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این طور نیست که شما بتوانید کامال فساد را جایی که عامل انسانی در آن موثر است و تفکر انسان می خواهد حرکت فساد آمیز انجام دهد ،کنترل کنید .این جا
فساد انسانی است .وقتی یک عامل انسانی می خواهد دست به فساد بزند هیچ قانونی بازدارنده نیست .البته ما اگر کنترل ها و نظارت ها و مراقبت هایمان را
بیشتر کنیم و حتی به فرمایش آقای وزیر انتصاب های کهنه را بازسازی یا نوسازی کنیم  ،نوعی بازدارندگی و کنترل را حاکم کرده ایم.
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وقتی یک عامل انسانی دست به فساد
بزند هیچ قانونی بازدارنده نیست

ذی حساب و مدیر کل امور مالی وزارت نفت اعالم کرد

فساد نفتی اخیر  ۸ساله نبود،یک ماهه بود
نیک پور :فساد مالی اخیر در یک ماه آخر فعالیت این مدیر رخ داده است

حسین بردبار

Economic@khorasannews.com

نحوه انجــام معامالت در دســتگاه های دولتــی موضوعی
اســت که با چالش هــای فراوانــی مواجه اســت ،از صحت
برگــزاری مناقصه و مزایــده بین پیمانــکاران متقاضی یک
معامله با دســتگاه دولتــی گرفته تا تالش بــرای جلوگیری
از بروز رانت یا رابطه بازی و اجرای درســت قانون برگزاری
مناقصــات در آن ها و ...یکــی از مراکزی که بــه نوعی ناظر
بر روند معامالت در دســتگاه های دولتی اســت ،دفتر ذی
حســابی و مدیریــت امورمالــی وزارتخانه هاســت که حکم
مدیرکل آن ها از ســوی خزانــه دار کل کشــور و معاون وزیر
امور اقتصادی و دارایی صادر می شود .مظفر نیک پور یکی
از این مدیران اســت که  44سال ســابقه فعالیت در وزارت
اقتصاد دارد و  33سال به عنوان ذی حساب و مدیرکل امور
مالی بوده است .از اسفند سال  94تاکنون نیز حدود 2سال
است که مسئولیت ذی حسابی ومدیریت امور مالی وزارت
نفــت را برعهده دارد .نظــارت و پایش معامــات دولتی در
بخش نفت و مسئله فساد اخیر(که به فساد  ۱۰۰میلیاردی
معروف بود) یکی از مدیران بخش اکتشاف در صنعت نفت
که موضوع آن به نشست خبری وزیر نفت نیز کشیده شد ،از
موضوعاتی اســت که با وی در میان گذاشــتیم .البته وقتی

خبرنگاران از وزیر نفت درباره این فســاد مالی پرســیدند،
بیژن زنگنه گفت که نباید یک مدیر به مدت خیلی طوالنی
مثال  10ســال عهده دار یک ســمت باشــد و باید از گردش
نخبگان و مدیران نیــز بهره گرفت تا به نوعــی جلوی ایجاد
بســتر برای این گونه مفاسد نیز گرفته شــود .شاید می شد
از این سخن وزیر نفت این گونه برداشت کرد که مدیر فاسد
مذکور طی مدت طوالنی مرتکب چنین مفســده ای شــده
است ،اما مظفر نیک پور معتقد اســت فساد اخیر در وزارت
نفت در ماه آخر دریافت تنخواه توســط مدیــر مذکور اتفاق
افتاده است .این در حالی اســت که پیش از این اعالم شده
بود فساد به تدریج از سال  ۸۸تاکنون به وقوع پیوسته است.
وی البته دربررسی چگونگی بروز این فساد به وجود تنخواه
در اختیار این مدیر اشاره میکند و با بیان اینکه رقم تنخواه
زیاد بوده اما با توجه به هزینه ســنگین فعالیتها در بخش
اکتشاف شرکت ملی نفت منطقی اســت ،مدعی است که
این تنخواه بر خالف بسیاری از دســتگا هها که دو نوبت در
سال نحوه هزینه کرد آن را بررسی می کنند هر ماه کنترل
می شده است .وی اگر چه بر افزایش کنترل ها تاکید دارد
اما معتقد است که وقتی یک عامل انسانی می خواهد دست
به فســاد بزند هیچ چیزی و هیچ قانونی بازدارنده نیســت.
با این حــال توضیحات وی به خوبی مشــخص نمی کند که
چگونه می توان جلوی فســادهایی از این دســت را گرفت.

جزئیات بیشتر را با هم می خوانیم:

حتما مستحضر هســتید که به تازگی مشخص شده یکی
از مدیران زیرمجموعه وزارت نفت بعد از چند سال سابقه
مدیریت فساد مالی داشته است ،چطور چنین مسئله ای
اتفاق می افتد؟

این فساد ارتباطی به معامالت دولتی در بخش نفت ندارد،طبق مقررات دولتی در همه جا اعــم از وزارت نفت و غیر آن
مدیران به اقتضای کارشــان تنخواهی از بخــش مالی برای
هزینه های جاری دریافت می کنند و بستگی دارد به این که
دستگاه شما چه نوع دستگاهی باشد و چه میزان تنخواه نیاز
داشته باشد ،این تنخواه از یک حساب بانکی مفتوحه به یک
حســاب مفتوحه دیگر که زیر نظر خزانه کشور هستند واریز
می شــود و صاحبان امضای آن عوض می شوند ،در این باره
نیز پول از یک حساب مدیریت کل مالی وزارت نفت به حساب
عامل ذی ربط رفته است ،همه دســتگاه ها می توانند برای
زیرمجموعه شان تنخواه بگیرند ،بســته به ظرفیت کارشان
عدد متفاوت است ،این تنخواه نیز در چرخش است و در پایان
سال باید اســناد آن را واریز کنند و دوباره بگیرند که همواره
در صورت نظارت نکردن مستقیم بر این موضوع ممکن است
مفسده ایجاد شود ،در این زمینه اتفاقا نظارت مستقیم وجود
داشته است و ماه به ماه تنخواه را کنترل می کردند.
پس این فساد مالی چگونه اتفاق افتاده است؟

دقیقا در یک ماه آخر اتفاق افتاده اســت ،یعنی در ماه آخرعدد تنخواهی که می گیرد چون مربوط به اداره اکتشــاف
اســت ،بحــث ســنگین هیدروگرافــی (نقشــه هــای منابع
زیرزمینی) در این جا مطرح است و اگر مشاور ذی ربط آن را
به جلسه ای دعوت کنید فقط حق شرکت در جلسه حدود
 50هزار دالر است؛ اعداد درشــتی در این جا وجود دارد،
در نتیجه تنخواهی که در اختیار این آقا بوده نیز باید درشت
می بوده است.
وقتی خبرنگاران در نشســت اخیر مطبوعاتی وزیر نفت
درباره این آقا پرسیدند ،ایشان گفتند که نباید یک مدیر
ســال های متوالی و طوالنی در یک ســمت باشــد ،شاید
این برداشــت از ســخنان وزیر وجود داشــت که این فرد
ســال ها دســت به چنین فســادی می زده و کسی اطالع
نداشته است؟

این موضوع هم می تواند باشــد ،وقتی فردی  10سال دریک جایی نشســته و خیلی خوب کار کرده و چنین امکانی
هم داشته است ،می شود گفت که این موضوع موثر است.

البته من نقطه نظر مقام اجرایی را با خودم که کارشناســی
به موضوع نگاه می کنم هرگز نمی توانم منطبق کنم .چون
ایشان مقام اجرایی است.

شــما مطمئن اید که این موضوع در ماه آخــر اتفاق افتاده
است؟

بله ،چــون کار من مالی اســت و مــی دانم چه خبر اســت،یک تنخواه داده اند که باید تا پایان ســال واریز می شــد ،در
وزارتخانه های دیگر همین تنخواه ســالی دو بار کنترل می
شود ولی در وزارت نفت به دلیل حساسیت هایی که وجود
دارد ،هر ماه کنترل می شود .آن جا سیستم کنترل و نظارت
خوب اســت اما این طور هم نیســت که شــما بتوانید کامال
فساد را جایی که عامل انسانی در آن موثر است و تفکر انسان
میخواهد حرکت فساد آمیز انجام دهد ،کنترل کنید.
رقم آن را می دانید؟

دقیق نمی دانم .گزارشی را ســازمان بازرسی تهیه کردهو یک گزارش را هم عده ای دیگر از دوســتان ولی آن چه به
نظر می رســد و برخی از دوســتان می گوینــد حدود 100
میلیون دالر بوده است .این عددی اســت که در آن جا یک
عرف کامال معمولی است ،آنجا حساب ارزی دارند و باید
تعامل داشته باشند ،آن اداره ممکن است در طول سال 10
مورد از این  100میلیون دالرها را هزینه کرده باشد و اسناد
آن هم کامال قانونی باشــد ولی این جا فساد انسانی است.
وقتی یک عامل انسانی می خواهد دست به فساد بزند هیچ
قانونی بازدارنده نیست .البته ما اگر کنترل ها و نظارت ها
و مراقبــت هایمان را بیشــتر کنیم و حتی بــه فرمایش آقای
وزیر انتصاب های کهنه را بازسازی یا نوسازی کنیم  ،نوعی
بازدارندگی و کنترل را حاکم کرده ایم.
به موضــوع مناقصه هــا بپردازیــم؛ فکر می کنیــد چقدر
مناقصاتی که در زیرمجموعه وزارت نفت برگزار می شود
نیازمند پایش باشد؟

حتما مثل قوانین و مقررات دیگــر ،آن جا هم نیاز به پایشدارد ،تردید نداشــته باشــید بــه دلیل ایــن که زمــان و گذر
زمان در قوانین و مقررات زیاد شده است ،گو این که در نوع
خودش آن قوانین در زمان ایجاد بســیار مترقی بوده است،
بنده به عنوان کسی که دست اندرکار طرح و قانون برگزاری
مناقصات و الیحه ای که دولت نوشــت ،بودم باید بگویم هر
دوی این ها {طرح و الیحه} از مقررات نفت استفاده کردند،
یعنی نفت بــرای آن ها یک منبع بوده اســت ،حتــی درباره
وزارت نیرو هم از مقررات شــرکت های زیرمجموعه وزارت

و نیــرو و همه جــا باید انجام شــود ،امــا قطع به یقیــن تایید
میکنیــد که بــه لحــاظ تخصصــی بــودن بحــث هرجایی
مقتضیات خاص خــودش را دارد بنابراین آییــن نامه های
آن باید منطبق با مقتضیات خود اجرا شود .این موضوع در
قانون برگزاری مناقصات نیز پیش بینی شده است.

در وزارتخانه های دیگر همین تنخواه
سالی دو بار کنترل می شود ولی در
وزارت نفت به دلیل حساسیت هایی که
وجود دارد ،هر ماه کنترل می شود

کجا باید این کار را انجام دهند؟

هیدروگرافی نفت و پیدا کردن منابع یکی از کارهای بسیارمهم امکان سنجی است ،پیمانکار این موضوع در تمام دنیا
پنج  ،شش نفر هستند  ،یعنی مونوپولیسم (انحصار) قهری
بر آن حاکم اســت ،شــما در این جا الزاما نمی توانید شفاف
ســازی کنید ،فضا برای حضور دیگران وجود ندارد ،این جا
مخیر به انتخاب از بین 4تا  6نفر هستید ،خب این مسئله با
راه ســازی که  600پیمانکار در کشــور دارد کامال متفاوت
اســت؛ بنابراین آیین نامه اش نیز می تواند متفاوت باشــد،
آن جا ناگزیر هســتید با پنج نفر که همگی خارجی هســتند
ارتباط داشته باشــید و باید مقررات سخت گیرانه محکمی
داشته باشید که کاله سرتان نرود ،اقتضائات و استثنائاتی
در این حد وجود دارد وگرنه در مواردی حتما باید مشترک
باشــیم و پایش ما در زمینه شــفاف سازی باشــد ،مهم ترین
نکته آن است که هیچ موضوعی در نفت محرمانه نیست که
مردم امین فهمیدن آن نباشند .حداقل این را به عنوان یک
کارشناس که مدتی است کار نفت را می شناسم باور دارم.
هیچ چیزی برای مردم در صنعت نفت جنبه امنیتی ندارد و
کامال می شود دراین زمینه شــفاف سازی کرد به طور قطع
وقتی درمعرض افکار عمومی قــرار دهید ،حتما دیالوگ ما
و شــما را اصالح می کنند و مــی گویند که ما هــم فالن نظر
را داریم و معتقدیم فالن کار بهتر اســت ،اعتقادم آن اســت
که در قانون برگــزاری مناقصات مــا باید خــرد جمعی را به
کمک بگیریم ،ما باور داریم که مردم دلیل نتیجه گرفتن کار
هستند ،راهش این است که مردم کار را ببینند و نقد کنند و
در نفت نیز حتما همین طور است.

نیرو اســتفاده کردیم و برای بومی سازی ملکه ذهن ما شده
بود .قطع به یقین بدانید با شــرایط امروز کــه فروش نفت و
معامالت نفتی ما با دنیا مثل  15سال قبل نیست ،حداقل
در این زمینه باید پایش کنیم .اما از نظر شفافیت و توانمندی
های بالقوه و استفاده از آن ها هنوز مقررات نفت مترقی ترین
است چرا که ناگزیر از انجام آن است.
یعنی االن پایش انجام می شود؟

بله ،حتما ،چون آن ها شــرکت هســتند و مجامع عمومیشان نقش قانون گذاری دارند ،مجامع در صورت لزوم ،ورود
می کنند .آن چیزی که مدنظر شماست ،یعنی قانون جامع
پایش شده ای که بشود در چهار شرکت بزرگ زیر مجموعه
وزارتخانه به صورت همزمان اجرایی کرد به دلیل مقتضیات
آن ها شدنی نیســت ولی می توانند یک قانون پاالیش شده
مترقی امروزی داشــته باشــند .بر اســاس قانــون برگزاری
مناقصات که در قانون محاســبات قدیم نیز وجود داشــت،
شــرکت های دولتی می توانند آیین نامــه معامالت دولتی
خاص خود را هم به تصویب هیئت وزیران برسانند به همین
دلیل پایش آن ها بسیار آسان تر است.
آیا شــما معتقدیــد باید قانــون جداگانــه ای بــرای پایش
معامالت در وزارت نفت ایجاد شود؟

نه ،جداگانه نیســت ،درعمــوم معامالت حتمــا باید حکمواحد داشــته باشــیم ،عموم آن هم شــفاف ســازی ،رقابت
پذیری ،عدم پوشــاندن مســائل و  ...اســت که در نفت و راه
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لرستان – رفتگر  -6سراینده  -هریک از قسمتهای 21
گانه کتاب اوستا – خورشید – التماس و زاری -7جاری –
درمانده  -واجب  -8شوربا – خواهر یوسف (ع)  -خجالتی
– بخــش اقتصادی ومهــم زعفــران  -ماه ســرد  -9خرد و
کوچک – شانه  -راندن مزاحم -پرگو  -پرنده آش سردکن
-10قدرتمند -یگانه  -مرغ سعادت -سرمه  -11جاهل
 اعلی  -آموختنی لقمان -تابانعمودی-1:اشــاعه – جعبــه مقوایــی -2وطــن – بلیــغ
-3ذره باردار -خزنده گزنده – توشه -4عالمت مفعولی
– وعده داده شده -بوی رطوبت -5بازیگر سریال شمس
العماره -6خویشــاوندی – لــوس  -7ترانه – ســخندان
-8درخــت همیشــه لــرزان – حیــوان نجیــب – نفوذگــر
رایانــه ای  -9اندک – تردید – خط کش مهندســی -10
احســان و نیکویی – کیف مســافرتی  -11راهــی – قلعه
 -12تصدیــق روســی – داالن – عالمت جمــع  -13نخ
تابیده – فرزندزاده – ســتایش  -14درود – تشــنه فریب

 -15نقاره بــزرگ – تیز -16كنایــه از حرف بــی ربط زدن
 -17دور دهان – آغاز – گشــاده  -18عقاب ســیاه – ســود
حرام – پوشش -19درخشــان تر – خالو  -20پستانداری
بومی آمریکای شمالی  -آهو
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی :  - 1نگاه خیره  -آرایش موی سر  -خویشاوندان 2
 گندم نارس  -زندانی  -هدایت کننده  -یک حرف و سهحرف  - 3مجموعه شعری سروده سهراب سپهری -کتاب
ارسطو  -آدرس ترسیمی  - 4مزدور  -سیمی با ولتاژ صفر
 چهره -گردهمایی  - 5گوژپشت  -جوانی  -درگذشتن براده فلز  -نشــانه صفت تفضیلی  - 6چیز ارزشــمندیکه به دیگری بخشیده شود -سرم درمانی  -خسته بودن
 - 7معبر رودخانــه  -اقیانوس کبیر  -همداســتان رامین
 انتظار و چشمداشــت  -از محبت  ...حوری می شود 8 پول روســیه -رختکن حمام های قدیمی -واحد فرعیکار و انرژی  -سفید  - 9نامه سرگشاده  -فلزی نرم و سمی
 روز ســی ام هر ماه شمســی در ایران قدیم  - 10جدولمحاسبات نجومی  -نازك نارنجی  -از هفت سین نوروزی
 تأكید شــده  - 11رمانی از پیر بنوا  ،نویسنده فرانسویقرن بیستم  -گوشه ای در دستگاه همایون  -از مطهرات .

ماه های حرام  - 11نقاش دانمارکی قرن بیســتم  -بزرگ
ترین کاخ ســلطنتی جهان  - 12کتاب مذهبی زرتشتیان
 چند رئیس  - 13مربوط به ذهن  -رنگدانه  - 14پسوندنسبت  -گذرگاه  -خندق  - 15میسر بودن  -نكند كه - 16
شهری در فارس  -واپسین  - 17الهه عشق و زیبایی  -زمین
های زراعــی  - 18لفافه  -آماده كــردن  - 19لزوم  -كلمه
پرسش  - 20از اقمار سیاره مشتری  -قطعه موسیقی برای
سه نوازنده  -گریستن بر مرده.
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عمودی - 1 :جراحت  -واحد اندازه گیری شدت جریان
الکتریکی -به دنیا آوردن  - 2درخت انجیر معابد  -نوعی
سنگ ساختمانی  - 3بی همتا  -نامرغوب و بی ارزش - 4
درجه بندی شده  -متكا  - 5نوعی كارد نوك تیز  -نیروی
جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند  - 6پایتخت
كرواســی  -مرغ پركنده  - 7بســیار خوب  -معروف  -ماه
سرد  – 8کوتاه تر از مسیر اصلی  -پیكار  - 9اصال خجالتی
نیست  -شهری در چین  - 10به طور یكپارچه و كامل  -از
CMYK

