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<اتاق شیشهای> ،عالج فساد اقتصادی

پالیزدار ،دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی :مشکل در اجرای درست قوانین است

توگوهاورایزنیهابرایمقابلهبا
مرتضیگلپور/ســتادیکهدردولتگذشــتهتنهانامیازآندرمیانبود،اکنونبهمکانیبرایگف 
فساداقتصادی،آنهمدرعالیترینسطوحقوایکشــورتبدیلشدهاست.برآینداینتعامل،کاهشفسادهایکالنومقابلهمؤثربا
دانهدرشتهاســت.کاظمپالیزدار،دبیراینستادومشــاورمعاوناولرئیسجمهوری،معتقداستکهستاداکنونبیشازهرچیز
برحوزهپیشگیریمتمرکزشــدهاست،تالشیبرایشناساییمنافذبروزفساداقتصادیوبســتناینمنافذبااستفادهازظرفیتهای
قانونــیموجود.اودرعینحــال،ازجزئیاتیازآخرینرایزنیهــادرپروندهبابکزنجانینیزخبردادهاســت،اینکهشــرکایاوازکجا
توگورامیخوانید.
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شماباچهچشماندازیازفساداقتصادیودامنهآن،دبیرخانه
ستادهماهنگیمبارزهبامفاسدراتحویلگرفتیدوپسازحضور
دراینسمت،باچهچیزیروبهروشدید؟
بــازمینهواخباریکهازقبلداشــتم،چشــماندازروشــنودرســتی
نسبت به موضوع وجود داشــت و میدانستم چه چیزی در انتظار من
اســت.ارزیابیمندرســتبود.بنابراین،شایدحجمدادههانسبتبه
گذشــتهبیشترشدهباشد،اماآنچهوجودداشت،چیزینبودکهاسباب
حیرتمنشود.
ستادمبارزهبامفاسددرچهوضعیتیبود؟پیشتراشارهکردیدکه
دردولتدهم،نمایندگانقوهقضائیهدرجلساتستادشرکت
نمیکردند.
روزاول،اساســاًدبیرخانــهمســتقلیوجــودنداشــت.اگرچهســتاد
هماهنگــیمبارزهبامفاســداقتصادیجزو یکــیاززیرمجموعههای
معــاوناولرئیــسجمهــوریبــود،امایــکبخشمتمرکــزبهعنوان
دبیرخانهســتادکهدرراســتایاهدافســتادوبابرنام هریزیمنســجم
برنامهها را پیگیری کند ،وجود نداشــت .در واقــع یکی از معاونتهای
ذیــل معاونت اول در کنــار پیگیریهــا و وظایف محوله خــود ،کارهای
مربــوطبهدبیرخانهســتادهماهنگیرانیزانجــاممیداد.لــذاروزاول
یکاتاقبهمندادهشدکهدفترآنرابایکنفردیگرشریکبودم؛بادو
کارمنددیگرکهصورتجلساتستادراتنظیممیکردند.نخستینکاری
کهاحســاسکردمبایدانجامبدهیم،تشکیلساختاراداریدبیرخانه
ستاد،باحداقلکارکنانبودکهبهاینمنظورمجوزهایالزمراازسازمان
مدیریــتاخذکردیــم.ازظرفیــتنهادریاســتجمهوریاســتفادهو
نیروهــایموجــودراجــذبکردیــموچــوننیروهابعضــاًمتخصص
نبودند،درخاللکاربههمکارانخودآموزشهایالزمراهمدادیم.
قطعاًدرآغازکار،سوابقستادرابررسیکردید،جلساتچگونهو
درچهسطحیبرگزارمیشد؟
جلســاتروندمشــخصومرتبینداشــت،گاهیبرگزارمیشــدو
مدتمدیدیهمجلسهایبرگزارنمیشد.البتهسوابقنشانمیدهد
دردورهایودرچنــدمــاهآخردولــتدهم،بههمتیکیازمســئوالن
وقتدولتدرحوزهمعاوناول؛جلســاتپشتسرهمبرگزارمیشد.
امایکســالپیشازآن،اصالًجلسهایبرگزارنشدهبود.بهاینترتیب
میشــودگفتنظممشــخصیوجودنداشــت.بههمیندلیلدراین
دورهتالشکردیمحداقلهرماهیکجلسهبرگزارشود.سطحجلسه
هــمبهصورتینبودکهامروزشــاهدآنهســتیم .امادرایــندورهعالوه
برمعاونانقوایمقننهوقضائیه،مقاماتارشــددولتودستگاههای
نظارتیازهرسهقوهدرباالترینسطحبهطورمرتبدرجلساتحضور
مییابند.
وقتیکهحضورقوایدیگریااعضایدولتدرجلساتکمرنگ
بودیااصالًقطعشــدهبود،پسمیشــودگفتهماهنگیبرای
مبارزهبافساداقتصادیوجودنداشت؟
بله ،میتوان گفت درواقع هماهنگی نمیتوانســت شــکل بگیرد.
کســویهدرقــوهمجریهبود.شــایدیکــیدونماینده
جلســاتتقریباًی 
حضــور مییافتنــد ،امــا نماینــدگان قــوه قضائیــه ،آقایــان رئیســی و
پورمحمدی،رئیسوقتسازمانبازرسیکلکشور،مطلقاًبهجلسات

نمیآمدند.دلیلشهمحضورفردخاصیبهعنوانرئیسســتادبود
کــهخودمتهــمبودودردســتگاهقضاییپروندهداشــت،لــذااوراقبول
نداشــتند .آقای پورمحمدی درکلســهجلســه آمدهبــود .در آن دوره،
دستگاهقضاییبهدالیلی،بهفعالیتهایقوهمجریهدرمقابلهبافساد
اقتصادی بیاعتماد بود ،اما اکنون خوشبختانه هماهنگیهای خوبی
میانهرسهقوهوجوددارد.
همانطورکهازنامستادبرمیآید،وظیفهستاد،هماهنگیقوای
کشــوربرایمقابلهبافســاداســت.دراینبارهتوضیحدهیدکه
منظورازاینهماهنگیچیستوغیرازاین،چهوظایفدیگری
برایستادتعریفشدهاست؟
هماهنگــی یکــی از رســالتهای مــا و مهمترین وظیفــه راهبردی
ماست ،البته ما کارهای دیگری هم انجام میدهیم .در واقع در جهت
مبارزهبافســاد،قوایســهگانههریکداراینقشــیتعریفشدهاند.از
نظرقوانینومقرراتنیزبهنظرنمیرســدکموکاســتیداشتهباشیم.
مشکلروشو اجرای درستقوانین درمقابلهبا فساد است .دربرخی
مــواردهــمتزاحــموتعارضهایــیدراجــرایوظایــفدســتگاههابــا
یکدیگر داریم که این هم با تقویت نگاه تقنینی و تنقیح قوانین مرتبط
بافســادقابلحلاســت.یکــیازوظایفمادرهمینراســتااســت.لذا
الزمبودعنصرهماهنگیرابهصورتویژهفعالکنیمتاقوایسهگانه
راهبردهایشــانرادرمبــارزهبافســادتجمیعومتمرکزکننــدوازموازی
کاریپرهیزشود.ومیتوانیمبگویمتاحدودزیادیبهاینهدفدست
یافتهایم .براســاس آســیب شناســی ابتــدای کار و تجربهای کــه از قبل
داشــتیم،وظایفدبیرخانهراعالوهبرهماهنگیدرمقابلهبافســادبه
ســمتپیشــگیریازبروزوگسترشدامنهفســادوفرهنگسازیبرای
نیلبهســامتاداریســوقدادیــم.درمباحثپیشــگیرانهوپیگیری
آنهاب هصورتجدیورودکردیمازجملهبرایجلوگیریازشکلگیری
مطالباتمعوق(غیرجاری)بانکی،باهماهنگیوزارتاموراقتصادی
ودارایــیوبانــکمرکــزیوســایرمراجــعذیربــططرحی 45مــادهای
تدوینشــدکهدرجلســهاخیرســتادارائهومورداستقبالاعضایستاد
قرار گرفت .دراین طرح ،ریشــه شــکلگیری معوقات را بررسی کردیم
ومثالًدریافتیمکهیکیازمشــکالتما،کارشناســیامالکاست.اینکه
چــراکارشــناسارزشملــکراباالتــرازقیمــتواقعیاعــاممیکند
وباهربارمراجعهبهکارشــناس،نرخجدیدتریاعالممیشود.دراین
طرحراهکارهایحلاینمشکلپیشبینیشدهاست.
حوزههماهنگیرابیشــتربرایماتشــریحکنید،اکنونتعاملو
اعتمادمیانقوایسهگانهدربرخوردبافساداقتصادیچگونه
است؟
دوســتاندرجلســاتســتادعنــوانمیکنندکــهدردولــتیازدهم
کمترشــاهدفســادیــاتخلفازســویدولتمردانهســتیم،بــهعبارت
دیگر ،فسادهای کالن کمتر شده و نسبت به گذشته روند ما رو به بهبود
است.امااگربخواهمبهصورتمصداقیتعاملمیانقوارابیانکنم،
میتوانــمازبرگــزاریمنظمجلســاتدرســطوحعالیشــاهدبیاورم.
تاکنونســابقهنداشتهاستکهمعاوناولمحترمقوهقضائیه،رئیس
محترمسازمانبازرسی،یانایبرئیسمحترممجلسشورایاسالمی
درجلسهایغیبتبکند.شــایدوزیرانبهدالیلکاریدرجلسهحاضر

نشــدند،اماحضوراعضایســتادازقوایدیگردرجلســاتستادبسیار
پررنگبودهاست.چنینتوجهواحساسالزامیبهحضوردرجلسات
ســتادهماهنگیمبارزهبامفاســداقتصادی،نشــانمیدهداحساس
قوایدیگرازروندامورواثراینجلسات،مثبتاست.
طرحپیشــگیریازوقوعمطالباتمعوقبانکیکهبهآناشاره
کردید،آیانیازمندتصویبدردولتاستیاخیر؟
درحالبررســیهســتیمکهبهعنوانمصوبهســتادمطرحشــود،یا
مصوبهدولتیااینکهبانکمرکزیآنرابهصورتبخشنامهبهبانکها
ودیگــردســتگاههایمجــریابــاغکنــد.البتهاقــدامهایمــادرحوزه
پیشــگیری،تنهابــهاینموردخالصهنمیشــود.بــرایمقابلهبازمین
خــوارینیــزدرحالتدوینطرحهســتیم.عــاوهبــرآن،کمککردیم
موضوع تمرکز حســابهای دولتی در قالب ســامانه «نسیم» اجرایی
شودکهتوانستجلویبسیاریازفسادهادرسطحدستگاههایدولتی
وبانکهاوبودجهدولــترابگیرد.آییننامهمقابلهباقاچاقکاالوارز،
مبارزهباپولشــویی،سامانهجامعگمرکیوطرحجامعمالیاتیازدیگر
طرحهاواقدامهاییاستکهازسویدبیرخانهستادهماهنگیدرحوزه
پیشــگیری از وقوع فســاد با جدیت در حال پیگیری اســت .راهاندازی و
کمک به فراگیر شــدنســامانه تدارک الکترونیک دولت از دیگر اقدام
هایدبیرخانهاستکهالبتهدرابتداحتیبرخیازدستگاههاینظارتی
هــمدراجــرایاینســامانهمقاومــتمیکردند.مطابقاینســامانه،
خریدهــایهمــهبخشهاودســتگاههایدولتیسیســتمیمیشــود
ونقــشکارپردازهاومأمورانخریدشــفافمیشــود.دراینسیســتم،
عرضــ هکننــدهکاالوخدمــات،اطالعاتخــودازقبیلقیمــتومقدار
عرضــهرادرجمیکنــدوکــدکاربــریمیگیــرد،خریدارهممشــخص
اســت.ایــندوارتباطحضوریبــاهمندارنــد.دراینشــرایط،مثالًاگر
یک بخــش دولتی بــه مقدار
معینــی کاغذ با مشــخصات
خاصــی نیــاز داشــته باشــد،
شهای
گزار 
درایــن ســامانه درج میکند،
زیادیداشتیم
عرض هکنندگانهممشخص
که از مرزهای شرقی
هســتند و مطابــق سیســتم،
کشورکیسهپولهای
هر کــس که کمتریــن قیمت
شود
مختلف وارد می
را ارائــه کرده اســت ،بهعنوان
و پولهایی در دفعات
فروشــنده انتخاب میشــود.
هنــگام پرداخــت پــول ایــن
مختلف،باکیف
خریــد ،ذیحســاب میبیند
سامسونتازایران
کــهخریدارازمیــان 10عرضه
بهمقصدامارات
کننــده ،کمتریــن قیمــت را
هم
میرفت.گاهی
انتخــاب کــرده اســت .دیوان
پولی نمیآمد ،اما از
محاســبات کشــور هم به این
کشور پول خارج میشد
ســامانه دسترســی دارد و
میبینیدکــهخریدباطیچه
ما تالش زیادی کردیم
مســیری انجام شــده اســت.
تا مصوب شد که مانند
مضافــاًاینکــه با این ســامانه
همه جای دنیا ،هر نوع
ازایــنپــس،میــزانخریــدیا
ورود پول به کشور باید
نیــاز بخشهــای مختلــف
بابانکمرکزی
در زمینههــای مختلــف،
هماهنگشده
مشــخص اســت و دیگــر
نمیتوانــد مــدام کــم و زیــاد
و منشأ پول مشخص
شــود .بــه دلیــل خریدهــای
شود
بیضابطــه ،برخــی کاالهــا
ســالها در انبــار ماندهانــد و
مصرف نمیشــوند ،اما با این ســامانه ،دیگر شــاهد تکرار این اتفاقات
نخواهیــمبــود.اتفاقــاًیکــیازمحورهــایارزیابــی،شــفافیتازســوی
کنوانســیونبینالمللیمبارزهبافســاد،وجودوکاربردهمینســامانه
درخریــدوفروشهــایدولتیاســت.بهایــنمعنیکهدایربــودناین
سامانهرانشانهایبرایروبهبهبودبودنکشوردرزمینهمقابلهبافساد
میداننــد 101.کشــور اینســامانهرا اجراکــردهوبهبهر هبــرداریکامل
رســاندهاند،امامااکنوندرحالاجرایناقصآنهســتیمواینبســیار
بداست.
بنابراین،طرحهاییکهشــمابهآناشــارهکردید،تأمینکننده
همانمطالبهایاستکهرهبرمعظمانقالبدرمبارزهبامفاسد
داشتند،اینکهبابرگزاریهمایشنمیشودبافسادمبارزهکردو
نیازمنداقدامعملیهستیموشمااکنونبهچندگامعملیمؤثر
واساسیاشارهکردید.
همینطوراستکهمیگویید،امابایدبهایننکتهنیزاشارهکنمکهبا
وجودپیاممشفقانهوتذکرهایرهبرمعظمانقالبکهبهعنواننقشه
راهمبارزهبافســادموردنظرماقرارگرفت،لکنب هدلیلبرداشــتهای
سیاســیوجناحیبعدیدرحقآنهمایشظلمشد.اساساًهدفما
ازبرگزاریآنهمایشاینبودکههمینمواردرابرشــماریموتشــریح
کنیم.میخواستیمبگوییمکهراهمبارزهبافسادفقطبگیروببندنیست،
بلکه فعالیت در حوزه پیشگیری و راهاندازی چنین سامانههایی است
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