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 سرمقاله

 انسجام ناظران مالی
 

اهمیت نظارت مالی همیشه مورد توجه مدیران کشور بوده و هست. اما اینکه آیا ساز و کار نظارت 

مالی در کشور ما نتیجه مورد انتظار را برآورده می کند، همیشه محل تردید است. چه آنکه با وجود 

ــت  ــور  ابتعدد ناظران مالی، می بایس ــباتی کش ــعیت به مراتب بهتري در بخش مالی و محاس وض

واقعیت این است که نظارت مالی در کشور ما از انسجام الزم برخوردار نیست و  مواجه می بودیم.

 هاي جزیره اي عمل می کنند. جزایري با خلق و خو و فرهنگپراکنده و ناظران مالی بصـــورت 

 متفاوت.

شترك و البته گویاي همه ناظران مالی  سعی خواهد کرد زبان م صی نظارت مالی  ص صلنامه تخ ف

ــش دهد و هم با تولید  ــی و کاربردي در این حوزه را پوش ــص ــد. تا هم خالء یک منبع تخص باش

شد. شور با صر به فرد و البته کاربردي، یاري گر همه ناظران مالی ک سختی می  محتواي منح به 

توان محتواي مناســـب، با کیفیت، کابردي و غیر تکراري در حوزه نظارت مالی پیدا کرد تا منبعی 

سب و براي آمو شکلی منا سعی خواهیم کرد این خالء را به  شد. ما  زش و پژوهش ناظران مالی با

صلنامه تخصصی نظارت مالی به صورت چاپ الکترونیک  در حد وسع و توانمان، پوشش دهیم. ف

ـــار خواهد یافت. هر چند که همکاران ما در تهیه فصـــلنامه بدون  (فایل دیجیتال) تهیه و انتش

لیت می کنند، لکن تهیه و انتشــار این فصــلنامه (حتی بصــورت فایل چشــمداشــت اقتصــادي فعا

ا از محتویات فصلنامه دیجیتال) داراي هزینه هایی است که ما پرداخت آن را منوط به رضایت شم

تا حد توان سعی خواهیم کرد این رویه را ادامه دهیم، اما در هر صورت حمایت  کرده ایم. همچنین

مالی را از آن خود بدانید و هر  فصلنامه نظارت صلنامه تاثیرگذار خواهد بود.شما در استمرار انتشار ف

نچه که فکر می کنید می تواند در پر بار شــدن آن موثر باشــد، با ما در میان بگذارید. باور ما این آ

ست که با همکاري همه ناظران مالی میتوان منبعی  شارا از محتوا، دانش و آگاهی براي دیگر  سر

 همکاران و عالقمندان ایجاد کرد.

شماره هاي بعدي به  صاص داده ایم. و در  شور اخت شنایی با ناظران مالی در ک شماره اول را به آ

شخص ضوعات م شور خو در ارتبا مو شترین مباحث را در ط با نظارت مالی ک واهیم پرداخت که بی

 اختصاص داده است.میان ناظران مالی به خود 

 مدیر مسئول
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 رویدادهاي فصلی نظارت مالی
 

ستیضاح مهمترین خبر در فصل پائیز  کرباسیان وزیر اقتصاد و عدم راي اعتماد آقاي ا

سند به مجلس براي کسب راي اعتماد بود. آقاي  شان و معرفی آقاي دژپ مجلس به ای

سند  سبا راي نمایندگان مجلس، دژپ صاد معرفی و کلیددار  زدهمین وزیریبه عنوان  اقت

 ساختمان باب همایون شد.

 

خدمت به  يوزارت اقتصاد برا مجموعه: اقتصاد  ریدر مراسم معارفه وز یاکرم

و  ینظارت مال معاون .با تمام توان تالش خواهد کرد یاســالم يملت و نظام جمهور

خزانه دار کل کشور در مراسم معارفه دژپسند 

اظهارداشـــت،  ییو دارا يامور اقتصـــاد ریوز

خدمت به ملت و  يمجموعه وزارت اقتصاد برا

با تمام توان تالش  یاســـالم ينظام جمهور

صاد به خواهد کرد. شبکه اخبار اقت  يگزارش 

 یاله اکرم درحمتی(شــادا)، ســ رانیا ییو دارا

سم ط نیدر ا شاره به انبوه  یسخنان یمرا با ا

 وزارتخانه که به نیا يتهایو مســـوول فیوظا

ــت: در کنار ا ،يریتعب ــت، اظهار داش ــوول نیابر وزارتخانه اس ــنگ يتهایمس  دیبا ن،یس
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صاد ژهیو طیشرا شور را ن ياقت صاد در  فیدر کنار وظا زیک متفاوت و متنوع وزارت اقت

ش دیکرد: ترد دیتاک يو نظر گرفت. سختکو  تیو درا ریتدب ،یندارم که به لطف خدا و 

توان بر مشکالت فائق و کارنامه  یدکتر دژپسند و همکاران مجموعه وزارت اقتصاد، م

شان شت. يبرجا یدرخ شاره به دو نوبت تقد یاکرم گذا سو ریبا ا صاد از   يوزارت اقت

سال جار يمقام معظم رهبر صاد برا يدر  خدمت به ملت  يگفت: مجموعه وزارت اقت

 ان تالش خواهد کرد.با تمام تو یاسالم يو نظام مقدس جمهور

 است یانسان يروین ،کشور هیسرما نیتربزرگ

و  میدر مراســم تکر یســخنان یط ییو دارا يامور اقتصــاد ریفرهاد دژپســند وز دکتر

معارفه  نیو همچن یکل حوزه وزارت ریو منابع و مد تیریمعارفه معاون توســـعه مد

ست سته ها ریوز ارید شور را ن هیسرما نیبزرگ تر ،يورز شهیاند يدر امور ه  يرویک

اظهار  ي(شـادا)، و رانیا ییو دارا يگزارش شـبکه اخبار اقتصـاد به دانسـت. یانسـان

 هیســرما تیتقو يبر رو يادیز دیرشــد و توســعه، همواره تاک يها يداشــت: در تئور

سان صورت م حیصح تیریو مد یان سفانه هر کدام از ما، وقت یول ردیگ یآن  در  یمتا

سند .میشو یموضوع غافل م نیمعموال از ا م،یریگ یمقام عمل قرار م بر  دیبا تاک دژپ

شا يو نکهیا صل  ساس ا صابات خود، بر ا کند،  یعمل م يساالر ستهیدر تمام انت

با  یدر صورت همخوان دیکه به نظام اعتقاد دارد، با یکرد: من معتقدم هر کس حیتصر

 بکار گرفته شود. ،یباالدست ياهداف و برنامه ها

 در موعد مقرر 96صورتحساب عملکرد بودجه سال  ارائه

ستا در کشور  ی) قانون محاسبات عموم103مندرج در ماده ( یقانون فیانجام تکال يرا

حســاب عملکرد بودجه ســال صــورت  )Databaseداده ( گاهیپا يلوح فشــرده حاو

ــور که با وجود تمد 1396 ــاب در دیکل کش ــورت حس و  افتیدو ماهه مهلت ارائه ص

ستگاهها ییپرداخت نها ضوع قانون تمد ییاجرا يد جذب اعتبارات تملک  مهلت دیمو

 هیته یکل کشور زودتر از موعد مقرر قانون 1396سال  یو مال يا هیسرما يها ییدارا

 محاسبات کشور ارسال شد. وانید شده است، به میو تنظ
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 ظران مالیاهویت ن

 نظارت مالی در ایران آشنایی با متولیان

 

صل نظارت در قانون سلم قانونا صول م ضمین ا سی ایران به منظور ت سا سی، ا سا ا

ستبداد و خودکامگی بود. نظارت در قانون سی و طرد ا شدن دموکرا سی به نهادینه  سا ا

مفهـوم نظــارت  قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. انواعی چون سیاسی، مالی و

ـوء ـوگیري از سـ ـراي جل ـ ـا ب ـر آن تنه هاي محتمل در نظـام اداري و  استفاده و اث

ـوعی ـتفاده از آن ن ـا اس ـه ب ـت بلک ـی نیس مدیریت و هماهنگی ها در کل  سیاس

 در کاهش هزینهآید که  می فعالیت مجموعه و سـازمانهـاي کنتـرل شـونده بوجـود

مؤثر خواهد بود. بنـابراین در  ها و دوباره کاریها و در نتیجه افزایش ثمر بخشـی آنهـا

ـري الزم و  هر ساختار اداري، ـده ام ـارت کنن ـاي نظ اقتصادي و سیاسی وجود نهاده

 .رسد می ـه نظـربضـروري 
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 تلـــف بـــهدر نظام جمهوري اسالمی ایران امـــر نظـــارت و بازرســـی در ابعـــاد مخ

ست. از آن جمله میتوان دیوان شده ا ستقالل هر یک واگذار   مراجع متعددي، با حفظ ا

ــبات از ــوي قوه مقننه، وزارت  محاس ــادي و دارایی و وزارت اطالعات س از امور اقتص

ـوه ـور  سوي ق ـوه مجریه، دیوان عدالت اداري و سازمان بازرسی کل کش ـوي ق از س

 .یت امر، شوراهاي اسالمی ...و را نام بردشوراي نگهبان، وال قضـائیه ،

 نظارت مجلس

ــارت  اصوالً ماهیت نظارت قوه قانونگذاري بر عملکرد دستگاههاي اجرایی از نوع نظـ

ســــی و سطوح راهکاري و  سیا ست و ورود به  سطح ، راهبردي و کالن ا  از حیث 

ـه  عمل و قدرت تصمیم عملیاتی موجب سلب آزادي ـوه مجری ـري ق ـراي گی دراج

 .میشود هـاي عمـومی اثـربخش وکارآمـد خـط مشـی

  ضاح ارکان ستی سئوال و ا نظارت کالن بر هیات دولت از طریق راي اعتماد و 

 دولت

  نظارت بر اجراي قانون و مصــوبات دولت از طریق هیات نظارت بر مصــوبات

 دولت

ـوه  138هیات مذکور براساس ذیل اصل  ـانون نح ـل قانون اساسی و طبق ق ـراء اص اج

ساسی در رابطه با مسئولیتهاي رئیس مجلس شوراي اسالمی تشکیل  138و 85 قانون ا

تبصره به قانون مذکور تکمیــــل گردیــــده اســــت. 5 الحاق  طبق قانون78و در سال 

اند در حدود  وزیران و وزراء اجازه یافته قـــانون اساســـی هیـــات138راســـاس اصـــلب

ـدود  ـودقوانین و مقررات و در ح ـایف خ ـالحیت و وظ نامه و  اقدام به وضع تصویب ص

شنامه نمایند. ام آئین ضع قوانین بـــــا انامه و بخ صلی و مجلس  از آنجایی که وظیفه ا

ـین ـویبنامه و آئ ـع تص ـارچوب وض ـت در چ ـن اس ـت ممک  شوراي اسالمی بوده و دول

وش نماید، بخشــنامه این حق را از مجلس ســلب و یا در مواردي آنرا مخد نامــــــه و

ـاز و ـان و 138قانون اساسی، در ذیل اصل 170کار اصل  قانونگذار عالوه بر س یک ارگ

نه خود مجلـس شـوراي  مجلس شوراي اسالمی) نهـاد نظـارتی تحـت ریاسـت رئـیس

ـا و ـویبنامه ه ـته، تص ـرر داش ـاد و مق ـالمی( ایج هاي دولت و مصوبات  نامه آئین اس

ص سیونهاي مذکور در ا رئیس مجلس  ضمن ابالغ براي اجراء به اطـــــالع138ل کمی

 -لر دلیبــــا ذکــــ-شوراي اسالمی میرسد تا در صورتی که آنها رابرخالف قوانین بیابد

براي تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد و هیات وزیران یا کمیسیون مربوطـــه مکلـــف 
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ـرف ـت ظ مصوبه اقدام یک هفته پس از اعالم نظر رئیس مجلس، نسبت به اصالح  اس

تعلق یا ارتباط بخش وسیعی از مصوبات دولت بر قراردادها  اهمیـت ایـن امـر در نمایـد.

ـــس از ست و معامالت دولتی و نظارت مجلـ سازو کار این مصوبات ا در  .این طریق بر 

سال  صوب  ضر طبق قانون الحاقی م سی و 78حال حا وظیفه رئیس مجلس را هیات برر

قوانین و مقررات عمومی انجام میدهد و هیات مذکور بعنوان مصـــوبات دولت با  تطبیق

 عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین نظارت مینماید.  هیات نگهبان بر امر

 نظارت از طریق تحقیق و تفحص 

 نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات 

صوب  شور م سبات ک با  این دیوان1361مهرماه ،11به موجب ماده اول قانون دیوان محا

ده که شاعمال کنترل و نظارت مستمر مالی جهت پاسداري از بیت المال تشکیل  هـدف

ـــر ـــر نظـ مجلس شوراي اسالمی می باشد و مقر آن در تهران و در مراکز  مستقیما زیـ

ـــتانی مهمترین هدف دیوان محاسبات کشور با  .میباشد استانها نیز داراي تشکیالت اسـ

ـان ـدرج در ق ـول من ـه اص ـوريتوجه ب ـی جمه اسالمی ایران عبارت است از  ون اساس

 :طریق المـال از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداري از بیت

o ـه ـه وزارتخان ـالی کلی ـاي م ـات و فعالیته ـرل عملی ـات،  کنت ـا، مؤسس ه

دستگاههایی که به نحوي از انحاء از بودجه کل یر شــرکتهاي دولتــی و ســا

 .ده میکنندکشوراستفا

o   بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمـــدها و ســـایر منـــابع تـــأمین

ـا ـاط ب ـار در ارتب سیاستهاي مالی تعیین شده در بودجه مصوب باتوجه به  اعتب

 .از دستگاههاي مربوطه گزارش عملیاتی و محاسـباتی مـأخوذه

o فتها و پرداختها و حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریا

مالی دستگاهها از نظـر مطابقـت بـا قـوانین ومقـررات مـالی و  نیز صـورتهاي

 .الزماالجراء سـایر قـوانین مربـوط و ضـوابط

o رسیدگی به موجودي حساب اموال و دارایی هاي دستگاهها 

o  ــتورالعملهاي مناســب مالی و بررســی جهت اطمینان از برقراري روشــها و دس

 .رسیدگی جهت نیل به اهداف دستگاههاي مورد مؤثر آنها درکاربرد 

o  رســیدگی به حســاب کســري ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختالف

ـــأمورین ترتیب مقرر در  ذیربط دولتی در اجراي قوانین و مقررات به حساب مـ

 .این قانون
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 نظارت بصورت خاص از طریق کمیسیون اصل نود 

مجلس یا قوه  هـــر کـــس شـــکایتی از طـــرز کـــار ساسی قانون ا 90بر اساس اصل 

ـود را کمجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می ت ـورايتبا واند شکایت خ ـس ش ـه مجل  ب

ـد و پاسـخ کـافی  اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کن

ـو دهـد و در ط اسـت رسـیدگی مواردي که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضـائیه مرب

بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعالم نماید و در موردي که  و پاسـخ کـافی از آنهـا

از این رو و در مقام اجراي صحیح این  .عامه برساند مربوط بـه عمـوم باشـد بـه اطـالع

ـالمی در ـوراي اس ـس ش ـاي الزم مجل ماده واحده قانون 1359سال  اصل و پیگیري ه

ـل  ـیون اص ـه کمیس ـتگاههاي90اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم ب ـا دس دولتی جهت  ب

 90رسیدگی بـه شـکایات مـردم مصـوب را تصـویب و مقـرر نمـود کمیسـیون اصـل 

ـه ـواي س ـا ق ـی ب ـاي دولت ـامالت و قرارداده ـه مع  میتواند در تمام زمینه ها و از جمل

ها و ادارات و سـازمانهاي وابسـته بـه آنهـا و  اسالمی و تمام وزارتخانه گانـه جمهـوري

ــی و ــاي انقالبـ ــا ونهادهـ  مؤسساتی که به نحوي از انحاء به یکی از قواي فوق بنیادهـ

ـه ـا ب ـه ی ـتقیماً مکاتب آنها مراجعه نماید و براي رسیدگی به  الذکر مربوط میباشند، مس

کننده  مانده و یا جواب قانع ین مربوطـه بـدون جـوابشکایات کتبی که از طرف مسـئول

وقت جواب کافی  بدانها داده نشده و رفع مشکالت توضیح بخواهد و آنها مکلفند دراسرع

ـــت تا در  .بدهند عدم اهتمام مراجع مربوطه به اجراي قانون فوق، مجلس را برآن داش

ـال  ـمن1364س اجازه مکاتبه و تحقیق قانون  وضع قانون، طی تبصره اي الحاقی به ض

سیون ستقیم به کمی صل  م سیدگی به 90 ا ستگاههاي دولتی جهت ر ، شکایات مردمبا د

ـــراي سال . متخلفین پیش بینی نماید ضمانت اجراي کیفري نیز بـ نیز 1365بعالوه در 

ساسی ـــی  قانونگذار نحوه اجراي اصل نودم قانون ا را طی مصوبه ي دیگري پیش بینـ

ـت ـوده اس ـانون(نم ـی ق ـانون اساس ـودم ق ـل ن ـراي اص ـوه اج جمهوري اسالمی  نح

تبیین شده  که در آن تشکیالت کمیسیون مذکور و حدود صالحیت و اختیارات آن )ایران

 .است

 نظارت قوه قضائیه

ـور  ـته و بط ـارتی داش ـاص نظ ـی خ ـاه ذات قوه قضاییه بر خالف قوه مجریه، جایگ

گاه هاي تحت امر خود انجام می دهد. ایـــن نظارت را بوسیله دست معمـــول اعمـــال

ـر ـارت ب ـه نظ ـا در نتیج ـتگاه ه قراردادها و اعمال مالی دولتی، جریانهاي سوء  دس

متخلفین را تعقیب مـی نمایـد.  مالی را کشف و از طریـق مراجـع ذیصـالح قضـایی
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ـر نظـارت قضـایی کـه از طریـق مراجـع قضـایی و در مقـام گی به رسید عـالوه ب

 دعاوي و شکایات صورت می گیرد، نهاد دیگري نیز وجود دارد کـه طبیعـت نظـارتی

 مستقیم در امور مالی دارد.

 نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور

سائل مالی ازمان بازرسی کل کشور یکی از مهمترین دستگاههاي نظارتی در س قلمرو م

قانون اســاســی مســئولیت 174حوزه ي مالی دولتی اســت که به موجب اصــل  از جمله

ــان ــن جریـ امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاههاي اداري کشور را  نظارت بر حسـ

نظر رئیس قوه قضاییه اداره می شود. این  برعهـــده دارد و بـــه شـــکل مســـتقل زیـــر

برجسته اي در فرایند کلی  ارتی قوه قضائیه نقش مهمــــی وسازمان به عنوان بازوي نظ

ــیب نظام کنترلی کشور دارد. صالحیت اصلی این سازمان نظارت و  ــه  ازرسـ ــبت بـ نسـ

هـا و دسـتگاههـاي دولتـی کشـورمی باشـد و در ایـن راه عـالوه  کلیـه وزارت خانـه

ــر ــایی بـ ــد برخورداري از کارشناسان متخصص داراي بازرسان قضـ ــی باشـ ــز مـ  .نیـ

ـوده و محـاکم  ـزام آور ب ـی ال ـراي دسـتگاههـاي اجرای ـن سـازمان ب پیشـنهادهاي ای

. خـــارج از نوبـــت رســـیدگی نماینـــد گزارشهاي کیفري این ســـازمان مکلفنـــد بـــه

ـازمان ـر س ـالوه ب ـین ع ـکیل  همچن ـی تش ـف تخصص مرکزي که از بخشهاي مختل

 .تشکیالتی مستقل می باشد کشـور نیـز دارايشـده اسـت در هـر اسـتان 

 نظارت از طریق دیوان عدالت اداري 

 نظارت قوه مجریه

نا بر وظیفه ذاتی قوه مجریه، این قوه بطور معمول مجري قوانین و نه ناظر آن می  ب

ـن ـا ای ـد. ب وجود نظر به اهمیت نظارت بر بخش مالی دولت و بخصوص اینکه  باش

ـــرمایه  ـــور دربخش عمده سـ این بخش نگهداري و هزینه می شود، قانونگذار  کشـ

ـوزه ي ـا ح ـه ب مالی دولتی و از جمله قراردادهاي  ابزارهاي نظارتی خاصی را در رابط

 .مالی دولتی پیش بینی نموده که مورد بررسی قرار می گیرد

 نظارت هاي مستقیم رئیس جمهور از طریق نظارت بر اجراي قانون اساسی 

 ریق سازمان مدیریت و برنامه ریزينظارت از ط 

 رسی و ارزیابی و شکایاتزنظارت از طریق دفاتر با 

 نظارت از طریق دفاتر حراست 
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 نظارت از طریق هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري 

 نظارت از طریق سازمان حسابرسی 

 وزارت امور اقتصادي و دارایی: 

ــلی ــهاي نظارتی قوه مجریه را در حوزه ي مالی ترین و عمده یکی از اص وزارت « ترین نقش

ـــور ـــق  »اقتصادي و دارایی امـ انجام می دهد. وزارت مذکور وظیفه مهم فوق را از دو طریـ

 :نماید ذیـل اعمـال مـی

ـه 31براساس ماده  ذیحسابی ها : ـت ک ـاموري اس ـاب م قانون محاسبات عمومی، ذیحس

امور اقتصادي و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صـالحیت بـه منظـور حکم وزارت  بـا

ــــال  ربنظارت و تامین هماهنگی الزم دراجراي مقررات مالی انتخاب و وظایف ذیل را  اعمـ

 :عهده میگیرد

 نظارت بر امور مالی و محاسباتی •

 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی •

 ها و غیره سپرده نگهداري و تحویل و تحول وجوه و •

 نگهداري حساب اموال دولتی •

صطالح رایج نظارت حین خــــرج را از طریــــق  به عبارت دیگر دولت نقش نظارت مالی و به ا

 شخصی به نام ذیحساب که به نمایندگی از وزارت مذکور در دستگاههاي اجرایی مستقر میگـردد،

ـاده  ـبات 53انجام میدهد. ذیحساب طبق م ـانون محاس ـا ق ـا را ب ـام پرداخته ـه دارد تم وظیف

مقــررات تطبیــق و از انجــام پرداختهــاي غیــر منطبــق بــا قــوانین و مقــررات  قـوانین و

قـانون محاسـبات عمـومی و سـایر مقـررات مـالی مشـابه، 91طبق مـاده  .جلــوگیري نمایــد

ـر در ـاد ق ـالی انعق ـات م ـالف صورتیکه ذیحساب در عملی ـی را خ ـتور پرداخت ـی، دس ارداد دولت

تشخیص دهد باید آن را به ریاست دستگاه اعالم و در صورت اصرار و دستور کتبی مجدد  قـوانین

دستگاه و پذیرش مسئولیتهاي مربوط، ذیحساب اقدام به پرداخت و انجـام هزینـه مـذکور  ریاست

صادي و دارایی و دیوان محاسبات اعالم نماید. لیکن بایستی مراتب را به وزارت امور اقت نمــوده و

ــر اي بخشیده این است که  این یکی دیگر از موضوعاتی که به ذیحساب نقش عمده عـــالوه بـ

سابی ها  قانون 5طبق ماده  ستگاههاي اجراي و کارکنان ذیح سئوالن د سبات عمومی کلیه م محا

در غیر اینصورت یف محوله بوده تشریک مساعی با ذیحساب در انجام وظا مکلف بـه همکـاري و

 .اداري محکوم میشوند يبه مجازاتها



 

 

14 

ـور سازمان حسابرسی: ـه وزارت ام ـالی ب ـارت م ـر نظ  یکی دیگر از دستگاه هایی که در ام

سطح کالن کمک مینماید صادي و دارایی و قوه مجریه در  ـــت.  ،اقت سـ ـــی ا سازمان حسابرسـ

بــه دیــوان محاســبات برخــوردار مــی  مذکور گرچه از اقتدار نظارتی کمتري نسبت ســازمان

 برخی امور جایگاه مؤثري دارد. باشـد، ولـی در

  

 نوع نظارت برخ دستگاههاي نظارتی در کشور

 نوع نظارت نهاد نظارتی

 نظارت مستمر مالی پس از هزینه کرد دیوان محاسبات کشور

 انهگ 3اشخاص از قواي نظارت بر رسیدگی به شکایات  مجلس شوراي اسالمی 90کمیسیون اصل 

 نظارت تطبیقی بر مصوبات دولت و مجلس هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت

 نظارت مالی در حین هزینه وزارت امور اقتصادي و دارایی (ذیحسابی ها)

 نظارت حسابرسی سی)وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان حسابر

 نظارت امنیتی وزارت اطالعات

 نظارت بر رعایت قوانین به صورت عام کل کشور سازمان بازرسی

  
که با هدف اصــالح انجام می گیرد مرهون نظارتهاي  یموفقیت و پیشــرفت در هر نظام، و تغییرات

شـود. نهادهاي میمالی موثر و کارآمد اسـت که در مراحل مختلف و تحت عناوین گوناگون اعمال 

شده در بدنه نظام ما متنوع بوده و صیف  نظارتی یاد  شکال مختلف بحث نظارت را با تو مقنن در ا

 ت.ي نظارت آنها در هر سه قوه مطرح نموده اسنهادها و نحوه

 تعدد دستگاههاي نظارتی، فرصت یا تهدید

ـــی از ویژگیهاي ضعف نظارت در ساختارهاي اداري کشورهاي جهان سوم نبود  یکـ

ـا ـورهاي  معیاره ـن کش ـت. در ای ـام اداري و ضوابط اداري مشخص اس ـوال نظ معم

ـــاس سـ ـــر ا اهداف و چشم اندازهاي بلند مدت فعالیت نمی کنند. به همین علت  بـ

ـدامات ـا و اق ـد.  تالشه ـد ش ـدت و خواه نظارتی نیز صرفا محدود به اهداف کوتاه م

ـیوه در ـن ش ـه ای فرض ایده آل پیشگیري از نقض قوانین و سوء استفادههاي  نتیج

ـ ـه ن ـا ب میتوان بر اساس این روش تخلف از حرکت کلی سازمان  درتمالی است ام
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ـافع ـداف و من ـمت اه ـه س ـوعی  ب ـل ن ـین عام ـود. هم ـی نم ـدت را بررس بلند م

نهادهاي اداري کشورهاي توسعه نیافته موجب  ناکارآمـــدي مـــزمن و مســـتمر را در

 میگردد. 

ـد؛ دردر ساختار اداري ایران مراجع و نهادهاي نظارتی متعددي  ـیکنن قانون  فعالیت م

به نظر میرسد  .اساسی جمهوري اسالمی از انواع و اقسام نظارتها نام برده شده است

ــرل اند به  نداشته و نتوانسته که نهادهاي نظارتی کارآیی الزم را در امر نظارت و کنتـ

 ، بهایران در بررســـی نظـــام نظـــارتیکارشناسان موفقیت چندانی نائل شوند. برخی 

 از آنها عبارتند از: مونه هاییناشاره نموده اند که مشکالت و معضالت اصلی ترین 

 و به  نظام نظارتى در جمهورى اسالمى ایران فاقد یک تعریف جامع از نظـــارت بـــوده

ـص ـل همین سبب فاقد مهارتها و تخص ـا ک ـدن ب ـراى درگیرش ـاى الزم ب وظایف  ه

 .مدیریتى است

 ــازمانهاى ایران قا ــحیح از نظـــــامل به ئمدیریت در س ــى و تعریف ص ــاس  جایگاه اس

 نظارتى نیســـت به همین ســـبب نتیجه آن عدم ایجاد ســـازگارى و هماهنگى در نظام

 .نظارتى است

 ـالمى  هعدم توجه ب ـورى اس ـارتى جمه ـام نظ ـتمى در نظ ـران و درانگرش سیس  ی

ـف ـى مختل ـرش بخش ـا نگ ـارتى ب ـدد نظ ـز متع ـود مراک  عوض نگرش بخشى، وج

 .غیر تخصصىشدن نظام نظارتى گردیده است موجب

 ـالم ـورى اس ـارتى در جمه ـاىی نظام هاى نظ ـه از معیاره ـاى برنام ـه ج ـران ب  ای

 مختلف و غیر هماهنگ استفاده کرده و موجب گردیده تــا بــه یــک نظــام نظــارتى

 .غیرسازگار و ناهماهنگ تبدیل گردد

 اصالت  هـوم و جایگـاه رفیـع نظـارت وعدم درك مشترك مدیریت و دستگاه ناظر از مف

نظارتى را به  دادن هر بخش به خـود، و عـدم توجـه بـه تعامـل ایـن دو جایگـاه نظـام

 .نظام ناسازگار و ناهماهنگ تبدیل کرده است

 به  .گیـــردی تحقیق بهره نمی نظام نظارتى براى انجام وظیفه خویش از یک فرایند علم

 .و روایى نتایج آن مورد سوال است همین سبب قطعیت، اعتبار

 ـــد ـــاى بعـ صرفاً تکیه بر کنترلهـ ضمن وقوع، و  از  عدم به کارگیرى کنترلهاى قبل و 

کنترلهاى  وقـوع، و از طرفـى عـدم اسـتفاده از کنتـرلهـاى داخلـى و صـرفاً تکیـه بـر

 یدم اسـتفاده از ابزارهـاى علمبرون سیستمى، و ع

 ر متعددظارتهاى متعدد با عناصن 
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ـدد مراجـع نظـارتی در ـد نظـارت  تع ـدي فرآین کشورهایی چون ایران از اسـباب کن

ـداخل ـی، ت ـت. بوروکراس ـار  اس ـارتی در کن ـاي نظ ـازمانه ـانونی س ـایف ق وظ

ـاهنگی ـازمانی از ناهم ـاي درون س ی است که مهمترین مصادیق ضعف ساختارهای ه

ـینمنابع نظارتی متعدد دار ـر هم ـد ب اساس امروزه در کشورهاي توسعه یافته تأکید  ن

صلی بر افزایش حس نظارت عمومی ست. زیرا نمی توان انکار  ا و همگانی در جامعه ا

ــذکر، نمود که عالوه بر مشکالت فوق هاي  تشکیل نهادهاي نظارتی متعدد هزینه الـ

ـــد ـــوعی .زیادي را بر دولت تحمیل کنـ  وجود مراجع نظارتی متعدد سبب میگردد نـ

نظارتی درون سازمانی و نهادهاي خارج از سازمان ایجاد شود.  رقابـت بـین نهادهـاي

ــت ــی اسـ ــامال طبیعـ ــرون  کـ ــاظران بـ که در صورت اعالم بروز تخلف توسط نـ

ـارت ـازمان نظ ـازمانی، س شونده در مقام توجیه و مخالفت برآید و به آمارها نهاد  -س

 .نظارتی خود استناد کند

ـــازمانه ـــــدتعدد س  اي نظارتی و عدم هماهنگی و ارتباط ســـیســـتمی و قانونمنـ

ـراري و ـوازي، تک ـاي م ـته ـام فعالی ـب انج ـارتی، موج ـاي نظ ـازمانه  میان س

ــود. این ناهماهنگی ــل اقدامات پرهزینه میش ــده تا حاص ــبب ش  ها و عدم ارتباط س

 قابـــلبـــرداري و  و نتیجه فعالیت دستگاههاي نظارتی، براي یکدیگر قابـــل بهـــره

ــود ــا وجـ ــان آنهـ ــزي میـ ــر متمرکـ  استفاده نباشد. هرچند ارتباطات مقطعی و غیـ

 دارد، اما این ارتباطات کافی نبـــوده و اهـــداف مـــورد نظـــر در زمینـــه نظـــارت و

ـایج ـحیح، نت ـاطی ص ـتم ارتب ـک سیس ـد در ی ـد و بای ـیکن ـامین نم  بازرسی را ت

ـــازمانهاي ن  ظارتی بر اســـاس یک راهبرد مشـــخصاقدامات نظارتی هر یک از س

 .بــرداري قــرار گیــرد مــورد بهــره

 بهنام محمدزاده

 کارشناس ارشد حسابداري
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 به دنبال نظارت بهتر
 استانهاناظران ارشد مالی گفتگو با 

اداره کل امور  این گزارش، از نظرات و گفته هاي جناب آقاي زرگانی معاونت محترم نظارت مالیدر 

اداره کل امور اقتصادي و جناب آقاي کرمی معاونت محترم نظارت مالی و  خوزستاندارایی  اقتصادي و

  ه برده ایم.بهرایالم، دارایی استان 

بار در قرآن آمده اســت که بســیاري از آنها کاربرد  129مفهوم نظارت و مشــتقات آن 

ساد در امور  سی یا اجتماعی دارند. یکی از مهمترین اهداف نظارت جلوگیري از ف سیا

ست و به ساد در امور، همه مردم  ا شدن ف شکار  صورت آ سول اکرم(ص) در  فرموده ر

 ادیب زرگانی

 : معاون نظارت مالی استان خوزستان 

وضعیت امروز نظارت مالی 

با توجه به بضـــاعت فعلی 

 که داریم مناسب است.

 کرمی

 : ایالماستان معاون نظارت مالی  

مالی ،  ظارت  بهترین ابزار ن

قــانون، دانش و تخصـــص 

 است.
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اگر چه نظارت ، یک مفهوم آشـــنا در نوع نظام هاي  مجازات خواهند بود. مســـتحق

سیاسی اجتماعی بوده است، اما امروزه به لحاظ پیچیدگی نظام هاي مالی، محدودیت 

صیص عادالنه این منابع و ضرورت تخ صت ها، و  صت ها ، اهمیت و  منابع و فر فر

 ضرورت نظارت را بیش از پیش آشکار می سازد. 

 نظارت مالیو هدف تعریف 

هاي دولتی و همه نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصـــرفات مالی دســـتگاه

ـــت. مهمنهادهایی که از بودجه دولتی اســـتفاده می ترین نظارت مالی در کنند، اس

در این خصوص کشف و پیگیري هرگونه سوء خصوص بودجه عمومی کشور است که 

ستفاده مالی، اختالس، جابه شده ا جایی اموال و هزینه کردن آنها در غیر موارد تعیین 

 .در قانون است که اهمیت و نقش تعیین کننده در سالمت نظام کشور دارد

ست که با لحاظ قوانین و  ست در نظارت مالی هدف این ا جناب آقاي زرگانی معتقد ا

و جناب آقاي کرمی نظارت مالی  آیا هرچیزي در جاي خود قراردارد یا خیر؟ ،راتمقر

ــرف می را  ــاالنه دولت اعم از اینکه منابع بودجه چگونه هزینه و مص ــد بودجه س رص

سته شوند ست که به نوعی از بودجه  دان ستگاههاي دولتی ا شامل تمام د و دامنه آن 

 .دولتی استفاده می کنند

 اهمیت نظارت مالی

داشــتن جامعه ســالم ، رابطه .امروزه اهمیت نظارت مالی بر همه آشــکار شــده اســت

بخش دولتی نیز یکی از بخش هاي مهم در  .مســـتقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد

نظام مالی هر کشــور اســت، به جهت اینکه در این بخش ســرمایه هاي زیادي نهفته 

ــوص در حوزه ــرورت دارد که این بخش بخص ــت و ض ي معامالت دولتی، همواره اس

قرار گیرد زیرا عدم حمایت الزم از اموال و عملیات مالی  مورد نظارت مســـتمرو موثر

ناکامی دولت را در پاسخگویی به سیاست هاي کالن براي حل نیازمندي هاي دولتی، 

 عمومی جامعه به دنبال خواهد داشت.

شور را  شکالت موجود در نظارت مالی ک در همین زمینه جناب آقاي زرگانی یکی از م

دســـتگاهها عنوان نموده و درعدم تدوین جایگاه نظارت مالی نه در وزارتخانه ها و نه 
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: اهمیت این نظارت در کمک به رسیدن به اهداف  دستگاهها هنوز ناشناخته  می گوید

اســت. بطوریکه بســیاري از مدیران اجرایی دســتگاهها این تصــور را دارند که باید از 

ذیحســاب دوري کرد تا خللی در اجراي تصــمیماتشــان ایجاد نکند. در کل با وجود 

ور نیســتم چرا که به نظر بنده کیفیت امکانات و اختیارات فعلی آینده مطلوبی را متصــ

 .نظارت با وضع  امکانات کنونی درآینده نیز تغییر زیادي نخواهد کرد

هاي جوان و با توجه به وجود نیرو همچنین جناب آقاي کرمی آینده نظارت مالی را

، و اصــالح قوانین و مقررات  آموزش صــحیح وکافی و مفید تازه نفس البته به شــرط

 می کنند.مثبت ارزیابی 

 نظارت مالی یا عملیاتی

یاتی عالوه بر نظارت مالی، زرگانی:  برنامه و توســـط ه کم وجود دارد هنظارت عمل

سبات بودجه  سی  ود.شانجام می و دیوان محا سازمان بازر نظارت کلی را داریم که 

انجام میدهد. که شامل تمامی انواع نظارتهاست (کلی ،عملیاتی ، شکلی و ...). نظارتی 

ارگانی نظارت  هربنابراین که وزارت دارایی انجام می دهد نظارت شکلی و مالی است. 

ستم نظارت مالی را درچارچوب وظایف خود انجام می دهد. م سی ضاییه داریما   ،قوه ق

در قانون هم کیفیت و حدود هرکدام از  نظارت قوه مقننه داریم ونظارت قوه مجریه.

ست  شکلی ا ست.بطور کل نظارت قوه مجریه نظارت  شده ا این نظارتها نیز مشخص 

م میشــود ، این نظارت، نظارت  قبل خرج وضــمن خرج که توســط وزارت دارایی انجا

 است.

اصلی ترین نظارتی که بر عهده ما می باشد نظارت مالی است. ولی نظارتهاي  کرمی:

دیگري هم می توانیم انجام دهیم ودرقانون دســت ما جهت اجراي ســایر نظارتها هم 

اریها و یا بازدید از بازگذاشته شده است مانند حسابرسی و یا دخالت در امور مالی شهرد

این نوع نظارتهاي عملیاتی جزء وظایف  پروژه هاي عمرانی در دست اقدام دستگاهها.

ــب اطمینان دراطمینان از  قانونی ذیحســابان نمی باشــد ولی در جهت کنترل و کس

شد بطور کل نظارت قبل از خرج بودجه با وزارت دارایی  صحت خرج بودجه مفید میبا

حساب و نظارت حین خرج با سازمان حسابرسی و در کنار و بطور مشخص شخص ذی
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آن نظارت مجلس شــوراي اســالمی توســط دیوان محاســبات و همچنین نظارت قوه 

شوند ولی در  سی که عمدتا بعد از خرج بودجه انجام می  سازمان بازر سط  ضاییه تو ق

ام می توسط وزارت دارایی انج واقع بهترین نوع نظارت ، نظارت قبل از خرج است که

صورت حداکثري حاصل می . چرا که صرف و صالح دولت در این نوع نظشود ارتها ب

ــود نظارت مالی که بر عهده وزارت دارایی اســت و  نظارت قبل از خرج اســت، بر  .ش

سازمان برنامه و بودجه  شد. نظارت عملیاتی با  سابان می با عهده خزانه داري  و ذیح

. ی کاربردي و واقعی صــورت نمی گیردخیلاســت که در حال حاضــر این نوع نظارت 

ست کل  ست که بهتر ا شود این ا شنهاد مطرح می  نکته اي که می تواند به عنوان پی

برعهده نتهاي مراحل خرج ا صدور موافقتنامه تامرحله اعتبارت هزینه اي دستگاهها از 

 وزارت دارایی باشد.

 انتظار نظارت عملیاتی از ناظر مالی!

مطرح بوده است که آیا میتوان از ناظر مالی انتظار نظارت عملیاتی این سئوال همیشه 

را داشت و اصوال آیا این امکان فراهم است که ناظر مالی بتواند نظارت عملیاتی انجام 

تکلیفی "دهد؟ پاسخ جناب آقاي زرگانی به این سئوال منفی است. وي معتقد است : 

یاتی مشــخص نشــده اســت و امکان در قانون براي ناظر مالی مبنی بر نظارت عمل

صالحیت  ست. واین نحوه نظارت در  شده ا قانونی هم در این زمینه براي وي ایجاد ن

 "ناظر مالی نیست.

در "البته نظر جناب آقاي کرمی در این زمینه کمی متفاوت است. ایشان معتقد است : 

ارت ذیحساب واقع درنظارت مالی، نظارت عملیاتی نیز نهفته است و این بخشی از نظ

صص و فنی می  سانی متخ شتن ابزار و نیروي ان شد. ولی الزمه آن در اختیار دا می با

سی و غیره نیز  سازمان بازر سبات،  سایر نهادها مانند دیوان محا شد. البته نظارت  با

صی قادر ص صورت تخ ست و این نهادها نیز ب به کنترل همه فعالیتهاي  صرفا مالی ا

ستند که میتوا ستگاهها نی شاوره گرفتن از نیروهاي فنی و د ن این نقص را از طریق م

 "متخصص و مهندسین مشاور در امور فنی و عمرانی ، بر طرف کرد.
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 نحوه انتخاب ناظران مالی

در چارچوب ، لینی دارد.ذیحساب بعنوان ناظر ماانتخاب ناظر مالی فرایند قانوزرگانی : 

شود. به لحاظ  صی انتخاب می شخ شای تجربهم سد.و   ستگی هم باید به آن مرحله بر

ســـازمانی را نیز باید طی کند و دســـتورالعملها نیز دراین خصـــوص اداري و مراحل 

 مشخص است. 

انتخاب ناظران مالی در وزارت دارایی معموال داراي سیکل مشخصی است که کرمی : 

  درحال حاضر روند انتخاب ذیحساب ، شکل مناسبی دارد. بدین صورت که پس از طی

ســـلســـله مراتب مدیر پایه ، مدیر میانی ، معاونت ذیحســـابی ، در نهایت به عنوان 

ست نیرویی که به عنوان  ستا بهتر ا شوند. در این را ستگاهها اعزام می  ساب به د ذیح

شود ، ابتدا در کلیه واحد هاي خزانه کار کرده  ساب اعزام می  ساب یا ذیح معاون ذیح

شود. و تجربه الزم را در تمام زمینه ه ستگاه اعزام  سپس به د سب کند و  اي خزانه ک

در این زمینه وجود دانشــکده وزارت دارایی کمک فراوانی به آموزش و آماده همچنین 

شک سانی ماهر و متخصص  می نمود که جا دارد این دان ده مجددا راه سازي نیروي ان

 .اندازي و احیاء شود

 امروز نظارت مالیوضعیت 

س ضاعتها آقاي زرگانی معتقد ا با توجه به امکانات موجود ،  دید. رات دراین مورد باید ب

شی که همکاران  سان مالی تال شنا سایر کار ساب و  صوص انجام می ذیح در این خ

باز هم کافی نباشد و  ،دهند بسیار مضاعف است ولی ممکن است این تالشهاي زیاد

در واقع محدودیت ها و ســاختار طوري نیســت که کســی بتواند نظارت کامل مد نظر 

دهد. علت آن شـــاید تکالیف متعدي اســـت که بر دوش ذیحســـاب قانون را انجام 

قراردارد. و انجام این تکالیف منوط به در اختیارداشـــتن امکانات و تجهیزات و نیروي 

انسـانی کافی اسـت. از طرفی به دلیل ضـعف نیروي انسـانی دردسـتگاههاي اجرایی 

ــتانها ، این نقص هیچگاه بر ــود. مورد دیگرطخصــوصــا در اس عدم وجود  رف نمی ش

جایگاه مشــخص براي ذیحســاب در چارت ســازمانی دســتگاههاســت که دســتگاه را 

ستگاه اجرایی  موظف به تربیت نیرو براي این جایگاه کند. صی یعنی در د شخ ردیف م

دارایی تالش دارد که این امور اقتصـــادي ارت زیحســـاب وجود ندارد والبته وبراي ذ
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سیار زیادي در کیفیت نظارت مالی  ضوع  اهمیت ب شود. چرا که این مو نقص برطرف 

ولی در هر صــورت با توجه به بضــاعت فعلی که داریم وضــعیت نظارت مالی  دارد.

 مناسب است.

ست :  درحد امکانات و اختیارات فعلی که نظارت مالی  "همچنین آقاي کرمی معتقد ا

شد. دارد کا شته با شتري دا شرفت بی سبی دارد. ولی جا دارد که این کارکرد پی رکرد منا

ــتور العملهاي متعدد مالی و  یکی از دالیل عدم کارکرد خیلی قوي، وجود قوانین و دس

که باعث سخت شدن اجراي قانون و نزول ، محاسباتی است در خصوص نظارت مالی

ــت. بعنوان نمونه در موارد  ــتگاههاي  کیفیت نظارت اس ــده دردس ــف ش تخلفات کش

ستگاههایی که در آنها ناظران  ست د شده ا شاهده  اجرایی مانند حقوقهاي نجومی، م

ست سادها رخ داده ا شترین ف ستقرنبوده، بی شان  مالی وزارت دارایی م که این خود ن

 "دهنده اهمیت و کارکرد مناسب نظارت مالی دولت درشرایط کنونی جامعه می باشد.

سائل  البته الزم سابان از جمله م ضوعات مرتبط با ذیح شتري به مو ست که توجه بی ا

ت سازمانی دستگاهها و پشتیبانی و حمایت شی ، تعریف جایگاه ذیحساب در چارانگیز

 .تري پیدا کند تر و شایستهگاه بهوزارت دارایی انجام شود تا جایتوسط بیشتر 

 ارتقاء تشکیالت معاونت نظارت مالی

ـــه مورد توجه ناظران مالی بوده و حتی در ارتقاء جایگاه معاون ت نظارت مالی همیش

ست. جناب  شده ا سبات عمومی نیز به آن توجه  صالح قانون محا شنهادي ا الیحه پی

گذار دانسته و می گوید : تاثیرآقاي زرگانی نیز ارتقاء تشکیالت معاونت نظارت مالی را 

میشود و جایگاه آن در دولت  با اینکار سیستم نظارت مالی بصورت وزارتخانه متمرکز"

ــد. البته ارتقاء به  تحققبهتر دیده میشــود.ولی  این اتفاق تا حدودي بعید به نظر میرس

ــازمانی  ــکیالت س ــابه تش ــد. چراکه در مش گمرك و مالیاتی، میتواند  ایده آل تر باش

 "لی خواهد  بود.اینصورت ابزار واختیارات بهتري در اختیارناظران ما

 مالیابزار نظارت 

سانی اختیار ابزاري که درزرگانی:  شد یکی نیروي ان ساب می تواند با تجهیزات  ،ذیح

شد و صالحیت مدیریتی الزم  است الزم و اینکه ذیحساب آموزشهاي الزم را دیده با
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ــد.  ــته باش ــورت عدم اجراي  ابزارها ازرخی برا داش نیز وجود دارد، که می توان در ص

ستفاده کرد  ستگاهها از آنها ا ستفاده از زیاد که البته تکالیف د ستیم مایل به ا  وآنها نی

ستفاده خواهیم کرد. شویم از آنها ا صورتیکه مجبور  ضمانت اجرایی  در  البته ابزار با 

فرق دارد. در قانون ضــمانتهاي اجرایی خاصــی براي مکلف کردن دســتگاهها درنظر 

 صرفا در حد معرفی دستگاه متخلف به دیوان محاسبات است. گرفته نشده و

بهترین ابزار نظارت مالی ، قانون می باشد. چرا که تمام امور با تکیه بر قوانین کرمی : 

و مقررات کنترل و نظارت می شـــوند. در مرحله بعد دانش و تخصـــص ناظر مالی یا 

ــوص قوانین ،تعدد موجود در  ــد که به کمک می آید. البته در خص ــاب می باش ذیحس

 مشکل می کند.کار نظارت را دچار  قوانین تاحدودي

 بهبود نظارت مالی

ــمانت اجرایی مناســب براي وزارت دارایی درنظر گرفته زرگانی :  در وهله اول یک ض

شـــود تا بتواند وظیفه نظارت را بخوبی انجام دهد .بعنوان مثال ما یک ذیحســـاب را 

ــتقر ــتگاهی مس ــاب براي  دردس میکنیم و تکالیفی براي وي در نظر میگیریم. ذیحس

سب و امکانات کافی دارد.انجام این و ساز وکار منا ساب  ظایف نیاز به  از طرفی ذیح

ستگاه دراختیار سوي د ضمانت  گیرد. وي قرار نمی اذعان دارد که این امکانات از  ما 

ــتگاه اجرایی نداریم که  ــانی الزم را دراختیاروي قراردهد و یا تجهیزات دس نیروي انس

قانون محاســـبات، دســـتگاهها   105در ماده ولو اینکه  مورد نیاز را دراختیار بگذارد.

ضمانت اموظف به فراهم کردن امکان ستند ولی این قانون  ساب ه ت الزم براي ذیح

 اجرایی ندارد.

بارات هزینهکرمی:  ـــدور ماي از  اگر اعت بارات  نامه تا مرحله خرجتافقومرحله ص اعت

الی دارد. در کنار تاثیري بهتري بر نظارت م ،در اختیار وزارت دارایی باشـــد هزینه اي

 آن مواردي دیگري هم می تواند تاثیر گذار باشد مانند :

ــاب با  ــب اختیارات ذیحس ــابی ، همخوانی وتناس ــی نیروهاي ذیحس ــص آموزش تخص

ــی الزم به لحاظ مالی و جایگاهی  ــده ، ایجاد  فاکتورهاي انگیزش ــولیتهاي واگذار ش مس
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ــائل خزانه دار ــاب، ایجاد وحدت رویه درمس ــط وزارت براي ذیحس ــابی توس ي و ذیحس

جهت ایجاد تحول اساسی در نظارت مالی ، اصالح قوانین قدیمی و بروز  طح کشورسدر

 رسانی آنها تاثیر زیادي دارد. 

ــمانت هاي اجرایی همچنین انجام آموزش   ــتن ض ــابان، دراختیارگذاش ــص ذیحس تخص

ــحیح و کارا و فر ــابان جهت اجراي نظارت مالی ص ــازي زیر محکم براي ذیحس اهم س

ــاخت هاي الزم جهت اجراي قوانین و اجراي نظارت مالی نیز در این ــوص تاثیر  س خص

 بسزایی دارد.

 آینده نظارت مالی

ست که جایگاه نظارت مالی نه در زرگانی:  شکالتی که ما داریم این ا یکی از م

ست و اهمیت این نظارت  شده ا ستگاهها هنوز تدوین ن وزارتخانه ها و نه در د

ــت. بطوریکه در  ــناخته اس ــتگاهها هنوز ناش ــیدن به اهداف  دس کمک به رس

ساب  صور را دارند که باید از ذیح ستگاهها این ت سیاري از مدیران اجرایی د ب

ـــان ایجاد نکند. در کل با وجود  ـــمیماتش دوري کرد تا خللی در اجراي تص

ستم چرا که به نظر صور نی بنده  امکانات و اختیارات فعلی آینده مطلوبی را مت

 کیفیت نظارت با وضع  امکانات کنونی درآینده نیز تغییر زیادي نخواهد کرد.

آینده خوبی را براي نظارت مالی پیش بینی می کنیم. با توجه به وجود کرمی: 

شرط ونیرو هاي جوان و تازه نفس  صحیح و البته به   به و مفیدکافی آموزش 

 یم.مثبت ارزیابی می کنا ، آینده راصالح قوانین ومقررات و نیروها این 

 پایان گفتگو

سد در پایان  شکالت به نظر می ر ستانداردهاي دقیق، امر نظارت را با م فقدان ا

ستاندارد)، تطبیق و ارزیابی  ضابطه (ا سازد از این رو تعیین معیار و  مواجه می 

ـــحت یا انحراف، اعالم نتیجه و  ـــخیص ص ـــابطه ها، تش عملکرد با معیار و ض

ـــالحات به عنوان فرایند انجام نظارت در بخش دولتی از  پیگیري تا انجام اص



 

 

25 

رین فعالیت هاي ســـازمان هاي نظارتی اســـت که باید بطور کامل مورد مهمت

مورد دیگري که در این بخش باید مورد توجه قرار بگیرد به  توجه قرار گیرد.

ـــرورت  مه و نیز ض نا ظارت مبتنی بر هدف و بر جام ن ظارت و ان موقع بودن ن

ستگاه ها در انتخاب طرفها، انعقاد ق ستمر بر فرایند مالی د راردادها و نظارت م

ـــد. انجام نظارتهاي بعد از اجرا و ارزیابی نتایج فعالیت هاي  اجراي آن می باش

ـــخیص انحراف از برنامه یا خطا در اجرا نمی تواند تاثیر  ـــته با فرض تش گذش

مطلوبی در اصالح امور داشته باشد و از اتالف و تضییع اموال و منافع دولت و 

 ران تضعیف بیت المال گردد .حقوق عمومی جلوگیري نماید و باعث جب

سازمانهاي نظارتی را باید ازمهمترین چالش ها  ساختاري نظارت در  شکالت  م

درنظارت موثر دانست. داشتن منبع سازمانی غنی  اعم از منابع مالی و نیروي 

و  انســانی  متخصــص و با تجربه در دســتگاه هاي نظارتی براي نظارت موثر

ستاک حقق اهداف  نظارت کارآمدو اثر بخش ، حذف . لذا جهت ترآمد الزامی ا

ضروري سنتی  ناکارآمد،و بهره برداري از روش ها روش هاي کهنه و ي نوین 

ضاء دارد  ست و اقت سبت به اتخاذ روش نو با بهره ا ستگاههاي نظارتی ن که د

گیري از تکنولوژي پیشرفته و استفاده ازآخرین تجارب جهانی اهتمام بیشتري 

 .ورزند

 تهیه گزارش:گفتگو و 

 آرش جهانگیري - بهنام محمدزاده 

 براي مطالعه گفتگوي کامل به سایت فصلنامه مراجعه نمایید
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 ینظارت مال یسازمان يعمارم
 

در مورد آن گفته و نوشــته شــده اســت،  اریبســ ریاخ يهاکه در ســال یاز مباحث یکی

سازمان ش ینظارت مال یساختار  س يهاوهیو  ست. کمتر ک صالح آن ا ست که در  یا ا

شتن نظارت مال صله دا شد. با  دیترد یمطلوب و آرمان تیبا وضع رانیدر ا یفا شته با دا

نظارت  کی يهایژگیکه بحث در مورد و یو هنگام ین اجماع کلیحال، فراتر از ا نیا

گفت  دیبا خصوصنیادر  .شوندیم انینظرها نمااختالف شود،یمطلوب مطرح م یمال

ــوص اهداف مفهوم نظارت مال ــاختارها ،یکه نه درخص ــوص اهداف و س  ينه درخص

سب برا سخت ینظران وجود ندارد و حتصاحب انیم یآن، اجماع يمنا  توانیم یبه 

شترک يهاشیگرا سان انیرا م یم ساختار نظام مال یک صالح  ستار ا ستند  یکه خوا ه

واحد در کشــور دفاع  یناظر مال کی جادینظران از ااز صــاحب یبرخ کرد. ییشــناســا

 يمتعدد یادغام ناظران مال يکه به جا کنندیم ينکته پافشار نیبر ا یو برخ کنندیم

ضر وجود دارند، با و امکانات آنها را مورد  فیوظا ،یداخل يساختارها دیکه در حال حا

 قرار داد.  يبازنگر

 یساختار نظارت مال یطراح یاساس يهامدل

ــاختارها اگرچه دو  چیو ه کندیتفاوت م گریتا کشــور د ياز کشــور ینظارت مال يس

ــور ــاختار نظارت مال افتی توانیرا نم يکش ــابه با  یکه س  گریکدیدر آنها کامال مش
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شابهت شد؛ اما با توجه به م صوصنیاکه در ییهابا شورها وجود دارد، چهار  انیم خ ک

صل ساخت. نهادر آ توانیرا م ینظارت مال یمدل ا چهار مدل در جدول  نیا مشخص 

 اند:نشان داده شده

 گریکدیاز  یچهار مدل، در متون نظارت نیاست که اگرچه ا ينکته ضرور نیبه ا اشاره

صورت محض و خالص از مدل کیچیاند، اما در عالم واقع هشده کیتفک ها مزبور به 
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 نیفوق اســـت. با ا يهااز مدل یبیوجود دارد، ترک تیوجود ندارند و آنچه که در واقع

ـــا ترکیمزبور نزد يهامدل از یکیاز کشـــورها، به  کیحال، هر  ها مدل ریو از س

ست ا يگریدورترند. نکته مهم د شاره قرار گرفته ا ست  نیکه در متون متعدد مورد ا ا

سامزبور، به يهااز مدل کیچیکه ه ندارد و با توجه به  يها برترمدل ریطور مطلق بر 

صاد يهایژگیو سیس ،ياقت ص یخیو تار یحقوق ،یا شخ شورها، مدل م آن  يبرا یک

ــا مختلف،  يهاحال، در زمان نیها مرجح خواهد بود. با امدل ریکشــور، نســبت به س

، 1990در دهه  کهیکشورها قابل مشاهده است؛ درحال انیدر م یمشخص يهاشیگرا

و  ریاخ يهاود، در ســالب ایروند غالب در دن کپارچه،ی اینظارت واحد  يحرکت به ســو

هدف (که گاه به آن نظارت  برینظارت مبتن ،یانجه یخصـــوص پس از بحران مال به

 قتیقرار گرفته است. حق گذاراناستیمورد توجه س شتری) بشودیگفته م زین یدو هدف

مورد اقبال در  کردیرو گریواحد، د ینهاد ناظر مال جادیاســت که در حال حاضــر، ا نیا

و  یاطینظارت احت يهدف که در آن دو ناظر جداگانه برا بریو مدل مبتن ســـتین ایدن

 برخوردار است. يشتریب اقبالوجود دارند، از  يتجار اتینظارت بر عمل

 ینقش دولت در نظارت مال

است که بار نظارت  نیبه آن توجه شود ا دیبا یکه در رابطه با نظارت مالی مهم مساله

 یگوناگون يهادگاهیرابطه د نیدر ا. بر دوش دولت نهاده شـــود دیتا چه حد با یمال

ظا یوجود دارد. برخ قدند که ن ظارت مال یطور کلبه رتمعت طور خاص، جزو به یو ن

و اصــناف،  یهســتند و واگذار کردن آنها به بخش خصــوصــ یتیو حاکم یامور عموم

ــنف گر،ید دگاهی. دســتین حیصــح از  يمتعدد لیبه دال ،یبر آن اســت که نظارت ص

سبت به نظارت دولت يشتریب يکارآمد ست و بنابرا ین  ياز نهادها دیبا نیبرخوردار ا

ست تا نظارت مال مهیب ،يبانکدار يهادر بخش یمال یفصن را برعهده  یو بورس خوا

 . رندیگ

 استقالل ناظر مالی

س یناظر مال کی يهاشرط شیاز پ یکی ستقالل آن از مداخالت  سیکارآ و موثر، ا  یا

ــت. به ــ دیبا ،یمقامات ناظر مال ایمقام  گر،یعبارت د اس ــیاز مداخالت س برکنار  یاس
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شند و آن مقامات نتوانند برا س شبردیپ يبا صد  سیمقا خود، مقام ناظر را وادار به  یا

ستقالل نی. لزوم وجود چنداز آن کنن يخوددار ای يانجام کار ست و ن ،یا شن ا  يازیرو

ص لیکه دال ستین سش وجود دارد  يحال، جا نیشود. با ا انیب لیآن به تف طرح پر

آن از دولت  یو ســازمان يمقام ناظر، اســتقالل نهاد یاســیالزمه اســتقالل ســ ایکه آ

ست؟ به ست برا ایآ گر،یعبارت دا ستق نیتام يالزم ا ستقالل مقام ناظر، ا ناظر از  اللا

س سیمداخالت  ستقالل نهاد ایآ - یا ستقالل آن در عمل  يا شرط ا ناظر از دولت، 

از  ،یناظر مال یاسیاستقالل س نیتام يضرورت دارد که برا ایآ گر،یعبارت داست؟ به

سازمان ش ،یناظر مال زین یجهت  شد و ف یبخ و  یبودجه و امور مال المثلیاز دولت نبا

پاسخ  انتویپرسش نم نیآن است که به ا قتیباشد؟ حق مجزاآن از دولت  یاستخدام

 يامر، تا حدود نیباشد. ا حیصح کسانیدر همه کشورها به نحو  يداد که برا یقاطع

 دارد. یکشورها بستگ يو ادار یاسیبه فرهنگ س

س ،یکه فرهنگ دولت ییدر کشورها سیمداخله مقامات  ادارات و  یدر امور تخصص یا

 ایاداره  کی ،یمقام ناظر مال نکهیا نیدر ع توانیم کند،یرا منع م یدولت يهاسازمان

 ییحال، در کشورها نیحفظ کرد. با ا زیآن را ن یاسیاست، استقالل س یسازمان دولت

احتمال وجود دارد که مقامات  نیاست، ا دهیحد از رشد نرس نیبه ا یاسیکه فرهنگ س

سیس سنل ،یمال اراتیاز اخت ،یا شار بر مقام ناظر  ياو بودجه یپر خود، جهت اعمال ف

صم یمال ستفاده کنند و آن مقام را وادار به اتخاذ ت ص یماتیا ص  یکنند که ازجهت تخ

 .ستندیمورد قبول آنها ن

 یبرخ ،یمقام ناظر مال یاســیاز اســتقالل ســ نانیمنظور حصــول اطم حال، به نیبا ا

شورها اقدام به جدا کردن آن از وزارتخانه سازماک وزارت امور  ری(نظ یدولت يهانها و 

 یاقدام نیچن رایاست که اخ ییاز کشورها يااند. ژاپن، نمونه) کردهییو دارا ياقتصاد

ــت. ا ــال  نیانجام داده اس ــور در س را از وزارت امور  ی، اقتدارات نظارت مال1998کش

که دولت، نظارت  يدر موارد نهاد. یجدا کرد و آن را برعهده آژانس نظارت مال ییدارا

هده م یمال ندیم رد،یگیرا برع تدارات عموم توا  نیمواز ياجرا يبرا یو دولت یاز اق

ستفاده کند. به ینظارت ستانداردها یکسان يبرا تواندیمعنوان مثال، ا را  ینظارت يکه ا

آنها را برکنار کند و  رانیکند؛ مجوز آنها را لغو کند؛ مد نییتع مهیجر کنندینم تیرعا

و  ییدر کارآ يدیکل يضمانت اجراها، عنصر نیانجام دهد. وجود ا نهایا رینظ یاقدامات
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ــ ــتند. معموال چن یاثر بخش قرار  یمقامات دولت اریفقط در اخت یاقتدارات نینظارت هس

سر رندیگیم سا يو از ت فاقد مبنا هم  يزیپره نی. چنشودیم زیمقامات پره ریآنها به 

 نیقرار دارند و ا ییو قضا يادار يجد يهاتحت نظارت ،یدولت قاماتچراکه م ست؛ین

 یدولتریاما مقامات غ کند؛یم لیگســـترده به آنها را تعد اراتیاخت يها، اعطانظارت

 حیصح زیمزبور به آنها ن اراتیسپردن اخت نیبنابرا ستند؛ین ییهانظارت نیمشمول چن

 . ستین

 یناظران مال ییو پاسخگو تیشفاف

شفاف نیترمهم سخگو تینکته در رابطه با  ست که اخت نیا یناظر مال ییو پا و  اراتیا

شن و خالبه دیآن با فیوظا شد. برا انیاز ابهام ب یطور رو صول ا يشده با امر،  نیح

دارد و کدام امور در  یاراتیو اخت فیبداند چه وظا قایدق یکه مقام نظارت ســـتین یکاف

 یخارج از آن هستند، بلکه نظارت شوندگان و حت زین يو چه امور يو اراتیاخت طهیح

ند که حدود اخت یو خال حیطور صـــربه دیبا زیعموم مردم ن هام بدان مقام  اراتیاز اب

 شودیپرسش مطرح م نیا ،ییو پاسخگو تیرابطه با شفاف در تا چه حد است. ینظارت

 باشد. يدر چه امور دیبا ییپاسخگو نیپاسخگو باشند و ا یبه چه کس دیکه ناظران با

 ندگانیبه عموم مردم و نما دیهم با یگفت که ناظران مال دیپاسخ به پرسش فوق با در

ــوندگان  یعنی - یآنها و هم به بخش مال ــند. درخصــوص  -نظارت ش ــخگو باش پاس

سخگو سانگوناگون اطالع يهازمیاز مکان دیبه عموم مردم، ناظران با ییپا ستفاده  یر ا

و مردم بدانند که  ابدیآنها ارتقا  فیارات و وظایاز کارکردها، اخت یکنند تا درك عموم

 انتظار داشته باشند. یاز ناظران مال توانندیم يرا به چه نحو یچه خدمات

ها مکلف هاد ظارت ينمودن ن ئه گزارش ین مان  يو مورد يادوار يهابه ارا پارل به 

است.  افتهیتوسعه  يمعمول در کشورها يندارد و امر یبا استقالل مقام نظارت یمنافات

کشور را  ینظارت ستمیس يهایها و کاستنقص توانندیم قیطر نیمردم از ا ندگانینما

به  ییپاســخگو ت،ینها در کنند. بیآنها تصــو رفع يمناســب را برا نیشــناخته و قوان

ـــاس نیترفیظر توانیقســـمت را م نیوجود دارد. ا یبخش مال بخش  نیترو حس

 محسوب نمود.  یمقام نظارت ییوپاسخگ
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ستانداردها یناظران مال ضع ا ستند قبل از و  يهادگاهینظرات و د ،ینظارت يمکلف ه

ها توجه کنند. البته الزام افتیدر زیرا ن یفعاالن بخش مال  تیبه رعا یکنند و به آن

ــده وجود ندارد. م افتیدر اتینظر یتمام ناظران و هم  يهاگفت هم دغدغه توانیش

 و قابل درك هستند. شروعنظارت شوندگان، م يهادغدغه

که به  يدر دعاو ،یکارکنان مقامات نظارت دیاوال با ها،ینگران نیبه ا ییپاسخگو يبرا

برخوردار شوند و  ییاز معاضدت قضا شودیآنها مطرح م هیعل شانفیخاطر انجام وظا

 یآنها هم در داخل دستگاه نظارت اراتیاخت از اعمال خارج از حدود تیامکان شکا ایثان

 اتیشکا نیبه ا یدگیمهم در رس يداشته باشد. دشوار جودو ییو هم نزد مراجع قضا

ها هســتند و پرونده نیتردهیچیمزبور از پ يهااســت که در همه کشــورها، پرونده نیا

صالح صاحب  ص ییکه توانا یتیافراد  ص س یتخ شته  یاتیشکا نیبه چن یدگیر را دا

 .شوندیم افتیباشند، به ندرت 

ــفاف شیافزا ــروع يناظر و ارتقا يریپذ ینیبشیدر نظارت، موجب پ تیش  يو تیمش

صم گر،یعبارت د. بهشودیم شفاف مقام ینیبشیقابل پ ماتیت شانس  ،ینظارت يهاو 

و اجرا شــوند. صــندوق  رفتهیپذ یمال يتوســط نهادها ت،یدارند که با رضــا يشــتریب

کرده و  یابیناظران خود را ارز تیشـــفاف کندیم بیها را ترغدولت زیپول ن یالمللنیب

 ارتقا دهند.

 ینظارت مال يهانهیبودجه و هز

ظارت، امر کارآ و موثر، هز برنهیهز ين ظارت  ـــت و ن بل توجه يهانهیاس  يبرا یقا

بحران  کیکه وقوع  ییهانهیبا هز اسیدر ق ها،نهیهز نیها خواهد داشت. البته ادولت

هســتند؛ چراکه  هیاندك و قابل توج شــت،خواهد گذا يبر اقتصــاد کشــور بر جا یمال

شکالت جد ینه تنها بخش مال ،یمال يهابحران شور را با م بلکه  کند،یمواجه م يک

 ،ینظارت مال يهانهیهز .دیخواهد د بیها از آثار سوء آن آستا مدت زین یاقتصاد واقع

س گریتا کشور د ياز کشور  یمعلول گوناگون يتفاوت، تا حد نیمتفاوت هستند. ا اریب

ــاختارها ــورها يس ــت که  یمتنوع اراتیو اخت فیگوناگون و وظا ينظارت در کش اس

ــت. به یبرعهده مقامات نظارت ــده اس در  کایمتحده آمر االتیعنوان مثال در انهاده ش

ــط دهه   GDPدالر  اردیلیم کیهر  يازاهزار دالر به  500 ینظارت نهیهز 2000اواس
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دالر بوده  45000کمتر و حدود  اریبســ نهیهز نیآن کشــور بوده اســت، اما در آلمان ا

ـــت. همچن نفر در  133نفر،  ونیلیم کیهر  يبه ازا کایدر همان زمان در آمر نیاس

شته تیفعال ینظارت مال سه  16شامل  رقم نیاند؛ حال آنکه در آلمان ادا نفر و در فران

 نفر بوده است. 15

مهم است. از  اریبه کارکنان، بس یپرداخت يایحقوق و مزا ،ینظارت يهانهیهز انیم در

احتمال فســاد  شیمنجر به افزا تواندیمزبور م يایبودن حقوق و مزا نییســو پا کی

صالح نکهیا ایشود  یمال صاحب  شود افراد نخبه و  در  توانندیکه م تیحداقل، باعث 

کنند، جذب مقامات  افتیدر یقابل توجه يایمزا وحقوق  ،یبازار مال يهابخش ریســا

کارکنان  ایاســت که آ نیا یمقامات نظارت يهااز دغدغه گرید یکینشــوند.  ینظارت

 ،یخدمت خود در دستگاه نظارت انیحق داشته باشند که پس از پا دیبا یمقامات نظارت

 يهادرب هیامر که به نظر نیدرخصوص ا ند؟ینظارت درآ به استخدام موسسات تحت

ست، د ست. با ا یمختلف يهادگاهیگردان معروف ا شده ا گفت  توانیحال، م نیابراز 

 انیپا ای یشـده، پس از بازنشـسـتگ ادیوجود دارد که کارکنان  نیبر ا ینسـب یاجماع

تحت نظارت شوند  يهاحق داشته باشند که بالفاصله وارد دستگاه دیخدمت خود، نبا

 يهاهشان در دستگاو آغاز به خدمت یدر دستگاه نظارت نخدمت آنا انیپا انیم دیو با

امر که  نیا فاصله باشد. شود،یکه توسط قانون مشخص م یتحت نظارت، مدت زمان

 نیمورد اشاره قرار گرفته است، تضم زیکشورها ن ریسا هیدر قانون مبارزه با فساد و رو

نظارت،  تحت يهاهاستخدام در دستگا زهیانگ لیدلشده به ادیکه کارکنان خواهد کرد 

سال صا در  صو شدت و حدت نظارت خو ش،یخدمت خو یانیپا يهاخ نکاهند.  شیاز 

 عتیکارکنان مزبور که بنا به طب کندیم جابیا زیمالحظات حقوق رقابت ن نیهمچن

س بیرق يهاکار خود به اطالعات بنگاه ستر ستخدام در آنها و ارائه  ید دارند، امکان ا

 اطالعات مزبور را نداشته باشند.

 چه باید کرد

و  تیحال از اســـتقالل، شـــفاف نیکارآمد و موثر که در ع یمقام نظارت کی یطراح

سخگو شد امر یکاف ییپا ست که ن يبرخوردار با  فیدرنظر گرفتن نکات و ظرا ازمندیا

س ست. در مباحث ياریب ست، ب یا شده ا  ایبه وحدت  شتریکه تا کنون در کشور مطرح 
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ست. اگرچه ا یتکثر مقامات نظارت شده ا برخوردار  تین امر به نوبه خود از اهمیتوجه 

ــت، اما با ــت که اوال ه نیبه ا دیاس اعم از  ینظارت يهااز مدل کیچینکته توجه داش

 کیمطلق ندارند و هر  يترها برمدل ریبر ســا رهیهدف و غ بریمبتن ،يواحد، کارکرد

 يهانهیهمچون هز يگریمســائل د ایها نقاط قوت و ضــعف خود را دارند و ثاناز مدل

ــفاف نینظارت و نحوه تام ــخگو تیآن، ش  ندیو نقش دولت در فرآ یناظر مال ییو پاس

 یحیصح يهاکه پاسخ یدارند و تا زمان تیکارآمد، اهم ینظارت مال ینظارت در طراح

سائل مطرح در رابطه با هر  شود، نظارت مال کیبه م سائل فوق داده ن مطلوب،  یاز م

از  یکیصـــرفا  ینظارت يعدم ادغام نهادها ایادغام  نیبنابراحاصـــل نخواهد شـــد؛ 

به  یتوجهیاتخاذ شود و ب دیکشور با یاست که در جهت اصالح نظام مال یماتیتصم

نظام  يبرا دیمشکالت جد جادیبه ا یمنته ندتوایرابطه، م نیدر ا يدیمسائل کل ریسا

 شود. دحل مشکالت موجو يبه جا یمال

 ي روزنامه دنیاي اقتصادقنبر دیحم دکتر

 ، تلخیص شده استیاین مقاله به منظور بهره گیري تخصص

 

 

 

 



 

 

34 

 
 مدنیهمگانی و نظارت 

مسـئولیت دستور داده شده است که در مقابل دیگران احسـاس  بـه همـۀ مسـلمانان

عملکرد نادرست یا انحراف از اهداف و تخلف از وظـایف،  کننـد و درصـورت مشـاهدة

ــابودن ــی و مهیـ ــورت مقتضـ ی معروف و نه شرایط الزم، تذکر دهند و امربه درصـ

و  يشهروندان در امور اقتصاد يو مشارکت آگاهانه و داوطلبانه  تیفعال .ازمنکر کنند

ــ ــیس ــفاف و کارآ کردن آن به منظور تام و نظارت بر یو فرهنگ یاس و  نیدولت و ش

 است. یمدن ينهادها يها و کارکردها یژگیحقوق خود، از جمله و نیمهم تر نیتضم

ها، جامعه را نظام اسالمی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست. اگر دولت در

مردان، به طور اند و نتیجه خوب و بد رفتار دولتکنند، مردم نیز عضـــو جامعهاداره می

شود. بنابراین، به حکم عقل، این تکلیف همه افراد است که با مستقیم متوجه آنان می

خود، از انحراف آنان از مســـیر حق، عدالت و تقوا جلوگیري  نرادانظارت بر کار زمام

 تیمالک تیکه قلمرو حاکم -آن  يو نهادها یمدن ينظر صاحبنظران، جامعه  از. کنند

ص صو ست  یعموم يبخش اراده  یو تجل یخ  يتا دولت، به معنا ردیگ یشکل م -ا

عه  ریفراگ ند و وظ يآن (مجمو لت و  ي فهیقوا) را کنترل ک تار دو بت از رف مراق

 را داشته باشد. تیحاکم

 شترینهادها، دولت ب نیو در نبود مشارکت و نظارت ا یمدن ينهادها بتیو غ ابیغ در

 ،ینکردن اصول قانون اساس تیرعا ،یآن، قانون شکن يکند و احتمال خطا یاشتباه م
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شهروند تیگرفتن امن دهیناد صم ،یو منافع مل يو حقوق  ست و  ياه میاتخاذ ت نادر

ــ ــتیاِعمال س ــک اگر  .ابدی یم شیافزا ولتمردانغلط از طرف حاکمان و د اس بی ش

روند امور آگاهانه و توام با بصیرت باشد، ضامن سالمت  حضور مردم و نظارت آنها بر

 نظام اسالمی از انحراف می باشد.

 یمدن يضرورت مشارکت و نظارت نهادها

 يمدآکار شیکمک به افزا یمدن ینظارت ينهادها تیفعال جیاز کارکردها و نتا یکی

سیس ينهادها سوول ي طهیدر ح یدولت ای یا ست. اما نکته  يها تینقش ها و م آنها ا

نظام نظارت و کنترل  يخود به کارامد یاســینهاد ســ ياســت که کارامد نیمهم ا ي

ـــت.  از  یو کنترل ینظارت يندهایو فرا اه هیاگر خود نهادها و رو یعنیوابســـته اس

و  یی، نارســا یدولت ينهادها يکارامد ندیدر فرا نیقیبرخوردار نباشــند، به  يکارامد

 یمدن ينهادها تی، تقو رانیا يدر حال توسعه  يجامعه  در خواهد شد. جادیاختالل ا

در  ینقش مهم تیو مشـــارکت و نظارت آن ها بر عملکرد دولت و حاکم يو کارامد

 تیدولت از حساس ينقطه نظر، کارامد نیکند. از هم یم فایتوسعه ا نیتحقق مراحل ا

و  یرســم يتوســعه، دولت و نهادها ریدر مســ دیترد یب شــود. یبرخوردار م تیو فور

س یحکومت س یم يو ناکارامد یروزمرگ ب،یدچار آ س بیشوند که آ  نیو رفع ا یشنا

سا ضور و تقو ،يها و موانع کارامد یینار ستلزم ح سم ری(غ یمدن ينهادها تیم ) و یر

س ست. تینهادها بر حاکم نیو نقد و نظارت ا یبرر سوول گر،ید انیب به ا و هدف  تیم

در سطح  يناکارامد یشناس بیسو به آس کیاست که از  نیا یمدن يجامعه و نهادها

 گرید يها و تجربه ها هیبا اســتفاده از نظر گرید يبپردازد و از ســو یرســم ينهادها

مشـــارکت و  جیکند. نتا هینهادها را ارا نیا يکارامد شیافزا يکشـــورها، راهکار ها

و قابل  يراهبرد يبتواند راهکارها دیبا یرســـم يبر نهادها یمدن يهادهانظارت ن

 دهد. شنهادیپ رانیدولت در ا يکارامد شیافزا يرا برا يریگیپ

شکل شارکت اجتماع يتوانمند در تحقق الگو ییعنوان نهادهابه یردولتیغ يهات  ،یم

ند که م دایپ تیامروز اهم يایاز آن رو در دن ند الفبا یکرده ا نقش مردم را در  يتوان

 يهاحکومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه نیقالب شهروند مقتدر و حلقه واسط ب

س یزنده اجتماع سیو  ست که جلوه ها یدر حال نیا .انندجامعه بتاب یا  افتهیتحول  يا
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ندگ عه، افزا یز جام پذ شیدر  نا ناب  به خود اجت کرده  رینقش مردم را در امور مربوط 

ست. ص ينهادها ،یدولت ينهادها ا صو  هینظر يبر مبنا ،یمدن يو نهادها یبخش خ

 ياهیدر قالب نظر ینظارت همگان يالگو دیباشند که با یم ییخوب، نهادها یحکمران

س يبعدسه  سیشامل  صادیا سانه لیتحل یو فرهنگ یو اجتماع ي،اقت  يهاشود؛ ر

را در حوزة نظارت برعهده  يهمکار نیا کنندةفیتضـــع ای بانینقش پشـــت زین یجمع

است که در هر سه حوزه  ینظارت يسه نهاد، نهادها نیمشترك جداکنندة ا خط دارند.

عال مد به معنا یِمعنا، نظارت همگان نیبد کنند؛یم تیف هادها يکارآ  يفعال بودن ن

ــ ،یبخش دولت ینظارت ــوص ــتر یو بخش مدن یبخش خص  تیاز فعال يجامعه در بس

به همراه نقش  یسه نهاد اصل نیا انیم ازناست؛ وجود تو یجمع يهارسانه يافزاهم

سانه شتبه یجمع يهار سجام اجتماع بان،یعنوان پ شانگر توازن و ان بودن  ایو مه ین

 از فساد است. يرشد و توسعۀ عار يالزم برا يهابستر

خواهد داشـــت که  اگر نظارت همگانی صـــورت نپذیرد، خطرهاي جدي را به دنبال

  مراحل ده گانه زیر بخشی از خطرهاي آن است

 دیدن خالف و بی تفاوتی وعدم نهی از منکر 

 عادي شدن خالف  

 رضایت به انجام خالف 

  کمک به انجام خالف 

 رتکاب خالفا  

  بردن از آن لذتاصرار در انجام خالف، اعتیاد به آن و حتی  

  دعوت دیگران به انجام خالف 

 سرمایه گذاري براي انجام خالف و تبلیغ آن  

 طرد و تبعید آنان موضع گیري در برابر کسانی که اهل خالف نیستند و  

 سنگدل شدن و قساوت قلب پیدا کردن  
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 نظارت همگانی در قانون اساسی

نون اســاســی انعکاس یافته همگانی با حق نظارت مردم، در بعضــی اصــول قا نظارت

صل  ست. مطابق ا شد و گزارش : «69ا سالمی باید علنی با شوراي ا مذاکرات مجلس 

مطابق .» کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی براي اطالع عمومی منتشر شود... 

بودجه هر ســال را به انضــمام نظرات  تفریغدیوان محاســبات ... گزارش : «55اصــل 

اید در دسترس عمومی نماید. این گزارش بي اسالمی تسلیم میخود، به مجلس شورا

 »گذاشته شود

ــل  طبق ــت.84اص ــئول اس ــل  4، هر نماینده در برابر ملت مس ، رییس 122طبق اص

ــاســی یا قوانین عادي بر  جمهور در حدود، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اس

به طور کلی،  5عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسالمی، مسئول است.

روند. تیبان قانون اساسی به شمار میترین پشافکار عمومی و عامه مردم، اولین و مهم

قانون، مهم ـــت که به عنوان نیروي حمایت مردم از این  ظارتی اس له ن ترین وســـی

سی به طور بالقوه  سا بازدارنده، از هر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون ا

ــ کند.جلوگیري می ــاس ــتم قانون اس ــل هش فقط  ایو  یرا خنث ینظارت همگان یاص

و دعوت  هیتوص ییدارد تا عالوه بر راهنما فهیوظ یدانند مردم حق و حت یده نمبازدارن

خب خو ریبه خ لت منت ند شیدو ئه کن که در خصـــوص . را ارا ته مهم دیگري  نک

سی بیان می دارد  سا ست اینکه هرچند قانون ا سازي نظارت همگانی قابل ذکر ا ستر ب

مبانی اســـالم و یا حقوق همگانی بر روند امور نبایســـتی مخل به  که حق نظارت

صل  عمومی سی، ا سا شد(قانون ا سی24با سا شت که روح قانون ا  ) اما باید توجه دا

تعریف می کند.  نشان دهنده ظرفیت باالیی است که براي حضور مردم و نظارت آنها

لذا در عین حفظ حریم هاي قانونی نباید این حریم ها به گونه اي تعریف شــوند که با 

 .نافات باشندروح قانون در م

ــت که  ــروري اس ــی از، در پایان ذکر این نکته ض  وجود یک نظارت همگانی که ناش

ــــت، از گر اس ی یکــد ــــت  فتــارهــاي نــادرس مردم از ر نی  گرا ن ـــوزي و   دلس

عه جام یک  هاي  عه ویژگی جام ته محســـوب میگردد.  که البتّه ي پیشـــرف  اي 

به اصـــول و ند  پایب مایز شــــده، مردم خود  نادرســــت مت تار درســــت از   رف
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له لذا در وه ند،  هاي نیکو هســـت تار به دیگران هم دلســـوزي رف بت  عد نســـ  ي ب

ند. نارســــایی دار گاه وجود برخی  جای مه مشـــخص و  نا  هاي اداري و نبود بر

ــــازمــان  ـــویق مردم بــه ي نظــارتی بــههــامعین در س  منظور ترغیــب و تش

ن چ م ه نظــارت و  مر  ــــارکــت در ا یی مش مردم درین آســــیــب هــا  کــه 

عمالً شهروندان ، اند ي اندك بر دستگاه متحمل شدههارت همکاریهاي مختصر و نظا

ــته اســت ــهروندان و درنتیجه جلب اعتماد  .را از ادامه همکاري بازداش حفظ حقوق ش

 نظارتی نیاز به ارتباط تعریف شــده دارد که باید درهاي با ســازمان عمومی در همکاري

هاي  گذاري  ـــت  یاس باط و ســـ نه ارت هاي مشـــخص زمی ملکالن و راهبرد عا  ت

ـــکالت ــــارکــت آنــان در حــل مش فراهم گردد، زیرا نقش مردم و مش  آنــان 

که حضـــور و کشـــور نقشـــی تعیین جا  قاطع، آن مه م نده اســــت و در ه  کن

  یتهاي بزرگ بوده ایم.وجود داشته است شاهد موفق یردمیت هاي محما

 برگرفته از نشریه گزارش و پژوهش سازمان بازرسی 
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 نظارت مالی نارسایی هاي قوانین
 

قانـون و قانونگرایـی یکـی از ویژگیهـاي جوامع آزاد و سـالم اسـت. در این جوامع ، 

ـون جاي اعمال ـه تعیین حـدود و ثغور امـور  قان ـه و ب ـردي را گرفت سـلیقه هـاي ف

ـأ ـا گاهی ، قانون خود به منش ـل می  می پردازد. ام ـکل تبدی ـاد مش ـل ایج و عام

مالـــی،  العات صـــورت گرفتـــه و اظهارنظر مدیـــران و کارکنانشـــود. بنا بـــر مط

ـدد ، شـفافیت الزم را دارا  ـوارد، عالوه بر تع ـه در بسـیاري از م ـات الزم الرعای الزام

ناگفته پیداســـت که هر گونه . اوقـــات نیز متناقض هســـتند بوده و پـــاره اي ازن

، متـــورم  د مراجع قانونگذارينارســـایی در قوانین مالی و محاســـباتی ( شـــامل تعد

ـن و)...  ـود در این قوانی ـفافیت و تناقض موج ـود قوانین، عدم ش ـدد خ ـدن و تع ش

ـالوه بر اینکه ـود ،  ع ـازمانهاي دولتی می ش ـروز بی انضباطی مالی در س ـب ب موج

ـی را در هنگام اجرا ـاي اجرای ـردرگمی می کند و زمینه  دسـتگاه ه دچار شـبهه و س

و در واقـع آحـاد جامعه  سـوء اسـتفاده از قوانین و موجبات ضرر و زیان به دولتسـاز 

 .را فراهـم می آورد

 تعـدد قوانیـن و مقـررات

ـررات به ویژه در بخش مالیه ـیار زیادي  تورم و تعدد قوانین و مق ـی تا حد بس عموم

ـر کثرت مراجـع قانونگذار ، مراجـع  واحـد  قانونگذاريمشـهود اسـت. یعنی عالوه ب

ـررات می نمایند.  ـی از قوانین و مق ـع حجم عظیم ـه اقدام به وض ـورت روزان ـه ص ب

ـی و تعدد ـررات گاهـی در حـدي اسـت که تشـخیص قوانین  گوناگون ـن و مق قوانی

راحتـی بـراي حقوقدانـان ورزیده و قضات به ناسـخ از منسـوخ و معتبر و غیـر معتبر 

ـاران مجرب ـتمرار این و مستش ـت. اس ـوار اس ـخت و دش ـود اراده اي  س ـد و نب رون

ـن ، در موارد بسـیاري مشـکالتی را  ـراي تنقیـح قوانی قـوي در مجلـس و دولـت ب

ـتگاه هاي اجرایی  در ـی از قوانین براي دس ـدم رعایت برخ ـا ع ـت ی ـه رعای زمین

 . کشـور بـه وجود آورده اسـت
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 عـدم شـفافیت و تناقـض

ـررات مالی وتع ـی دیگر  ـدد قوانین و مق ـران ، با یک معضل اساس ـباتی در ای محاس

ـودن برخی از ـب ب ـت و آن پیچیدگی و نامتناس ـی  روبروس ـررات مال ـن و مق قوانی

ـفاف،  ـیار ش ـه امروزه ، مقررات مختلف اعم از اقتصادي و مالی بس ـت. در حالیک اس

ـت ـق و ثاب ـال دقی ـن ح ـاده ، و در عی ـتم هاي  س ـت ، مقررات حاکم بر سیس اس

و امثالهـم بقـدري پیچیـده اسـت کـه امکان بـروز پدیده  الیاتیمبانکی ، گمرکـی ، 

 دسـتگاه اجرایـی فراهم می کنـد.  فرار از قانون یا تفسـیر بـه رأي کـردن آن را براي

 تعدد و پراکندگی 

ـون تدوین و  ـب پنج سـال از تصویب قان ـد قری  تنقیح قوانین و مقررات کشـورهرچن

ـن عم 89مصوب سال  ـذرد لیک ـی گ ـاط م ـر در این ارتب ـی درخور ذک ـال فعالیت

 .صورت نپذیرفته اسـت

ـی بنابراین الزم به نظر می رسد که در  هنـگام تصویـب قوانیـن جدیـدي که بار مال

ر اسـت مـوادي گـردد و اگـر قـرا دارند به قوانین هـم موضوع و مرتبـط به جد توجه

ـوع باذکر ـرا بماند این موض ـان الزم االج ـته همچن ـح  از قوانین مصوب گذش صری

ـد تصریح گردد ـر در متن قانون جدی ـواد قانونی موردنظ آنچه قابل ذکر است این  .م

ست که،  سی و فنی وا شنا صویب قانون، بدون مالحظات کار صالحات  تدوین و ت ا

است که  آسیب هایی ازجمله ص هاي سلیقه ايمقطعی و تشخی يمکرر بنا به نیازها

ــان  ــــازم ــر س ــالوه ب ــاع ــان ه ــب ــری ــی گ ــارت ــظ ــري ن ــی ــر گ ــــت ــیش  ب

ــــد.هــادســـتگــاه   حجم قوانین و انبوه مواد قــانونی، ي اداري کشـــور میبــاش

ـــوار بودن درك آن ــــاد، تعــارض، تنــاقض، ابهــام و اجمــال قوانین و دش  تض

له  یان، مقو ناظران و مجر قااي براي  قدامی،اســـت  بل از هر ا یت و ق  بل اهم

بل قا ـــاده و  یب قوانین س تدوین و تصـــو به اصـــالح قوانین و   فهم ضـــروري 

 نظر میرسد.

 برگرفته از نظرات ناظران مالی و متون پژوهشی
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 نظارت الکترونیک
 

نچــه  مورآ مودن در ا ن قع دقــت  میشـــود، در وا طرح  م نظــارت  نوان  ع  بــه 

مه نا لت اجرایی و حســـن اجراي بر به ع ته  گذشـــ هاي قبلی اســـت و در   ریزی

ظارت به امر ن ها  مان قل در ســــاز هاي مســـت حد  کم بودن حجم امور، اکثر وا

بوده است، اقدام  سنتی و ارائه گزارشات مختلفی که بعضاً در امور تصمیم سازي مـؤثر

هاي اجرایی در  زیر شاخه لکن در حال حاضر و با توجــه بــه کثــرت نموده اند. می

ـتگاههايکل کشور ـرد دس ـر عملک ـاظرین ب ذیربط نیز دچار گسیختگی اطالعات  ، ن

ـزارش و عدم توانایی اتخاذ تدابیر مناسب ـه گ ـمیم در تهی ـور تص ـؤثر در ام ـاي م  ه

حال آنکه در صورت استفاده از تجهیزات فناوري  .گشته اند ســـازي مـــدیران ارشـــد

 هـایی کـه توسـط عملیاتی و بایدها و نبایدهاي  در اختیار داشتن پروسه اطالعـات و

انفورماتیک و  سیاستگذاران اولیه تهیه شده است، میتوانند با استفاده از سیستمهــــاي

ـل داده ـتور العم ـوانین و دس ـراي ق ـاي پردازي، حسن اج ابالغ شده را بیش از  ه

صه نظـارت تکنیکهاي جدید عر نظـارت الکترونیکـی از جملـه پیش کنتـرل نماینـد.

 باشد. در این روش، با استفاده از شبکه می اسـت کـه مبتنـی بـر فنـاوري اطالعـات
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هاي اداري و ارتباط آن با یک مرکز واحد، مـیتـوان بـر  هاي اطالع رسـانی دسـتگاه

ـــراي ـــوه اجـ براي بهره از این رو  .امور و قوانین به صورت صحیح نظارت نمود نحـ

هاي اجراي آن فائق آمد. مثالً -ستمی باید بر موانع و محدودیتبرداري بهتر از هر سی

ـر از سـامانه ي ـرداري بهت نظارت الکترونیکی توجه به سازوکارهاي فنی  براي بهره ب

ـ ـهبی ضرورى م ـند ک ـی،  اش ـاطی الکترونیک ـبکه ارتب ـامل ش ـازوکارها ش این س

ــایت اینترنتی  بانـــــکهـــــاي ــاختاطالعاتی، پایگاه اطالعاتی، س  -و وجود زیرس

 .هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مى باشند

 در مقابل نظارت الکترونیک نظارت سنتی

ســــنتی، از کــــارایی ستمهاي ارزیابی و کنتــــرل  سی شهاي فعلی نظارت و   رو

ــوده و پاســخگوي نیازهــاي امــروز جوامــع تکنولوژیــک  الزم برخــوردار نب

 بــــرداري از روشهــــاي و ناکارآمــــد و بهــــره نمیباشد. حذف روشهاي قــــدیمی

 نوین نظارت و بازرســی همچون نظارت الکترونیک، ضــروري و اجتناب ناپــــــذیر

ــی با ــهاي نوین نظارت و بازرس ــبت به اتخاذ روش ــت نس ــت. همچنین الزم اس  اس

ـارب بهره ـرین تج ـتفاده از آخ ـرفته و اس ـد و پیش ـاي جدی ـاوریه ـري از فن  گی

شرو  شورهاي پی صرار بــــر اتخــــاذک شیم. ا شته با  در این زمینه توجه ویژهاي دا

 هاي فیزیکــــی و لزومــــاً بــــا حضــــور هاي سنتی و انجام نظارت روشها و شیوه

 نـــاظران و بازرســـان، محـــدودیتهـــایی را در انجـــام وظـــایف محولـــه قـــانونی

ـاهش تو ـا ک ـاتوانی و ی ـب ن ـت و موج ـرده اس ـاد ک ـایینهادهاي نظارتی ایج  ان

 اسـت. سازمانهاي نظارتی در توسعه فعالیتهاي نظـارت، کنتـرل و بازرسـی شـده

ـه ـوم رایان ـترش عل ـا گس ـروزه ب ـاوري ام اطالعات و پیشرفت فناوریهاي  اي، فن

شبکه سانه ارتباطی که  دیجیتال، تجهیزات الکترونیــــک و  هاي هاي کامپیوتري، ر

ـتگاه ـیون در دس ـاي اداري  اتوماس ـاله گیري و اجرا میباشد؛ میتوان با  شکل در ح

ـانی  استفاده از ابزار الکترونیک و نظارت و ـدودیت زم ـدون مح کنترل همه جانبه و ب

دادهها، از چگونگی فعالیت دستگاههاي اداري و  و مکـــانی در محـــیط اطالعـــات و

ــتگردید و بر چگونگی عملکرد آنها نظارت دا نحوه عملکرد ســازمانها آگــــــاه  .ش

هاي عات رخ داده و پیشـــرفت ناوري اطال نه ف  امروزه تحوالت شـــگرفی در زمی
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ـه ـده، ب ـه این تکنولوژي فراگیر ش ـونی در زمین ـب دگرگ ـه موج ـوري ک ـاي ط  ه

ـــدي در ـــري کلیـ ـــات، عنصـ  مختلف مدیریت سازمانها شده است. فناوري اطالعـ

 ـــه اطالعـــات وحذف محدودیت زمانی و مکـــانی، دسترســـی بهتـــر و ســـریعتر ب

ـام ها، به داده ـات روش انج کارها را  روز بودن است. به عبارت دیگر، فناوري اطالع

ــده بود به ــتري که مبتنی بر کاغذ بنا ش ــده بس ــترهاي  دگرگون کرده و باعث ش بس

ـی ـادل الکترونیک ـطالح تب ـه آن را در اص ـود، ک  اطالعات می الکترونیکی تبدیل ش

 نامنـد. 

 نظارت و بازرسیموانع اجرایی 

ــم ــدي مکانیسـ ــی، ناکارآمـ ــارت و بازرسـ ــی نظـ ــاي از مهمترین موانع اجرایـ  هـ

 هـــاي سنتی نظارت و عدم توجه به سیستمهاي جدیـــد نظـــارتی اســـت. سیســـتم

ــــرده  کنونی نظارت و بازرســی در کشــور، متناســب با نیازهاي جدید پیشــرفت نکـ

ـــهاست و این سیستم با اجراي روشهاي سنّتی و  ـــخگویی بـ ـــوان پاسـ  قدیمی، تـ

 این نیازها را ندارد. آنچه ضــروري به نظر میرســد این اســت که از ســیســتمهاي

 -جدید که کشــورهاي پیشــرفته براي نظارت و بازرســی اســتفاده می نمایند بهره

 .گیري نماید

 برگرفته از متون پژوهشی
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 فرهنگ نظارت پذیري
 

جاد ضـــرورت به ای یه  ظارت و توصـــ ناي وجود ن به مع ظارتی   یک ســـیســـتم ن

ـــازمان بی ـــازمان ها اعتمادي به کارکنان س ـــت بلکه براي داشـــتن یک س  نیس

ست. لذا نباید از شرفت و  نظارت و کنترل به سرآمد، نظارت هم الزم ا عنوان مانع پی

سعه شود تو سیاري از .سازمانی یاد  ضر ب سنتی هااز روش  ها سازمان در حال حا ي 

 جاي پیشـــگیري از وقوع جرم و به ها میکنند و در این روشاســـتفاده  بازرســـی

 ضـــرورت طراحی بــازرســـیین دارنــد؛ بنــابرا تخلف بــه تنبیــه متخلف اعتقــاد

سازي  ستم علمی و نهاد  سی شگیرانه و روشهاي  جلوگیري از وقوع هاي  نظارتی پی

 است.  جرم و تخلف و فساد اداري، ضرورتی محسوس

ــترش فرهنگ نظارت  ــازي و ارتقاء ینه عوامل نهاد ترینمهم ي ازیرپذایجاد و گس س

مقابله با فساد اداري به شمار میروند. به همین منظور و  سالمت اداري بوده و از اصول

یب قوانین متقن و با تصـــو ـــت  ـــاد اداري الزم اس فات و فس  پیشـــگیري از تخل

مال کنترل مامی ســـطوح و اع نان ت کارک به   موقع، بههاي  جامع و ابالغ آن 

نه مل و زمی قانونی اک ته هیچ  قل برســـد الب حدا به  فات و فســـاد   بروز انحرا

 ي خود را بروزهــاهــا و ضـــعف  فراگیر نیســــت و در زمــان اجرا نــارســــایی

ظارت  می با ن که  هد  ظارت هاد عه دادن فرهنگ ن با توســـ  يپذیري مســـتمر و 
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ـــرایط نظــارت مؤثر و کــارآمــد را ــــازمــان ي نظــارتی ش  میتوان براي هــا س

تا  یا نمود  ها آن درمه قایص  به رفع ن بت  ناســــایی و نســـ  این موارد شـــ

 .مسیر سالمت اداري اقدام الزم انجام گیرد

ماتی که تحت عنوان نظارت و  نظر در یک دیدگاه کلی به قدا ـــد مجموعه ا می رس

 مشــکالت از کاراییو ها یتکشــور انجام میشــود به لحاظ موانع، محدود  بازرســی در

 پدیده هايبرخورد با  آتی برخوردار نبوده و نتوانسته درالزم در پیشگیري از فسادهاي 

ساز را ایفاء نماید و سالم  ساد نقشی  را تحت پوشش  ها همه زوایا و عرصه مختلف ف

باید از کارایی و  به قرار دهد. نظارت و ارزشـــیابی عنوان یکی از اصـــول مدیریت 

شی برخوردار ش اثربخ شرایط محیطی و هدف در ا سب با  شد و متنا کال گوناگون با

 .است شود. نظارت دقیق و کامل بر ها دستگاه ي مختلف کشور یک ضرورت انجام

شتر یت هاي هرچه موانع و محدود ساد بی شد ف شته با شتري براي نظارت وجود دا بی

سترش صلی جلوگیري از بروز و بروز و گ  خواهد یافت. در این حال، یکی از راههاي ا

ســازمانها فرهنگ  اگر درون.اســت پذیرينظارت گســترش فســاد، وجود فرهنگ 

ستگاههاي نظارتی شد به د شته با سازمان  نقدپذیري وجود دا شود بر آن  اجازه داده می

 .نظارت کند

 مقاومت در مقابل نظارت پذیري

سازمانهاي بیرونی  تجارب متعدد سازمان بازرسی نشان داده که معموالً در برابر نظارت

دارد. واکاوي این مقاومت آشــکار و  مقاومت وجود بر عملکردهاي ســازمانهاي دولتی،

ــان میدهد که علل آن ــاً به فرهنگ پنهان نش ــاس ــازمانی بازمی اس   گردد. فرهنگ س

سازمانس ست. فرهنگ ازمانی در هر  سازمان ا سازمانی روابط میان  معرف هویت آن 

ـــاي ـــازمان با محیط اعض ـــازمان و روابط میان آن س ـــازمان با مدیران س  یک س

 .تابعی از ارتباطات ســـازمانی اســـت ســـازمانی خود را تعیین میکند. فرهنگ بیرونی

ساً اجازه نمیدهند از سازمان سا ست ا نظارت  هابیرون بر آن هایی با قواعد رفتاري نادر

پذیر شــدن ســازمان،  هدف نظارت با ســازمانی شــود. بنابراین براي اصــالح فرهنگ

ضروري تبدیل شود. این در  آموزش به امري  ست که آموزشمی سیار  حالی ا ها باید ب

سازمانی کارمندان را تغییر  هویتسطوح نظارتی بوده و الزم است  تر از صرف عمیق
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 پذیر باشـــند. در این موضـــوع تصـــوري که شـــخص از خود، تا آنان نظارت دهد

سازمان با جامعه سازمان، از رابطه  سازمان، از رابطه خود با  کننده  دارد، تعیین اش از 

ست.  ست که اجازه میدهدا نظارت تحقق پیدا نماید یا راه بر آن  این منظومه فکري ا

 .بسته بماند

 نظارت پذیريضرورت وجود فرهنگ 

صورت نبود نظارت ست. در  سالم ا و قانون یري پـــــذ نظارت الزمه زندگی خوب و 

باید  پذیرينظارت  فرهنــگمی آیاد. پذیري اختالل در اجتماع و جامعه بــه وجــود 

 تـرویج و تبلیـغ فرهنـگ نظـارت توسط همه تبلیغ و ترویج داده شود. باید در راستاي

ـذ ـور یري پ ـایف  نهادهاهمه قرار گیرد تا این  یتموردحمانهادهاي ناظر در کش وظ

ـه ـود را ب ـوبی خ ـازمان نانجام ده خ ـه س ـدونناظر د. اینک ـومی ب ـالم عم  ،اع

ـه  ـازمان را ب ـک س ـکالت ی ـالعمش ـازمان اط ـدیران س میدهد، اگر در درون  م

او اجازه داده میشود که وارد آن  سازمان فرهنگ نقدپذیري وجود داشته باشــــد بــــه

 .سازمان شود و کمک کند

افرادي که  باعث میشـود کـه حاشـیه امنـی بـرايپذیري عدم قبول فرهنگ نظارت 

اختالس سه  اقـــاتی چـــونگریـــز هســـتند بـــه وجـــود آیـــد و زمینـــه اتف قانون

سمت و میلیارديهزار ضعیت جامعه به  سئول  رقم بخورد. باید و سوئی برود که هر م

ـد ـام ده ـانون را انج ـارتی، مرق ـود نظ ـا خ اگر دستگاهها نظارت ناپذیر باشند و  .ب

ـارت ـر نظ ـل ب ـا را حم اندازي و ایجاد مانع بدانند، فرهنگ غلطی  دخالت و سنگ ه

عنــوان خصــلتی انســانی و  نقدپــذیري بــه. دار میشود که ادامهمی آید به وجود 

ـی در ـ ـش مهم ـ ـالمی, نق ـ ـاعی آسیب ها و فرونشاندن  اس ـردي و اجتم آفتهاي ف

نقدپــذیري در اجتمــاع, کمــک فراوانــی بــه پایــان دادن  دارد, رواج فرهنـگ

اندازه که نقـد و نقـادي مایـه کمـال کند. به همان  میدرگیریها  هــا و کشــمکش

 ســاز بســیاري از رفتارهــا و عملکردهاســت, نقدپــذیري نیــز زمینــه و رشـد

که به  مدیرانی .و امیــدواریهــا نســبت بــه اصــالح امــور اســت خوش بینی ها

ـد استقبال ـه الاز مدیریتی بهتر و کم ,نقد میروند و از آن بیم و ترسی ندارن ـر  یافت ت

 .کاري و نابسامانی میشوند دوباره ,برخوردارنـد و کـمتـر دچـار چـالش
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 سازمانی فرهنگ

 اداري و عــدم پــذیرش نظــارت کــه هــايمقــاومــت و کــارشـــکنی دســـتگــاه 

ناوین مختلف ســـعی اخیرا حت ع ته اســـت و ت به خود گرف غاتی  کل تبلی  شـــ

مان  طه ســــاز خارج شــــدن از حی ند هادر  ظارتی دار  کطرف و نبوداز یي ن

گاه  کافی در دســـت نات  کا ظارتی از ســـوي دیگر، وضـــعیتیهاقدرت و ام  ي ن

ــتغیر قابل قبول  اطالع و انجام  اعزام ناظران بدون اطالع یا کم .را فراهم آورده اس

صحیح، عکس نظارتییت هاي فعال ست، قدیمی و غیر   العمل بر مبناي اطالعات نادر

ــتگاه ي اداري  ــت وا به همراه خواهرها دس موجب وقفه و کندي در روند امور  د داش

هد شــــد له  .خوا بهویازجم عات،  ظارت مؤثر، دقیق بودن اطال هاي ن  موقع ژگی

قول و ع م برنــامــه  بر هــدف و  نی  ت ب م نظــارت  نجــام  نظــارت و ا  بودن 

بل قاط مهم و قا ـــد و در ن باش نده و عینی  که کشـــف کن ظارتی  ـــت. ن  درك اس

به  جام شـــود و همچنین  یک ان فه و کماســـتراتژ نههز مقرون صـــر   .باشـــد ی

 دي مواجــهآســـیــب هــاي جــنقص در هریــک از موارد مــذکور نظــارت را بــا 

یا  جب کم اثر  خت و مو هد ســـا که ضـــرورت بیخوا یت  عال  اثر شـــدن این ف

 است خواهد شد. یرانجام آن انکارناپذ

 برگرفته از مجله گزارش پژوهشی سازمان بازرسی

 



 

 

 

 

 

 آتیشماره فصل 
ــل  ــلنامه نظارت مالی در فص ــاب خواهد  آتیفص ــوع ذیحس به موض

با ذي مهم همه موضـــوعات ســـعی خواهیم نمود پرداخت.  مرتبط 

برخی از ذیحسابان کشور نیز گفتگوهایی کرده و با حساب را بررسی 

در صــورت تمایل همه شــما ذیحســابان، مدیران مالی و انجام دهیم. 

پیشنهادات خود  نظرات ومتخصصیت مالی کشور می توانید مقاالت، 

سال کنید. سایت براي ما ار شده در   را از طریق راههاي ارتباطی ذکر 

یگر همکارانتان شـــنیدنی همکاري و بیان نظرات شـــما حتما براي د

اول می توانید انتقادات و نظرات  خواهد بود. همچنین با مطالعه شماره

 اصالحی خود را با ما درمبان بگذارید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصلنامه تخصصی نظارت مالی

 آموزشی، تحلیلی، خبري، اطالع رسانی، پژوهشی

 

 

 عضویت و ثبت نام فصلنامه
 

در سایت و کانالهاي ارتباطی فصلنامه تخصصی نظارت مالی عضو شوید تا بتوانید از 

صی و  ص شات تخ صلنامه و همچنین مجموعه ها، کتب، گزار شماره هاي ف آخرین 

ضر رایگان  ضویت در حال حا شوید. ع شده بهره مند  شمند تهیه  دیگر فایل هاي ارز

 است.
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