه توليد و توسعه
 اداره كل بازرسي استان تهران
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دهد كه هرلحظه عملكرد سـازمـان         ها مي   امكان را به مديران سازمان    
خويش را مشاهده و وضعيت آن را نسبت به هدف نهايي تـطـبـيـق                 

ها و    هاي كليدي عملكرد سازمان     نمايند براي اين منظور بايد شاخص     
واحدها تعريف تا بتوان در هرلحظه از وضعيت سازمان و عـمـلـكـرد          

 واحدهاي سازماني مطلع شوند.

 كارگيري سيستم مديريت داشبورد: فوايد به

 ايجاد شفافيت اطالعاتي در سازمان -1

 نمايش وضعيت كل سازمان در يك نگاه -2

 تر، بهتر و مؤثرتر گيري سريع كمك به تصميم -3

 هاي اخذشده مشي كنترل اجراي راهبردها و خط -4

 هاي مختلف آن نظارت بر وضعيت موجود سازمان و بخش -5

دسترسي به اطالعات موردنياز در هر زمان و مكان از چنديـن     -6
 منبع

ايجاد امكان سنجش ميزان اجراي تصميـمـات مـتـخـذه و                 -7
 شده هاي انجام ريزي برنامه

 سازي سيستم مديريت داشبورد: مراحل كلي طراحي و پياده

 فاز اول:شناسايي فرآيندهاي سازمان

 هاي كليدي عملكردي سازمان و واحدها فاز دوم: تعيين شاخص

 فاز سوم:طراحي سيستم داشبورد مديريت

 سازي سيستم فاز چهارم:طراحي و پياده

 ها و تكميل اطالعات فاز پنجم:اجراي پايلوت جهت رفع كاستي

 فاز ششم:اجراي سيستم در كل سازمان 

 يك سيستم داشبورد مديريتي مناسب بايد:

 اي باشد كه استفاده از آن را ساده نمايد. گونه الف:پيكربندي آن به

ها و افـراد و        ب:قابليت تعريف داشبوردهاي جديد براي مسئوليت      
 مديران جديد داشته باشد.

 تحليل باشد. ج:قابليت نمايش انواع اطالعات را داشته و قابل

 

 

 گيري: نتيجه

بديهي است دسترسي به اطالعات دقيق و بـهـنـگـام جـهـت                  
ها اعم از اجرائي يا نظارتي، كوچك يـا            گيري مؤثر در سازمان     تصميم

باشد كه ضرورت     ناپذيري مي   بزرگ، خدماتي يا توليدي امري اجتناب     
نياز مديران به ابزاري كارآمد و كارا، باألخص مديران سطوح عالي را             

نمايد.داشبوردها(صفحات نمايش) به علت آنكه تمـامـي             دوچندان مي 
ها را بـا اسـتـفـاده از             هاي سازماني را بر يك صفحه جمع و آن          داده

راحتي براي مديران و كارشناسان تفسير        نمودارها و اشكال مختلف به    
هـاي امـروزي مـحـسـوب             كنند ابزار ارزشمندي در سـازمـان         مي
جويـنـد     شوند.مديراني كه از سيستم مديريت داشبوردي بهره مي          مي
هاي پـيـچـيـده و           جاي اتالف وقت براي خواندن محتواي گزارش        به

ها، وقت خـود      غيرقابل درك و استخراج اطالعات موردنياز از ميان آن        
دهند و از زمان      موقع اختصاص مي    هاي صحيح و به     گيري  را بر تصميم  

توانند جهت رسيدگي به امورات ديگر سازماني استفاده          مانده مي   باقي
نمايند.در عصر كنوني و يا همان هزار سوم كه مصادف با ظهور مـوج               

باشد هر سازماني كه ارزش        سوم و متعاقب آن طلوع موج چهارم مي       
هـاي     كسب اطالعات بهنگام را درك نكرده و نسبت به زيـرسـاخـت            

اطالعاتي و ارتباطي اقدامي ننموده باشد شكي نيست در كـمـتـريـن            
زمان رو به اضمحالل خواهد رفت بنابراين ناگزيريم سوار بر اين مـوج     
حركت كنيم زيرا ايستادگي در برابر اين كهكشان عظيم اطالعات بـه            

 يك شوخي شباهت دارد.
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تواند بـراي      سازمان بازرسي كل كشور تنها نهادي است كه مي         
گذاري كالن كشورمان منشأ تبيين و يك فـرصـت             سيستم سياست 

هـاي     تر يافـتـه     تر و دقيق    استثنايي باشد تا نسبت به شناخت وسيع      
هاي مختلـف     هاي موجود در سطح كشور و درزمينه        آماري و واقعيت  

اي مطـلـوب      گونه  اي از آن به     هاي توسعه   جهت تحقق و تدوين برنامه    
تـوانـد بـهـتـريـن مـتـولـي                 بهره فراوان گرفت. اين سازمان مـي       

هـاي حـجـيـم          گيري از سطوح كشور بخصوص از دستگاه        اطالعات
ساز و اجرايي باشد تا از اين طريـق مـقـامـات                دولتي اعم از تصميم   

جانبه نسبت به     عاليه نظام بتوانند به سهولت و با شناخت دقيق همه         
گذاري و سياست ريزي در سطح كالن سياسي، اقتـصـادي،             سياست

اجتماعي و مديريتي كشور بپردازند. اين سازمان با توجـه بـه دارا                
ترين فرصـت    تواند راهبردي   فرد، مي   بودن قانون و مكانيسم منحصربه    

ريزي را به مراكز مهم و استراتژيك كشور مانـنـد: مـجـلـس                   برنامه
شوراي اسالمي، مجمع تشخيص مصاحت نظام و هيئت دولت ارائـه           

ترين مرجع و افزون بـر        توان گفت اين سازمان عالي      كند.در واقع مي   
آن بارزترين تشكيالت تدوين اطالعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي        

شود. ايـن سـازمـان          و سياسي جمهوري اسالمي ايران محسوب مي      
هاي نظارتي در تبادل اطالعات و تـدويـن             عنوان يكي از دستگاه     به

تواند نقش سـتـرگ و بسـزايـي را               ريزي كالن مي    قوانين و برنامه  
نظر از بعد نظارت و بازرسي ايفاء نمايد كه در راهـبـرد كـالن               صرف

 كشور بسيار مؤثر واقع گردد.
هاي نظارتي بيروني و     سازمان بازرسي كل كشور يكي از دستگاه      

شـود     ساز كارهاي كاربردي نظام جمهوري اسالمي محسـوب مـي          
درواقع ذات اين سازمان در درجه اول پيگيري و پـيـشـگـيـري از                  

هـاي درونـي        تخلفات و جرائم اداري است كه وجه اشتراك باارزش        
بازدارنده از تخلف و جرم انساني و اسالمي دارد، چون در درجه اول              

ها   شود به ايمان انسان     جلوگيري از هر نوع جرم و جنايت مربوط مي        
كه امري است بازدارنده و نظارت عاليه دروني هر فرد تـا حـقـوق                 
ديگري را ضايع نكند و ستمي نيز به ديگران نـرسـانـد. امـا بـراي                    
سازمان بازرسي اهداف ديگري غير از پيشگيري از جرم و تخلف در             

شده است؛ شناخت تخلف و جرم و معرفي      قانون تشكيل آن گنجانده   
متخلفان و مجرمان به مراجع قضايي جهت مجازات و از سويي ايـن             

ها اجرايي به مـر قـانـون و              كننده دستگاه   سازمان پيگير و هدايت   
هـاي را نـيـز           وحدت رويه در اجراي قوانين و مقررات در دستگـاه       

كند. اين سازمان درواقع پيگير اهداف موردنظر مـقـنـن               تعقيب مي 
شود يعني اجراي صحيح قوانين و نـظـارت    گذار) محسوب مي     (قانون 

 بر حسن انجام امور. 
 اند از:  نتايج حاصل از اهداف سازمان و فلسفه وجودي آن عبارت

 شناخت تخلفات و جرائم، -1
 هاي اجرايي كشور،  پيشگيري از تخلفات و جرائم در دستگاه-2
معرفي مجرمان و متخلفان به مراجع قضايي و رسيدگـي بـه             -3

 تخلفات و پيگيري آن تا حصول نتيجه، 
گذار (اجراي صحيح قوانين و نظارت بـر           پيگيري اهداف قانون  -4

 حسن جريان امور)، 
هاي اجرايي به اصول وحدت رويه قوانـيـن و             هدايت دستگاه -5

 مقررات، 
پيشنهاددهنده جهت اصالح قوانين و مقـررات بـه مـراكـز                -6

 گير،  تصميم
هاي جامعه بـه مـراكـز          دهنده اطالعات و آمار واقعيت      انتقال  -7

 ساز.  تصميم
سازمان بازرسي كل كشور پرنفوذترين سازماني است كه از توان          

توانـد بـراي تـمـام مـراكـز كـالن                 بالفعلي برخوردار است كه مي 

 
 جايگاه و نقش سازمان بازرسي كل كشور 

 
 
 محمد نادري ملكشاه
 دانشجوي دكتري علوم سياسي و بازرس گروه سياسي و قضايي اداره كل بازرسي استان گلستان
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گذار كشور، بانك اطالعاتي محسوب       گير و قانون    ساز و تصميم    تصميم
صورت كه تمامي مراكز مهم و حساس از اطـالعـات ايـن              شود. بدين  
مند شوند.    صورت بهترين شكل ممكن، وسيع و دقيق بهره         سازمان به 

ترين مـحـصـول        حال مهم   ناگفته نماند اين عمل بارزترين و در عين       
رود در واقع بيانگـر بـه ثـمـر نشـسـتـن               اهداف سازمان بشمار مي   

هاي ناشي از اقدامات ميداني سازمان بوده در مقابل اگـر از               دستاورد
گيري نشود  آمده سازمان در تدوين و تقنين قوانين بهره دست نتايج به

اثر خواهد بـود؛ يـعـنـي از              فايده و بي    هاي سازمان بي    تمام فعاليت 
هاي نهايي و عاليه سازمان بـازرسـي در تـدويـن اهـداف                   دستاورد

هـاي     بهره خواهند ماند و تمام فـعـالـيـت        رسالتش، نظام و كشور بي    
بايست با تالش مضاعـف       ماند. سازمان مي     حاصل و ابتر مي     سازمان بي 

ها تصريح و تعميـم دهـد تـا             گذاري  نتايج دستاورد خود را در قانون     
يـكـي از       گردش و بازخورد تالش مستمر سازمان اثربخش باشد، اين        

هاي سازمان بازرسي كل كشور است كه         ترين رسالت و مأموريت     مهم
 باشد.  در كليت قانون تشكيل آن مستتر مي

سازمان بازرسي كل كشور با توجه به همكاري و همپوشانـي در             
هـاي     دستگــاه” هاي اخير با چندين دستگاه متولي نظارتي كه           سال

اند توان خود را در كنترل و نـظـارت              را ايجاد نموده  “  نظارتي كشور 
هاي اجرايي كشور افزايش و اطالعات دقيق         دقيق بر مجموعه دستگاه   

آورند كه خود گـويـاي      ها به دست مي     و مطابق با واقع از عملكرد آن      
ريـزي بـراي        انداز برنـامـه     نگري به چشم    هاي نظرورزانه، آينده    تالش

ساله   20انداز    يي است كه طي فرايندي در دل برنامه چشم          ها  دستگاه
هاي اخير جـهـت تـوسـعـه و              شده دهه   هاي متعدد تدوين    ساله  5و  

گيري درزمـيـنـه       پيشرفت كشور است. طي فرايند مذكور رشد چشم        
رفت از تـنـگ        نظارت عمومي به وجود آمده كه بيانگر يك نوع برون         

باشد. بديهي اسـت       هاي نظارت مي    نظري نسبت به نهاد     نگاهي و تنگ  
نگري باعث شده كه تـلـفـيـق و              ريزي و آينده    اين نوع نگاه و برنامه    

هاي اطالعاتي كشور(وزارت اطالعات)، نظارت         همپوشاني بين دستگاه  

اي(ديوان محاسبات)، نظارت عام قضـايـي (دادگسـتـري) و                بودجه
ريزي وزارت كشور) بـه         اي( معاونت بودجه و برنامه       اعتبارات و هزينه  

انداز رو به رشد و روشنـي         تواند چشم   وجود بيايد؛ بديهي است كه مي     
ها از حـالـت      را در كشور به وجود بياورد. اين تغيير و دگرگوني (نگاه    

صورت مدرن) افزايش و گسترش اقتدار نظارت را متحول و              سنتي به 
 كند.  پذير مي امكان

سـازي اطـالعـات و           عدم توجه و استفاده صحيح از بـهـيـنـه           
تواند تهديـدي بـراي مـراكـز و              هاي سازمان بازرسي مي     توانمندي

ريـزي در       سازي و برنامه    هاي حساس كشور جهت تبيين برنامه       نهاد
راستاي رفع مشكالت كالن و استراتژيك محسوب شـود و مضـافـاً               
اينكه باعث سرخوردگي مقامات، مديران، بازرسان و كـارشـنـاسـان             

حساب آمده    ترين آسيب به    مجرب سازمان را به همراه دارد كه شديد       
و باعث نوعي وارفتگي و انحراف نسبت به اهداف و سياست سـازمـان      

بـاشـد     انجامد و به لحاظ نظارت كه هدف مهم واصلي سازمان مي            مي
هـاي دولـتـي         دچار تعديل و آسيب خواهد شد و قطعاً عوامل سازه         

شده و اهداف عاليـه       هاي بودجه گير) از كنترل نظارت خارج         (دستگاه 
نظام را دنبال نخواهند كرد و از همين حيث به كشـور بـه لـحـاظ                   

 مديريتي، مالي و... آسيب خواهد رسيد. 
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يكي از مباحت مهمي كه در دين مبين اسالم مورد توجه بـوده              
امر نظارت و بازرسي است. بر همين اساس نظارت و بـازرسـي در                 

 اي داشت.  حكومت علوي نيز جايگاه ويژه
السـالم از       هاي پيشين هدف اميرالمومنين علي عليـه        درقسمت

البـالغـه و      نظارت و كنترل و همچنين نظارت كارآمد از ديدگاه نهج        
نظارت در حكومت علوي را تا حد امكان تشريح كرديم. در ادامه بـه               
موضوع نقش هشدار و پيشگيري در نظارت پرداختيم و توضيحـاتـي        
درباره اعمال نظارت آشكار و پنهان ارائه كرده و نظارت مـردمـي را               

 تشريح كرديم.
 گذرانيد: حال قسمت چهارم و پاياني اين مقاله را از نظر مي

هدف علي(ع) از پذيرش قدرت و حكومت اين بود كه جـامـعـه                 
نـهـايـت بـه طـرف              انساني را به سوي تكامل مادي و معنوي و در           

خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعي را برقرار سازد. براي هـمـگـان               
آميزي براساس تسـاوي حـقـوق          زندگي سالم و همزيستي مسالمت    

خواست احياگـر حـكـومـت و            افراد، پديد آورد. به عبارت ديگر مي       
سال پيش آن را بنا نهاده بود و بعد از             25سياستي باشد كه پيامبر     

پيامبر چهره حكومت و جامعه پيامبري كامـالً دگـرگـون شـده و                 
  1ها از اهدافش فاصله گرفته بود. فرسنگ

هاي   كردن و استواري بخشيدن پايه      اهداف پيامبر اسالم جز پياده    
داشـت     اخالق نبود همچنان كه خود آن حضرت همواره بانگ برمي         

و در    2ام  هاي اخالقي مردم برانگيخته شده      كردن ارزش   كه براي كامل  
اين راه آن چنان تالش كرد كه در قرآن نيز به داشتن اخالق نيـكـو                

 3به سترگي ستوده شده بود.
اميرالمومنين علي(ع) نظارت مستمر و پيگير و حساب شـده در      

تمام شئونات كارگزاران داشته و در سخنان خود به نظارت فراگـيـر             
واليان و حاكمان بر امور كارگزاران تأكيد داشتند. از عملكـرد خـود               

نمودند، نظارت امام     امام و همين طور سفارشي كه به واليان خود مي         
 در چند محور قابل بررسي است:

 الف) انتخاب كارگزاران نمونه و شايسته؛
 ب) رسيدگي مادي و معنوي به كارگزاران؛

 ج) تقويت نظارت دروني كارگزاران؛
د) نظارت بيروني بر كارگزاران از طريق مستقيم توسط حاكمـان       

 يا از طريق نيروهاي اطالعاتي؛
 هـ) حسابرسي و كيفر كارگزاران خطاكار.

 بازرسي و نظارت بر كارگزاران:
هاي دولـتـي و مـؤسـسـات             از آنجا كه فلسفه وجودي سازمان      

ها با امكانات و بـودجـه        عمومي تأمين مصالح عامه است و اين نهاد 
اند و همواره بـايـد در ايـن             مردم و براي خدمت به آنان پديد آمده       

مسير نيز حركت كنند، بنابراين بايد احراز شود كه تا چه حـد بـه                 
تعهد خويش پايبندند. با توجه بـه گسـتـرش دايـره حـكـومـت                     
اميرمؤمنان(ع) و عدم امكان نظارت مستقيم خود حضرت، در كـنـار              

هاي نظارتي و توجهات حكومتي به كارگزاران، داشتـن           همه مكانيزم 
دستگاه نظارتي خاص جزو ضروريات حكومت است. حضـرت هـم              

و هم آن را بـه والـيـان           4گرفتند خود از چنين دستگاهي بهره مي 
هـايـي     ها و چهارچوب    كردند. البته ايشان معيار      حكومتي سفارش مي  

براي ناظران و بازرسان ترسيم كردند. حضرت تأكيد داشـتـنـد كـه             
هايي متقي، مؤمن، امانتدار و صادق        داران اين سمت بايد انسان      عهده

باشند. وظيفه آنان اين است كه از طرز عمل مأموران، آگاه و شـيـوه            

 

 البالغه نظارت و بازرسي در نهج
 

 قسمت پاياني 

 كارشناس روابط عمومي-علي فخيمي
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برخورد آنان را با مردم زير نظر داشته باشند و از ميـزان صـحـت و                
هاي كارگزاران نيز مطلع يابند و اين بـازرسـانِ ويـژه،                سقم گزارش 

شوند و اگر حاكم بازرس مورد اطميـنـان           چشم حكومت محسوب مي   
تواند حكومت را اداره كرده و مانند يـك شـخـص               نداشته باشد، نمي  

سپس رفتـار  «فرمايند:    تواند راه درست را بيابد. حضرت مي         نابينا نمي 
كارگزاران را بررسي كن، و جاسوساني راستگو، وفاپيشه بر آنان بگمار           
كه مراقبت و بازرسي پنهاني تو از كار آنان سبب امانتداري و مهرباني            

  5»با رعيت خواهد بود

 نظارت بر كارگزاران عبارت است از:
هاي كارگـزاران را زيـر        . نظارت بر مكاتبات: امام علي (ع) نامه          1

نوشتند و يا     هايي كه خود آنان براي ديگران مي        نظر داشتند؛ چه نامه   
نمودنـد. حضـرت در         شد مراقبت مي  هايي كه به آنان نوشته مي       نامه
اطالع يافتم كه معاويه براي تـو        «اي به زيادبن ابيه نوشته است:          نامه
 6»اي نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست كند نامه

اي به ابوموسي اشعري كه عامل  ها: امام در نامه  . نظارت بر گفتار 2
آن حضرت در كوفه بود و پس از آنكه امام (ع) آنان را به جنگ جمل        
فراخواند، مردم را به نشستن در خانه ترغيب كرد، ضمن توبيـخ وي              

گيرد:  هاي او مورد دقت و ارزيابي قرار مي كند كه گفته   به او اعالن مي   
از بنده خدا علي اميرمؤمنان به عبداللّه بن قيس (ابوموسي اشعري)            «

پس از ستايش پروردگار و درود: سخني از تو به من رسيده كه هم به 
سود و هم به زيان تو است. چون فرستاده من پيش تـو آيـد دامـن           
همت به كمر زن، و كمرت را براي جنگ محكم ببند و از سـوراخ                  

 .7و 8»خويش بيرون آي
ها: امام (ع) رفتار كارگـزاران را نسـبـت بـه                    . نظارت بر رفتار    3

مخالفان زير نظر داشت و آنان را از بدرفتاري نسبت به مخالفـان بـر           
عباس فرماندار بصره نوشت:      داشت. آن حضرت خطاب به ابن        حذر مي 

تميم و خشونت با آنـان را بـه مـن                 بد رفتاري تو را با قبيله بني      «
گـاه     تميم مرداني نيرومندند كه هـر        اند. همانا قبيله بني      گزارش داده 

 9درخشد. دالوري از آنان غروب كند، سلحشور ديگري به جاي آن مي
هـا و       . نظارت بر عكس العمل افراد پس از عزل: امام ناراحتـي             4

داد. پس از اينكه       هاي كارگزاران را نيز تحت مراقبت قرار مي         گرفتاري

بكر از استانداري مصر بركنار گشت، به امام خبر رسيـد             محمد بن ابي  
اي به او چنـيـن       كه وي محزون و اندوهگين شده است. امام طي نامه          

به من خبر رسيد كه از فرستادن اشتر بـه سـوي مـحـل                  »نوشت:   
اي. اين كار را به دليل كند شدن و سـهـل               ات ناراحت شده    فرمانداري

ام، اگر تو را از         ات يا انتظار كوشش بيشتري از تو انجام نداده          انگاري
فرمانداري مصر عزل كردم، فرماندار جاي ديگري قرار دادم كه اداره            

 10»تر است تر و حكومت تو در آن سامان خوش آنجا بر تو آسان

 بازرسي و نظارت دروني:
ترين شيوه نظارت بر حسـن اعـمـال            ترين و مؤثر    يكي از مطلوب  

كارگزاران نظارتي است كه خود آنان از درون بر عملـكـرد خـويـش                
داشته باشند. اين نظارت از طريق اعتقادات ديني و اخـالق فـردي                

ريزي نموده و     گيرد كه امام براي تقويت هر دو مورد برنامه          صورت مي 
اند. به طوري كه همراه با سفارشات اخـالق    تالش كافي مبذول داشته 

فرمودند. بـه       به كارگزاران مسائل اعتقادي را نيز همواره يادآوري مي        
د بـه       «ها     توان گفت دولت علوي در تمام زمينه        طور كلي مي   مـقـيـ

است. به اقتضاي اين خصيصه است كه حكمران بالضروره بايـد    »دين
و نيز بايد به اجراي قانون خدا         11ترين مردم در حكم خداوند باشد       دانا

فاعـلـم أنّ      12ليس علي اإلمام االّ ما حملَ من أمر ربه        «متعهد باشد:    
أفضل عباد اللّه امام عادل هدي و هدي فأقام سنةً معلومـة و أمـات               

 13 »بدعة مجهولة

 كيفر سريع و قاطع كارگزاران:
همچنان كه گفتيم امام براي اطالع از عمـلـكـرد كـارگـزارانـش            
همواره بر چگونگي كاركرد آنان نظارت داشت. از مديران و مسئـوالن             

داد   ها رهنمود مي    حكومتي نيز چنين نظارتي را انتظار داشت و به آن         
كه اگر يكي از عمال حكومتي و حتي كسي از يـاران و هـمـكـاران                   

هاي   نزديك زمامدار دست به فساد و نادرستي و خيانتي زد و گزارش           
هـا    بازرسان مخفي هم حاكي از تأييد اين موضوع بود، همين گزارش          

براي اثبات خيانت آن شخص كافي است و بايد بدون درنـگ مـورد               
اي كه بايد در مورد اطمينان بـه گـزارش              رسيدگي قرار گيرد. نكته    

همان طور كه گفتيم عـلـي (ع)                بازرسان يادآوري شود اين است كه     
ضمن سفارش به دقت در انتخاب بازرسان و سالمت روحي و اخالقي            
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كند كه هر كـاري را از مـجـاري               آنان باز هم زمامدار را دعوت مي      
گاه يك گزارش از چند مجرا مورد تأييـد و             مختلف دنبال كند تا هر    

اتفاق نظر قرار گرفت، براي زمامدار شكي در صحت و پـذيـرش آن               
  14وجود نداشته باشد.

آميز حضرت به يكي از نزديكانشان كه ظاهرا عبدالـلّـه       نامه عتاب 
بـاشـد.      بن عباس پسر عموي ايشان است در خور توجه بيشتر مـي           

     دهد كه نظارت و مراقبت امـام عـلـي            برخورد امام با وي نشان مي     
همان گونه كه نسبت به كارگزاران غير خويشاوند به دقـت اعـمـال               

شـود و در نشـان           شود و بر كارگزاران خويشاوند نيز اعمال مي         مي
دادن عكس العمل و مجازات هيچ گونه تفاوتي نبوده است. شـيـوه               
امام علي (ع) در مورد فرد خاطي عالوه بر به كيفر رسـانـدن آنـان                    
افشاگري و رسوايي آنان نيز بوده است چنانچه در ادامه نامه مذكـور             

به مقدار خيانتي كه انجام داده است او را         «خوانيم:     امام به مالك مي   
كيفر نما! سپس وي را در مقام خواري و مذلّت بنشان و داغ خيانـت           
بر جبينش بند و طوق رسوايي بر گردنش بيفكن. اين روش امام كه              
داغ خيانت بر پيشاني فرد خطاكار زده شود و قالده ننگ و بدنـامـي               

بـه   15»بر گردنش آويخته شود و در ميان مردم انگشت نمـا گـردد             
خاطر اين است كه هم سرنوشت او باعث عبرت ديگران شود و هـم               
 ديگر فرصت و امكاني براي خيانت و فساد در ميان مردم پيدا نكند. 

 ارزيابي و پيگيري:
در آخر بايد گفت، كنترل عبارت از توجه به نتايج كار و پيگيري             

هاي انجام شده و اعمال اصالحات مقتـضـي           آن براي مقايسه فعاليت   
بر مبناي اهداف تبيين شده است. كنترل داراي اركاني است؛ ماننـد             

 نظارت، ارزيابي و پيگيري. 
نظارت و ارزيابي: نظارت و ارزيابي در برخي موارد آشـكـار و      -1

توان امور را  بيروني است. با بكارگيري ماموران تجسس و پيگيري مي
توان افـراد را       كنترل و ارزيابي نمود. گاهي با يك نظارت دروني مي      

معتقد به وظايف خود نمود كه با نفس لوامه خود امور خـود را بـه                  
بررسي و ارزيابي بكشند. ناظران بيروني گاهي آشكارا و گاهي پنهاني 

السـالم     دهند. طبق فرموده اميرالمؤمنين عليـه        كار خود را انجام مي    
خدمتگزاران توده مردم هستند و بر كنترل دائمي همه كساني كه به 

اند، سفارش مؤكد شده است. بويـژه          هر نحوي به كاري گماشته شده     
امام توصيه فرموده است كه عالوه بر آنكه مدير خود بايد ناظر اعمال     

ها را كنترل و مواظبت كند تا با سوء استـفـاده از          آنان باشد، كار آن   
ها داده است به رعيت ستم نكنند. گـروهـي را               قدرتي كه وي به آن    

ها بگمارد تا همواره او را در           نيز بايستي براي بازرسي هميشگي آن     
ها قرار دهند. امام در قسمتي از سـخـنـان               جريان شيوه عملكرد آن   

گهربار خود خصوصيات الزم را جهت انتخاب اين بـازرسـان، بـراي              
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فرمايد: و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهـم              مالك اشتر مي  
ها بازرسان و كنترل كنندگاني بگمار كه به تو وفادار و راستگو          برآن«

به معني بازرسان و چشمهاي نـاظـر بـر             »عيون«لمه  ك  .»باشند
 باشد. اعمال مي

 جهت يك ارزيابي و كنترل صحيح بايد به موارد ذيل توجه كرد:
 تعيين نتايج مورد انتظار -
 تعيين استاندارد مطلوب -
 ها براي سنجش نتايج مورد انتظار تعيين شاخص -
آوري اطالعات و آمـار مـورد نـظـر              تعيين نحوه و روش جمع      -

 (طراحي شبكه اطالعاتي)
 گيري آوري شده و نتيجه تعيين مقايسه اطالعات جمع -
پيگيري: ركن دوم كنترل، پيگيري امور ارزيابي شده اسـت.              -2

گردد. پس از   يقينا اگر پيگيري نباشد نقاط قوت و ضعف بررسي نمي        
هاي آن بايستي افـراد شـايسـتـه مـورد                ارزيابي و رعايت شاخص   

شناسايي و تشويق قرار بگيرند؛ زيرا عدم تشويق، ميل و انگيزه كـار              
گيرد. تشويق باعث تنبيه خاطيـان         را از نيروهاي فعال و شايسته مي      

السالم تشويق نكردن نيكوكاران را       طور كه امام علي عليه      است؛ همان 
دانند. عن   شمارند و اين امر را الزم مي به منزله تشويق خطاكاران مي   

علي عليه السالم: و ال يكونن المحسن و المسي عندك بمنزلة سـواء              
فان في ذلك ترهيدا الهل االحسان في االحسان و تـدريـبـا الهـل                

هرگز نبايد افراد   «االسائة علي االسائة و الزم كال منهم ما الزم نفسه؛           
شود   نيكوكار و بدكار در نظرت مساوي باشند؛ زيرا اين كار سبب مي           

رغبت شوند و بدكاران در عـمـل           هايشان بي   كه افراد نيكوكار در كار    
ها را مطابـق كـارش پـاداش           بدشان تشويق گردند و هركدام از اين      

فرمايند: ازجر المسيء بثواب الـمـحـسـن؛       و در جاي ديگر مي .»بده
  »خطا كار را به وسيله پاداش دادن به نيكوكار تنبيه كن.«

 نتيجه:
توان به وضوح به اين       هاي انجام شده در اين تحقيق مي        با بررسي 

نتيجه رسيد كه براي ثبات و تداوم در هر كاري چه كار حكومتي و               
چه كار ديگر بايد پس از شروع و آغاز كار در ادامه راه نظارت دقيـق                

اي اگر نكات     را سرلوحه خود قرار داد؛ چرا كه يك مدير در هر زمينه           
نظارت بازرسي و پيگيري را ناديده و يا سهل بينگارد، دچار خسراني            

توان جبراني براي آن در نظر گرفت پـس بـراي              خواهد شد كه نمي   
الذكر را بايد آويزه  رسيدن به هدف و تداوم در مسير هدف نكات فوق        

گوش خود نمود كه بهترين الگو در اين وادي بـراي مـديـران را                   
 البالغه ذكر كرد. توان نهج مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوشت: پي
ر.ك: مجلـسـي، مـحـمـدبـاقـر،              »بعثت التمم مكارم االخالق   «.  1

 .373، ص 71بحاراالنوار، ج 
) و در حقيقت تو بر نيـكـو          4. و إِنَّك لَعلَي خُلُقٍ عظيمٍ؛ (سوره قلم/          2

 «اي خلقي عظيم آراسته

التمر  اي به مالك بن كعب، فرماندار عين       امام در نامه  ». براي مثال:      3
دهد كه به شهرهاي عراق سفر و بر امـور كـارگـزاران                 مأموريت مي 

نظارت كند و گزارش بازرسي خود را به حضـرت اعـالم نـمـايـد.                   
، 4البالغه، ج       السعادة في مستدرك نهج     (محمودي، محمدباقر، نهج   

 ).141، ص63نامه 
 .578، ص 53. نهج البالغه، نامه 4
 .44. نهج البالغه، نامه 5
 .63. همان، نامه 6
 .45. همان، نامه 7
 .18. همان، نامه 8
 .34. همان، نامه 9

إنّ أحقّ الناس بهذا األمر أقواهم عليـه و          «:  173. همان، خطبه     10
 »أعلمهم بأمر اللّه فيه

 .103همان، خطبه .11
 .164. همان، خطبه 12
. و تحفظ من االعوان، فإنْ أحد منهم بسط يـده الـي خـيـانـة                    13

اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك، اكتفـيـت بـذلـك شـاهـد                 
 .578، ص 53نهج البالغه، نامه  «فَبسطت عليه العقوبة في بدنه...

 .578، ص 53. نهج البالغه، نامه 14
. فاضل لنكراني، محمد، آئين كشورداري از ديدگاه امام علـي(ع)،      15
 .161ص
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 1394سال ششم/شماره هفتاد و يك/ مهر و آبان  

 مشكالت درون بخشي
هاي دارويي در كشورهاي مخـتـلـف اعـم از               در تدوين سياست  

يافته، سه هدف اصلي بـايـد         توسعه و كمتر توسعه     يافته، درحال   توسعه
 گذاران در نظر گرفته شود: توسط سياست

)Accessibilityنخست دسترسي به داروها و خدمات دارويي (        
، كه تعريف اين دسترسي شامل مواردي همچون موجود بـودن دارو             

)، قابليت خريد براي مردم ازنـظـر تـوان            Availabilityدر كشور (   
 Geographic)، دسترسي جغرافـيـايـي (       Affordabilityمالي( 

accessibility و نبود هرگونه مانع بر سر راه تهيه و مصرف داروي (
)، با توجه بـه   Qualityقبول دارو ( تجويزشده است. دوم كيفيت قابل 

اثربخشي مورد انتظار و سوم عوارض جانبي مصرف مـنـطـقـي دارو               
(Rationality)به معني تجويز و مصرف داروهاي مناسب و هزينه ،

پذيري اقتصادي داروي جديـد در         اثربخش(به معني بررسي توجيه      -
مقايسه با داروهاي فعلي موجود در بازار باهمان كاربرد درمانـي)، در              

زمان مـنـاسـب كـه          شكل دارويي مناسب، با دوز مناسب و در مدت        
 شود: شده به تفكيك اين سه بخش ارائه مي گزارش ارائه

 الف) دسترسي به داروها
اعمال سليقه مديران وقت سازمان غذا و دارو در تعيين          -1

 هاي كالن دارويي كشور سياست
تقريب در تمامي كشورهاي دنيا حتي كشورهاي با درآمد باال اين           

اصل موردتوافق است كه نيازي به موجود بودن تـمـامـي داروهـاي            
موجود در دنيا در يك كشور نيست. منابع محدود مالي، نـيـازهـاي                

هـا و نـيـز           متفاوت هر كشور با توجه به الگوهاي رايـج بـيـمـاري             
هاي نظارتي موردنياز براي تأمين دسترسي ايمن جمعيـت           زيرساخت

شده براي اين اصـل اسـت؛ بـنـابـرايـن              به داروها از داليل پذيرفته  
كشورهاي مختلف براي كنار آمدن با اين مسئله اقدام به تدوين، ارائه            

كنند.   مي»  ليست دارويي ملي  « روزرساني ليستي از داروها به نام         و به 
در كشور ما نيز هر دارو براي موجود بودن در بازار دارويي كشور ابتدا              
بايد وارد ليست دارويي كشور شود. براي ورود يك دارو به لـيـسـت                 
دارويي كشور كميسيوني در سازمان غذا و دارو به بررسي مستنـدات            

 -علمي داروها در چهار حوزه اثربخشي، ايمني، كيفيـت و هـزيـنـه               
پردازد و دارويي كه بتواند از هر چهار مـورد ذكـرشـده                اثربخشي مي 

هـاي     شود. سپـس شـركـت         عبور كند وارد ليست دارويي كشور مي      
توانند تقاضاي خود را براي توليد يـا           توليدكننده و نيز واردكننده مي    

واردات آن دارو ارائه كنند و در صورت اعطاي مجوز، مقدمـات ورود              
آن دارو به بازار را فراهم كنند. بررسي روند ثبت داروها در لـيـسـت              

هـاي     دهد كـه در دوره         دارويي كشور در ساليان گذشته نشان مي      
هاي متفاوتي توسط مسئوالن در اين بخش بـه كـار            مختلف سياست 

شده است و نقطه مشترك در همه اين ادوار، تأثيرپذيري ايـن               گرفته
ها از ساليق شخصي مديران وقت اسـت. بـراي مـثـال در                    سياست

هـا در       هاي فراوان باهدف كنترل هزينـه       هايي شاهد سختگيري    دوره
هـايـي      ايم و در دوره       بخش دارويي كشور و كنترل حجم بازار بوده    

هـاي     باهدف توسعه بازار دارويي و صنعت داروسازي كشور سياسـت         
 انگارانه اتخاذشده است. سهل
موجود بودن آن دسته از داروهاي وارداتي است كـه             -2

 ها در بازار موجود است: نمونه داخلي آن
هـاي مـخـتـلـف در             باره نيز نفوذ ساليق مـديـران دوره          دراين
هايي شاهد ممـنـوعـيـت         گذاري كامالً مشهود است. در سال        سياست

 

 شناسي اختصاصي حوزه دارو آسيب
 
 مهندس الياسي
 كارشناس بازرسي امور بهداشت و درمان

 گـزارش
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پذيـري    ورود داروهاي توليدي در داخل با داليلي همچون عدم توجيه         
هايي نيز به داليلي هـمـچـون مـحـدود              ايم و در سال     اقتصادي بوده 

هـاي    اي به بازار دارويي، سياست      نكردن انتخاب بيماران و نگاه توسعه     
اي كه تـوجـه بـه آن             انبساطي در اين رابطه اتخاذشده است. نكته       

توسط سازمان غذا و دارو و ديـگـر         »  گم نكردن هدف  « ضرورت دارد   
گونـه كـه در         نهادهاي مسئول در بخش سالمت جامعه است. همان        

سطور باال اشاره شد هدف اصلي از داشتن نظام دارويي در يك كشور             
ارتقاي سطح سالمت جامعه است و اگرچه اهداف ديگري هـمـچـون             
پاسخگويي به انتظارات غير سالمت افراد جامعه (همانـنـد انـتـظـار                
دسترسي داشتن به برخي داروهاي خارجي و شايد لوكس) نيز بسيار            
پراهميت است، اما در ايجاد تعادل بين اين دو هدف قطعاً كفه هدف             

رسد با توجه به تجـربـيـات          تر ديده شود. به نظر مي        اول بايد سنگين  
گذشته، بايستي به طراحي و تبيين شـفـاف چـگـونـگـي اتـخـاذ                    

هاي كالن در اين حوزه و نيز تعريف شفاف معيارهاي ورود يا              سياست
عدم ورود داروها به ليست دارويي كشور پرداخته شود، تا به مـيـزان              

ها كاسته و امكان ظهور فساد به حداقل ممكـن            ممكن از نفوذ سليقه   
 برسد.
هاي اخير سهم داروهاي توليد داخل از كـل             در سال   -3

 داروهاي مصرفي در كشور روندي نزولي داشته است:
كننده به نظـر      بررسي آمار و ارقام بازار دارويي كشور بسيار نگران        

رسد. با توجه به حركت داروسازي مدرن بـه سـمـت داروهـاي              مي
هاي اخيـر     قيمت، در سال    هاي پيچيده گران    بيوتكنولوژي و با مولكول   

شاهد هستيم كه برخالف آمارهاي غرورانگيز (كه گويا تنها به حـال              
مديران وقت سودمند است)، سهم داروهاي تولـيـد داخـل از كـل                  

 داروهاي مصرفي در كشور روندي نزولي داشته است. 
دهـه    3هاي مسئولين داروئي كشور طي        بررسي اجمالي مصاحبه  

درصد از داروهـاي     97-95دهد كه همواره بيش از       گذشته نشان مي  
شود.   مورد مصرف در كشور توسط صنعت داروسازي داخلي توليد مي         

درصـد ذكـر        95هاي اخير مسئولين به دنبال عدد          البته طي سال  
هـا اسـت.        كنند كه منظور از اين آمار ميزان عددي مصرف دارو           مي

شده در بازار داروئي كشور در         درصد تعداد داروهاي مصرف     95يعني  
 شود.  داخل توليد مي

هـا بـر مـبـنـاي            اگرچه در دنيا آمارهاي متفاوتي از مصرف دارو       
هـا (      هاي داروئي، ميزان مصرف بر مبناي مقدار مصـرف دارو       دسته

DDD                  و يا بر مبناي ارزش اقتصادي بازار وجود دارد امـا مـعـلـوم (
نيست اين مقايسه مصرف بر مبناي تعداد عددي در ايران ابداع چـه              

توان يك عدد قرص استاميـنـوفـن،          كسي بوده است. واقعاً چگونه مي      
يك شيشه سوسپانسيون آموكسي سيلين، يـك قـوطـي اسـپـري                
بكلومتازون و يك آمپول اينترفرون را يك عدد دارو فـرض كـرد و                 

درصد اين تعداد در      97ها را باهم جمع زد و بعد نتيجه گرفت كه             آن
شود. با استناد به اعداد و ارقام موجود، سـهـم               داخل كشور توليد مي   

 2001درصد در سال       82/2داروهاي ايراني در بازار داروئي كشور از        
يافته است و البته اين عدد در          كاهش  2008درصد در سال      66/4به  

 درصد رسيده است.  55به كمتر از  1390سال 
ديگر تنها كشور دنيا هستيم كه مديران داروئي و غـيـر               عبارت  به

رساني به مردم سهم عددي توليدات دارويي كشور          داروئي براي اطالع  
عنوان شاخص خـودكـفـايـي         را در مقايسه با كل داروهاي مصرفي به       

درصد از بازار     97تنها    كه نه   نمايند، درحالي   دارويي در كشور اعالم مي    
كـنـيـم       ميليارد دالري را در داخل كشور توليد نمي   4دارويي حدود   

هـم     توليدات دارويي داخل كشـور (كـه آن            %55بلكه سهم حدود    
شدت به واردات مواد اوليه از خارج از كشور وابسته است) از بـازار                  به

دارويي كشور رو به نزول است و با روندي نزولي هرسـالـه كـاهـش                 
هاي  ريخته شدن مكانيسم هم يابد. به همين علت هم است كه با به  مي

صورت ماده اوليه و يا محصول نهائي، كمبودهاي          ها چه به    واردات دارو 
 كند.  دارويي خودنمايي مي

 گذاري دارو:  نحوه قيمت«اشكال در  -4
با توجه به اهميت دارو براي مردم و حساسيت ايـن كـاال بـراي                

ها، در اكثر كشورها شاهد سطوح مختلفي از دخالت دولـت در               دولت
گـذاري دارو تـوسـط           گذاري دارو هستيم. در ايران قـيـمـت           قيمت

پذيرد. رونـد       گذاري در سازمان غذا و دارو انجام مي         كميسيون قيمت 
هـا     هاي اخير به اين صورت بود كه شركـت          گذاري دارو تا سال     قيمت

هاي توليد دارو را به همراه قيمت پيشنهادي به ايـن             مستندات هزينه 
ها   كردند و در آنجا قيمت دارو بر اساس اين هزينه           كميسيون ارائه مي  

شد  كننده و داروخانه تعيين مي    و اضافه شدن سود توليدكننده، توزيع     
هاي   ). اين روش اگرچه اعتراض هميشگي شركت        cost-plus(روش   

ها به دنبال داشـت، ولـي در             توليدي را به دليل ارزان بودن قيمت      
كرد.   طور متوسط قابليت خريد خوبي را براي مردم ايجاد مي           عوض به 
گـذاري مـرجـع  (            هاي اخير روش ديگري به نام قيـمـت          در سال 

External Reference Pricing  توسط سازمان غذا و دارو ابالغ (
گذاري يك دارو، قيمت آن دارو        ترتيب كه در فرآيند قيمت      اين  شد. به  

الجزاير، يونان، تركيه و اسپانيـا        در پنج كشور مرجع شامل عربستان،       
گذاري   گيرد. نكته جالب اين است كه روش قيمت          نيز مدنظر قرار مي   
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هاي دارويي به كار      مرجع در بسياري از كشورها باهدف كاهش هزينه       

كه در ايران استفاده از ايـن روش در مـورد                شود درحالي   گرفته مي 
گذاري محصوالت ژنريك توليد داخل و وارداتي موجب افزايش           قيمت
هاي دارويي) شده است. از طرف ديگر اين        ها (و درنتيجه هزينه      قيمت

ها تنها بر     رو است كه نتيجه اين ضعف       هاي اساسي روبه    روش با ضعف  
ها و مـردم) تـحـمـيـل             كنندگان هزينه داروها (دولت، بيمه       پرداخت

شود. براي مثال اطالع از قيمت واقعي داروها در كشورهاي مرجع              مي
پذير نيست؛ زيرا در اين كشورها با توجه بـه             شده خيلي امكان    تعيين

اي آن كشـورهـا از         هاي بيمه   اي كه توسط سازمان     تخفيفات گسترده 
شود، عمال قيـمـت واقـعـي         توليدكنندگان و واردكنندگان گرفته مي    

تـر اسـت.        يابد، پاييـن    داروها ازآنچه در مستندات رسمي انتشار مي      
گـذاري دارو مـوجـب           درنتيجه استفاده از اين روش براي قـيـمـت         

شود و     شود. مشكل به اينجا نيز ختم نمي         هاي كاذب باالتر مي     قيمت
با توجه به عدم توانايي سازمان غذا و دارو در كنترل دائـمـي بـازار                  

هم براي تعداد زيادي از داروها، گزارش تغييـرات       كشورهاي مرجع آن  
هاي توليدكننده و واردكننده واگـذارشـده      ها به شركت    قيمتي در آن  

 است كه ايرادات خاص خود را دارد.
 »:نظام بيمه سالمت«اشكال در  -5

هـاي بـيـمـه          گذاري دارو نظام    ها بر قيمت    در كنار نظارت دولت   
هـاي    سالمت نيز وظيفه محافظت از مردم را در برابر مواجهه با هزينه           

) بـه     cross- subsidizationدرماني از طريق يارانه متـقـاطـع (          
هاي اجباري و همگاني سالمت بـه          دارند. براي اين منظور بيمه       عهده
آوري حق بيمه متناسب با درآمد افراد و بدون توجه به وضعيت              جمع

ها را تحت پوشش خدمات درماني ازجـملـه           ها كرده و آن     سالمتي آن 
ترتيب انواعي از توزيع ريسك در جـامـعـه     اين دهند. به داروها قرار مي 

گيرد (توزيع ريسك در طول حيات هر فـرد،             ها انجام مي    توسط بيمه 
توزيع ريسك بين كل افراد جامعه در هر مقطع زمـانـي و تـوزيـع                   
ريسك بين ثروتمندان و فقرا) و عدالت افقـي و عـمـودي دنـبـال                    

مـرورزمـان از      شود. در مورد نظام بيمه سالمت نيز شاهديم كه به          مي
رغم اينكـه     ها در پشتيباني از بيماران كاسته شده است. به           نقش بيمه 

هاي دارويي را پـوشـش         درصد هزينه   70ها در ظاهر قرار است        بيمه
طور ميانگين اين رقـم        دهند شاهديم كه طبق برآوردهاي موجود به      

درصد است و مابقي توسط خود بـيـمـاران پـرداخـت                 30-40بين  
شود. مشكالت موجود در نظام بيمه درماني كشور كه به داليـلـي                مي

همچون ساختار گسسته (وجود تعداد زيادي سـازمـان و صـنـدوق                
فـرآيـنـد       هاي تحت پوشش،       اي كه به دليل تفاوت در جمعيت        بيمه

هـاي     كنند)، دخـالـت      تأمين مالي را دچار اختالل و افت كار آيي مي         
اي كه عموماً با اغراض سيـاسـي          رسان در تصميمات نظام بيمه      آسيب

شبه سياسـيـون بـراي ورود           گيرد (همانند دستورات يك      صورت مي 
تعداد زيادي دارو به ليست بيمه بدون انجام مطالـعـات اقـتـصـادي                

اي در      اي)، نبود عدالت در پوشش بـيـمـه            هاي بيمه   توسط سازمان 
حال افـراد     توجه بدون پوشش بيمه و درعين       كشور) وجود بخش قابل    

هاي مختلف) و نبود عدالت در         داراي چندين دفترچه بيمه از سازمان     
ها و     هاي برخي سازمان    هاي مختلف (بيمه     پوشش داروها توسط بيمه   
هـم     ها و غيره تقريب همه داروها را آن           نهادها مانند بعضي از بانك    

هـا حـتـي         دهند و برخي بيمـه      طور رايگان تحت پوشش قرار مي       به
دهـنـد)      طور بسيار ناقصي پـوشـش مـي           داروهاي ضروري را نيز به    

هاي سالمت در كشور و درنتيـجـه          اند موجب تضعيف بيمه     ايجادشده
فشار مالي بيشتر به بيماران براي دسترسي به داروها شده است. بـه               

هاي موجود در نظام بيمه سالمت كشـور          توان گفت چالش    جرات مي 
اي از مشكالت نظام سالمت و نـظـام           تنهايي مسئوليت بخش عمده     به

 دارند.  دارو در ايران را به عهده
 مشكل در دسترسي جغرافيايي به داروها -6

اي كه در دانشكده داروسـازي دانشـگـاه تـهـران روي                   مطالعه
ها در ايام تعطيل و غير تعطيـل در            دسترسي جغرافيايي به داروخانه   

آباد و زنجان) صورت   ها (شيراز، قم، اهواز، خرم      تعدادي از مراكز استان   
گرفت، نشان داد كه اكثر موارد دسترسي پياده و نيز دستـرسـي بـا                

خصوص در ايام تعطيل سال وضعيت مطلوبـي نـدارد           وسايل نقليه به  
هاي موجود براي مقابله بـا تـمـركـز               كه لزوم تجديدنظر در سياست    

خصوص از شهرها را نـمـايـان          ها در نقاط به     مراكز درماني و داروخانه   
هاي پيش رو با توجه بـه         ها و دهه    سازد. اين موضوع البته در سال        مي

ازپيش حائز اهميت خواهد      افزايش ميانگين سني جمعيت ايران بيش     
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 اي انديشيد. اكنون بايد براي آن چاره بود و از هم
 ب) كيفيت دارو

 ورود داروهاي قاچاق و تقلبي به بازار دارويي كشور: -1
المللي داروهاي تقلبي در رتبه       هاي نهادهاي بين    بر اساس گزارش  

هاي مجرمانه درزمينه محصوالت و كاالهاي تقـلـبـي در              دوم تجارت 
الـمـلـلـي فـروش           دنيا قرار دارد. بر اساس اعالم مراجع رسمي بيـن    

ميلـيـارد دالر        200بر    داروهاي تقلبي در دو سال گذشته رقمي بالغ       
بوده است. اين تجارت به داليل متعددي براي متخلفان و سودجويان            
جذابيت دارد. اولين دليل جذابـيـت ايـن بـازار بـراي بـانـدهـاي                   

گـيـر بـودن بـازار           يافته توليد و توزيع داروهاي تقلبي، همه        سازمان
مصرف اين محصوالت است. دليل ديگر جذابيت اين بازار نبود قوانين      

وسخت در بسياري از كشورها براي برخورد با اين عمل مجرمانه      سفت
است. البته در حال حاضر بسياري از كشورها، وضع قوانين بازدارنـده             

انـد.     هاي دارويي شروع كرده     و محكمي را در خصوص مبارزه با تقلب       
متأسفانه قوانين حقوقي كشور ما در مقايسه بـا ديـگـر كشـورهـا،                  
شفافيت و بازدارندگي الزم را در خصوص مبارزه با داروهاي تقـلـبـي              
ندارد. البته مقوله داروهاي تقلبي و مبارزه با آن پديده نوظهوري در              
دنيا است. به همين دليل هم قوانين بازدارنده در ايـن خصـوص در                

سال اخير در كشورهاي مختلف به اجرا درآمده است. در               همين چند 
هزار داروخانه در سطح كشور فـعـال     12حال حاضر چيزي در حدود    

سـال گـذشـتـه            هستند. از طرف ديگر كل فروش دارويي كشور در         
هزار ميليارد تومان است. با ايـن حسـاب هـر                  12چيزي در حدود    

طور ميانگين بايد در حدود يك ميليارد تـومـان فـروش               داروخانه به 
ماه تقسيم كنيم، سود ناخالص هر        12داشته باشد. اگر اين عدد را بر         

درصد فروش است. با محاسـبـه ايـن            12تا    10داروخانه چيزي بين    
ميليون تـومـان     10تا    8سال بين       اعداد سود ناخالص هر داروخانه در     
سال ازنظر اقتصادي  ميليوني در  10است. با توجه به اين وضع درآمد 

هـا بـا مشـكـالت          چندان موجه نيست. در كنار اين مسئله داروخانه      
دست به گريبان هستند. توزيع نامناسب درآمد در بـيـن               ديگري هم 
ديـگـر    عبارت ها هم يكي ديگر از مشكالت اين حوزه است. به   داروخانه

ميلياردي ندارند. بر اساس شواهد        سال درآمد يك    ها در     همه داروخانه 
درصد فروش را   40داروخانه بزرگ كشور چيزي در حدود         50موجود  

اند. دليل اصلي اين موضوع هـم تـوزيـع               به خودشان اختصاص داده   
اي  ها است. البته بايد قبول كرد در برهه      متفاوت دارو در بين داروخانه    

هايي تـوجـيـه     از زمان با توجه به برخي شرايط وجود چنين داروخانه      
سال اخير ضرورت ايجابي و ايجادي          منطقي داشته باشد ولي در چند     

شود با ايـجـاد راهـكـارهـايـي             ها محل سؤال است. مي       اين داروخانه 
هاي ديگـر     داروخانه را به ساير داروخانه      50هاي خاص اين      مسئوليت

ها در ايران تمايل دارند كه داروها         هم واگذار كرد، عالوه بر آنكه بيمه      
 را با كف قيمت تحت پوشش قرار دهند.

 كيفيت پايين محصوالت ژنريك توليد داخل -2
قـيـمـت       كيفيت و ارزان      تهيه مواد اوليه دارويي از منابع بي        -3

توسعه بـه دلـيـل سـودآوري بـيـشـتـر بـراي                      كشورهاي درحال 
 توليدكنندگان و نبود نظارت دقيق بر اين مسئله

توجـهـي از صـنـعـت درگـرفـتـن                 عدم توانايي بخش قابل     -4
ها قابليت ورود به      المللي كيفيت كه به محصوالت آن       هاي بين   تأييديه

 بازارهاي جهاني را بدهد.
هـاي داروسـازي در         گذاري كافي توسط شركت     عدم سرمايه   -5

 هاي تحقيق و توسعه (باهدف بهبود كيفيت) فعاليت
هاي موجود در نظارت بر افت كيفيت محصوالت دارويي           ضعف  -6

 (اعم از وارداتي و توليد داخل) پس از اخذ پروانه براي ورود به بازار 
 ج) مصرف منطقي داروها

هاي درماني داخلي يا عدم پايبـنـدي          . عدم تدوين دستورالعمل    1
 ها ها در مورد بسياري از بيماري به آن
 . كمبود منابع مستقل اطالعات دارويي:2
كمبود منابـع مسـتـقـل اطـالعـات دارويـي در دسـتـرس                      

دار اطالعاتي هـمـچـون     تجويزكنندگان و همچنين وجود منابع جهت 
هـاي واردات دارو كـه            خصوص شركت   هاي داروسازي و به     شركت

قيمت و در بـرخـي          باهدف كسب سود بيشتر، تجويز داروهاي گران      
اثربخشي پايين را از طرق قانوني و غيرقانوني ترويـج            -موارد با هزينه  

 كنند. مي
ازحد و نابجاي برخي از اشكال دارويي و نيز برخي  . مصرف بيش 3

 داروها در كشور
 اي: نسخه هاي دارويي و واردات تك . افزايش مراكز فوريت4
اين موضوع برخالف رويه مرسوم درگذشته، امكان تـجـويـز و               

راحتـي فـراهـم        واردات داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور را به        
آورند (داروها براي ورود به اين فهرست بايد از فيلترهاي بسيـاري               مي

كننده اثربخشي، كيفيت ايمني و هزينه اثربخشي اسـت،            كه تضمين 
اي درواقع همه اين پروسه       نسخه  عبور كنند؛ ولي از طريق واردات تك      

ها نيز وجـود نـخـواهـد           شود امكان نظارت بر كيفيت آن       دور زده مي  
 داشت.)
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هـا     هاي دولـت     توجه به سالمت كارمندان همواره يكي از دغدغه       
است. چرا كه عدم تحرك طوالني تهديدي براي سالمت كـارمـنـدان              

هاي   پشت ميز نشين در دنياي ماشيني امروز است. از اين رو سازمان            
هاي باالدستي هـمـواره گـوشـه            مختلف در راستاي اجراي سياست    

چشمي به گسترش فرهنگ ورزش بين كارمندان داشتـه و دارنـد.              
سازمان بازرسي كل كشور نيز از اين غافله عقب نمانده و عـالوه بـر                

كردن باشگاه ورزشي، همواره همكاران ورزشكار خود را ارج نهاده            داير
است. پويا كاشاني قهرمان آسيا در رشته ورزشـي كـاراتـه(سـبـك                  
كيوكوشين) يكي از اين همكاران ورزشكار است كه به عنوان امـريـه              
در معاونت بهداشت و درمان سازمان مشغول به كار است. او معتـقـد               

زند، بلكـه     اي به كار كارمندان نمي      است گسترش ورزش نه تنها لطمه     
الـتـحـصـيـل         شود. كاشاني كه فـارغ       موجب افزايش راندمان كار مي    

كارشناسي ارشد نظارت بر امور دارويي است به حساسيت شـغـلـي               
دفاع شخـصـي      «گويد:   كارمندان و بازرسان سازمان اشاره كرده و مي       

گفـت وگـوي       »تواند براي كاركنان و بازرسان سازمان الزم باشد         مي
آينه با قهرمان كاراته آسيا و همكار گروه بهداشت و درمـان را در                  

 خوانيد: ادامه مي
ورزش را از چه سالي آغاز كرديد و اولين مقامي كه كسـب             

 كرده ايد چه سال بود؟
سالگي ورزش كـاراتـه سـبـك           5يعني از حدود      72بنده از سال    

كيوكوشين را در باشگاه ورزشي بانك سپه زير نظر اسـتـاد فـرهـاد                
جليليان و پدر بزرگوارم استاد حسين كاشاني شروع كردم. در حـال              
حاضر داراي دان چهار از فدراسيون كاراته جمهوري اسالمي ايران و            

گـري رسـمـي از           سازمان جهاني كيوكوشين و نيز مدرك مـربـي         
 باشم.  فدراسيون مي

 هاي كشوري و بين المللي كسب كرديد؟ در اين رشته چه مقام
هـا   كردم، مقام هايي كه به صورت حرفه اي كاراته كار مي    طي سال 

كسب مقام سوم   «و عناوين مختلفي كسب كرده ام كه مهمترين آن          
مقام نايب قهرماني آسـيـا         «،  »اكراين  2013مسابقات جهاني سال    

و عناوين قهرمانـي     »2015مقام قهرمان آسيا سال       «،  »2014سال  
تا كنون است و در حال حاضر نـيـز در               85متعدد كشوري از سال     

 ليگ كاراته آزاد كشور فعاليت دارم.
با توجه به عناوين قهرماني كه در اين رشته داريد، آيا ايـن           

 دهيد؟ رشته را آموزش نيز مي
در باشگاه ورزشي بسيج شـهـيـد          1390بنده مربيگري را از سال      

 :قهرمان كاراته آسيا در گفت و گو با ماهنامه آئينه بازرسي
 

تواند براي  دفاع شخصي مي
كاركنان و بازرسان سازمان 

 الزم باشد
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ابويي نارمك شروع كرده و      
داراي شاگردان مسـتـعـد       

باشم. از ايـن         قهرماني مي 
جهت خداوند را شاكرم چرا     
كه توانسته ام زكات عـلـم        
خــود را بــه جــوانــان و         
مســتــعــدان ايــن ورزش      

امر به ورزش، امـر بـه            «بپردازم. بنا به فرموده مقام معظم رهبري       
مندان را به ورزش       توانم عالقه   بنابراين تاجايي كه مي     .»معروف است 

كنم تا گامي در جهت سالمت و امنيـت افـراد جـامـعـه                   دعوت مي 
 برداشته باشم؛ هر چند كوچك و ناچيز.

هـا مـانـنـد        آيا در مسابقات ورزشي كاركنان سـازمـان       
 كنيد؟ هاي تابع قوه قضائيه نيز شركت مي سازمان

تاكنون فرصت اين كار پيش نيامد. البته نسبت بـه شـركـت در                 
هاي دولتي آمادگي دارم تا بتوانم سهـم      مسابقات ورزشي بين دستگاه   

كوچكي در جهت اهداف سازمان بردارم. جالب آنكه اشاره كنـم هـم       
اكنون در ليگ كاراته آزاد كشور، بخش دولتـي در كـنـار بـخـش                   

هـاي     كنند؛ از جملـه تـيـم      هاي مختلف حمايت مي خصوصي از تيم 
شـركـت   «،   »ماندگار(نيروهاي مسلـح)      «،  »نهاد رياست جمهوري  «

و... فـعـالـيـت             »شركت مناطق نفت خيز جنـوب       «،  »ملي حفاري 
كنند. مديران محترم مربوط در سازمان بازرسي كـل كشـور در                 مي

توانند اسپانسر يك تيم خوب متشكل از ورزشكاران          صورت تمايل مي  
 و مربيان ملي و مجرب باشند و حتي مقام قهرماني بياورند.

ديدگاه شما راجع به گسترش ورزش بين همكاران سازمان         
 چيست؟

اهميت به ورزش در سازمان بازرسي كل كشور ديده شده است و           
اين جاي بسي خوشحالي براي همه همكاران گـرامـي دارد. وجـود                
باشگاه بدنسازي مجهز در سازمان موجب فعاليت و انـگـيـزه مـيـان             

هـا از       كارمندان محترم سازمان گرديده كه خود بنده نيز اكثرا صبح         
كنم. در ضمن با توجه به حساسيت كاري و             اين امكانات استفاده مي   

هاي آموزشي رزمي و همچنـيـن         شغلي همكاران گرامي وجود كالس    
تواند براي كاركنان و بازرسان محترم سازمـان الزم            دفاع شخصي مي  

باشد و بنده براي اين موضوع نيز در صورت لـزوم اعـالم آمـادگـي                  
نمايم و پذيراي همكاران عالقمند و فرزندان شان در مـجـمـوعـه                مي

 ورزشي شهيد ابويي نارمك هستم.
آيا ورزش چه به صورت همگاني و چه به صورت قهرماني             -

زند؟ آيا كمكي هم به پيـشـبـرد امـور        به كار شما لطمه نمي    
 كند؟ سازمان هم كمك مي

بلكه با برنامه ريزي منظم و           زند،    نه تنها ورزش به كار لطمه نمي      
توان از آثار مفيد ورزش در راستاي اهداف سـازمـانـي يـا                  دقيق مي 

 جامعه استفاده كرد و با انگيزه بيشتر در اين مسير گام برداشت.
چرا كه يك باور عمومي بين كارمندان وجـود دارد كـه              

 دارد؟ ورزش آنان را از كار يا پرداختن به خانواده باز مي
اي تالش  واقعيت امر اين گونه نيست. بنده همزمان با ورزش حرفه       

ام فعاليت محوله در سازمان و در خانواده نيز نقش خود را بـه                  كرده
عنوان همسر و پدر به نحو احسن انجام دهم. امروزه براي گسـتـرش               

هايي   هاي كاركنان مشوق    فرهنگ ورزش بين كاركنان و حتي خانواده      
شود. چون اين اعتقاد وجود دارد كـه تـحـرك و                  در نظر گرفته مي   

ورزش در باال بردن راندمان كار بسيار موثر است. از اين لحاظ اقـدام         
هـاي   نشريه آينه سازمان بازرسي كل كشور در راستاي توجه به چهره   

 ورزشي سازمان قابل تقدير است.
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 مرور سریع 
 ۲۲/۷۰/۴۹۳۱ «فردا نخبگان» ملی همایش نهمین در کنندگانشرکت دیدار در بیانات


 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 


 مطالعه بیشتر


پدرانه  هایسفارش


 به نخبگان


 بیاورید زبان به خدا، و خودتان بین را تشکّر این و کنید، زیاد خدا با را ارتباطتان را، خدا کنید شکر ...بدانید خدا از را، نخبگى این. 


 بدانید کشور امنیّت کنندگانتأمین از نیز و انقالب از را «بکنید میتوانید کارى هر[ »این] را، هاتوانایى این. 


 است خوب خیلى جهادى اردوهاى در حضورتان ،[تقویت آن] براى... بدهید ترجیح بودن جدابافته ىتافته ىروحیّه بر را جهادى ىروحیّه. 


 بشوید خودتان ىجامعه سازنده خودتان کشور در...کنند جذب میخواهند ...دنیا مختلف کشورهاى در ما ىنخبه جوانهاى. 


 نشوید بودن جلوتر این مرعوب شما امّا جلوترند خیلى ما از فنّاورى و علم لحاظ از هاغربى امروز که است درست. نشوید هم غرب مرعوب. 


 دیدار در بیانات


 کنندگانشرکت


 هشتمین در


 ملی همایش


 جوان نخبگان


03/30/3030 


 هایسفارش


 به کارى و مدیریّتى


 نمسئوال


 گرفت جدّى کامالً باید را این است؛ راهبردى و ملّى بنیاد یک نخبگان بنیاد گرفت؛ جدّى باید را نخبگان بنیاد. 


 است مفید وجودش که کند احساس جوان ىنخبه که باشد جورى باید نخبگان بنیاد هاىبرنامه. 


 ،است مفید بنیان،دانش شرکتهاى در وجودشان دارند، علمى محصول که کسانى آن جوانها. 


 است، مفید که میکند احساس دانشجو و میدهد حرکت را دانشجو ... برجسته اساتید محوریّت با هادانشگاه در علمى هاىهسته ایجاد 


  ]میکنند حساب او وجود روى قائلند، ارج او براى است، آمده «نظر» به او وجود که کند احساس باید جوان ىنخبه.. .؛انجمنهای علمی]حضور نخبه در. 


 کنند ایفا نقش است، مقاومتى اقتصاد اصلى ستون درواقع که بنیاندانش اقتصاد در میتوانند جوان هاىنخبه. 


 [.است] وپرورشآموزش در برتر استعدادهاى پرورش و شناسایى ىمسئله دیگر ىنکته 


 است مهم بسیار متوسّطه تحصیالت و ابتدائى تحصیالت دوران در برتر استعدادهاى شناسایى. 


 دیدار در بیانات


 از جمعی


 علمی نخبگان


30/30/3030 


درباره ها هشدار


 نخبگانمسأله 


 باشند مراقب مسئولین داریم؛ دلسردکننده عناصر کشور داخل در ما. 


 است خیانت اینها «چه؟ براى که؟ براى دارد؟ فایده چه آقا[ »بگویند] آینده؛ از دلسردى هم حال، از دلسردى هم کنند؛ دلسرد را ما جوانهاى کسانى. 


 مغزها فرار» رایج تعبیر به و نخبگان مهاجرت براى بشوند واسطى ىحلقه ... بیرونى عوامل براى هانخبه کردن شناسایى: خطرها از[ دیگر] یکى». 


 است هادانشگاه در انقالبى و متدیّن عناصر با ىمقابله کنند، توجّه آن به محترم وزراى باید واقعاً که هشدارهایى از یکى . 


 نیست قبول ابلق این کند، مقابله... مسئولین از اینها با کسانى دینى، ظواهر و دینى مسائل به ندپایب انقالب، پایبند انقالب، به متعهّد هستند عناصرى. 


 دیدار در بیانات


 از جمعی


 علمی نخبگان


30/30/3033 
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واژگان کلیدی


بیانات در دیدار 
ین شرکت کنندگان در نهم


نخبگان »همایش ملی 
«فردا
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 یجزئیات تکمیل


 بنیاد نخبگان درباره مسئوالن به کاری و مدیریتی هایتوصیه


 نخبگان بنیاد گرفتن جدی -3


 از طریق: ریزیبا برنامه در کشور نخبهمفید بودن احساس ایجاد  -2


  در کشور فرآیند تحصیلی نخبگانتکمیل 


  حضور جوانان نخبه در آنانبنیان و های دانشرکتشتشکیل افزایش 


 اساتید برجستهها با محوریت های علمی در دانشگاههستهجاد ای 


  های علمیپیدا کردن نخبه علمی در انجمن ظهورفرصت 


 مقاومتى اقتصاد اصلى ستون عنوانبه بنیاندانش اقتصاد در نخبگان از استفاده -0


 وپرورشآموزش در برتر استعدادهاى پرورش و شناسایى -4


  دانشگاه: درهای استاد نامطلوب ویژگی


 ندارد دوست را کشورش -3


 نیست مهم شبرای ایران ىآینده و ایران آبادى -2


 حرفى درس کالس سرو  ندارد دوست را کشورش اتّحاد -0


 است کشور در قومى اختالفات اشنتیجه که میزند


 ستیز سر او با بکند احساس مذهبى تعهّد دانشجو در اگر -4


 میکند پیدا


 در دانشگاهمطلوب د اتاسهای ویژگی


 دباش دلسوز -3


 دباش متعهّد -2


 دبدار دوست را و کشورانقالب  -0


 دباش علمى ىبرجسته -4









 


 های پدرانه رهبر انقالب به نخبگاننصیحت


 22/70/4931 جوان مطرح شده در دیدار نخبگان


1  
دانستن  ینعمت اله کیرا  ینخبگ


 نعمت نیو بجا آوردن شکر ا


انق الب ب    رای ز دی بدان زین یرا از برکت انقالب اسالم ینخبگ نیا
 یو اس عدداد درون  رویو جرأت داد تا ن تیهو ت،یشخص رانیجوانان ا


 خود را بکار اندازند.


2  
 بر  «یجهاد هیروح» حیترج


 «جدا بافته بودن هتافت هیروح»


ج دا بافع    یاحس ا  تافع  » ازی افراد صاحب امع یهااز آفت یکی
در  دی بگذار دی است ک  نبا یعیشخص یماریب کی ن،یااست. « بودن


و  «یجه اد  ی روح» تیتقو زیشما رشد کند و تنها راه مقابل  با آن ن
 است. ف یوظ کیخدا و ب  عنوان  یبا هم  توان برا انجام دادن کار


3  
رفتن به  یماندن در کشور بجا


 یبا برخ گانهیب یکشورها


 یرفاه یهاتیذهن


ق رار  گان  ،یرحم و آزمن د جوام ب بیآنک  خود را در هاضم  ب یبجا
ن ده مز ز و کن نیسالمت کشور و تضم حیسازنده هندس  صح د،یده


 .دیجامد  خود باش یبندسلسل  اعصاب و اسعخوان


 مرعوب نشدن در برابر غرب  4


اند کرده یادیز یشرفعهایپ یو فناور یها در مسائل علمیاگرچ  غرب
 یران یب اققوه ج وان ا ییتوان ا رای موضوع شد ز نیمرعوب ا دیاما نبا


از س   ده    شیب  دی باشد با س یباالتر است و اگر قرار بر مقا اریبس
ها بد د از اس عقالآ آنه ا، از س  ده  آن کش ور شیبا ب رانیا یکنون
 شود. س یمقا









