ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش» ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ از ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی« ﮐﮫ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺤﺶ
ﮐﻮﭼﮕﯽ از ﻓﺴﺎدھﺎ و دزدﯾﮭﺎ و ﻏﺎرت ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ آﺧﻮﻧﺪھﺎ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ١ » :
 -۶/واﮔﺬاری  ٢٣ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﮭﺮان واﻗﻊ در دارآﺑﺎد ﺑﮫ  ١۶٠ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوره
ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺑﻮده ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮭﺎ داﻣﺪاری ،ﻃﺮح درﺧﺘﮑﺎری و ﻋﻠﻮﻓﮫ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﺳﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۵٠درﺻﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﻨﻈﻮر  ١٦٠ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﮐﮫ »ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼﺣﺎت« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻏﺎرت و ﻓﺴﺎد ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ!!
١٣٨٧/٠٢/١٠

ﺳﺎﻟﺮوز اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﺎن  ٨ﻣﺎده ای/
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ از ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن  ٨ﻣﺎده ای ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد
درﺑﺎره رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ  ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ  :ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ
اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮق و در اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎده ای ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری و ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی
ﻣﮭﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮد.
ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠ﺑﮫ ھﻔﺖ ﺣﻮزه ﻋﻤﺪه زﻣﯿﻦ  ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﯿﻤﮫ ھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮات،
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺧﻮدرو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در
ھﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ:
اوﻻ :از ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت و  ...ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﺪ ﮐﮫ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ دﻋﻮت و اﻇﮭﺎرات آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ دھﮭﺎ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ و
ﺑﯿﺶ از  ١١٠٠ﻣﮑﺎﺗﺒﮫ و ھﺰاران ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﺸﻤﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه ،ﺷﺎﺧﺼﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ:
 -١ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪرت وﺛﺮوت
ﺣﺮام ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل و داﻣﻨﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺳﯿﻊ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده و از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوﺣﮫ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۵ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﺎس و در ﺧﺼﻮص آن ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت و ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟﯽ آن آﻣﺎده و در ﺗﺎرﯾﺦ
 ٨۶/٢/١٢ﺑﮫ روﺳﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ و ﻣﺠﺮﯾﮫ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ از ﻧﺘﯿﺠﮫ آن اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوح ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨٧/١/٢۵ارﺳﺎل ﺷﺪ .ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ. ،
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ٩٠
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ اﺳﺖ:
 -١در ﺣﻮزه زﻣﯿﻦ:
 -١واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی
 -٢واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات
 -٣ﮔﺰارش دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از واﮔﺬاری ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 -۴واﮔﺬاری ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﮭﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ٣٣ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ
 -۵ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در واﮔﺬاری ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻃﺮاف ﮐﺮج
 -۶ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ اﺳﻼم ﺷﮭﺮ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ
 -٧ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ و ﺷﮭﺮداری ﻟﻮاﺳﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ
 -٨واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺪاث و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری آزاد راه ﺗﮭﺮان  -ﺷﻤﺎل
 -٩ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﯿﻨﮭﺎی دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ  ٢ﺗﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺛﺒﺖ
 -١٠ﮔﺰارش زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری در اھﻮاز
 -٢در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﯿﻤﮫ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ارزی:
 -١وﺟﻮد ﻧﻮاﻗﺺ ﻋﺪﯾﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
 -٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٢١/۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺪون اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ از
ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﮔﺮوه ﻋﻈﺎم و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل.
 -٣اﺿﺎﻓﮫ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﻮد ﺑﮫ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠١ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل.
 -۴ﺗﺴﮭﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﮫ ﺑﺮوﻓﺮم ھﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺟﮭﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪھﯽ ﻣﻌﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻻت ﻣﻌﻮق ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن
ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ.
 -۵اﺧﺘﻼس و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﻌﺒﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٢ھﺰار و  ۵۴١ﯾﻮرو.
 -۶ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮﺟﻮدی دﻻری ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٠۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ارزھﺎ و اﻋﺘﺮاف آن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺧﺴﺎرت.
 -٧اراﺋﮫ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ دو ﻓﻘﺮه اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ١١۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل.
 -٨اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و  ٧ﺑﺎﻧﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ
ارز در ﺳﺎل .١٣٨١
 -٩ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ و
اراﺋﮫ ﺳﻮد ﺻﻮری و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ۵ھﺰار و  ٢۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل.

 -١٠ھﻤﺪﺳﺘﯽ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اراﺋﮫ اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ.
 -١١ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻋﺪم وﺻﻮل و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ.
 -١٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﮫ  ١۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرﮐﯽ ﺻﺎدره ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدل
 ٧١/۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ وﺻﻮل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -١٣ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢۵/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در آن ﺷﮭﺮ و ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٢٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻌﺎدل  ١٨/٨١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻧﺰد آن ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل .١٣٨٣
 -١۴ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ درﺟﮭﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و
اﯾﺠﺎد درآﻣﺪھﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ.
 -١۵ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺷﻌﺐ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ ٣٨٣۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﮫ  ۵٣/۵درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ  ٨۴درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﻌﺐ اﻣﺎرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -١۶ﺧﺮﯾﺪ  ٧٩/٩٣درﺻﺪ ﺳﮭﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٣٢١ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واﮔﺬاری ﺳﮭﺎم ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
 -١٧ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ١١٢۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮد ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ٢۴٠اﺻﻼﺣﯿﮫ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.
 -٣در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ...
 -١ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٧٠ﺗﺎ .١٣٧۵
 -٢ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اﺣﺼﺎء ﻣﻮارد
ﺗﺨﻠﻒ.
 -٣ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ.
 -۴رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از اﭘﺮاﺗﻮر دوم ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه.
 -۵رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺎون وﻗﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ذﯾﺮﺑﻂ.
 -۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی.
 -٧ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ . BSS
 -٨رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت .
 -٩ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮء ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر.
 -١٠ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری  ٢٣درﺻﺪ ﺳﮭﺎم ھﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت ﺟﮭﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
 -١١ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺰارش دوﯾﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻧﺤﮫ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ.
 -۴در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ:

 -١ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺖ  ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎل  ١٣٨۴و ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت ﻧﻔﺖ.
 -٢رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮔﺰارش دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ وزارت
ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل  ١٣٨٢و .١٣٨۴
 -٣ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره ﮐﻞ ﺗﺪارﮐﺎت و اﻣﻮر ﮐﺎﻻی ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت ﻧﻔﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر.
 -۴رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮔﺰارش دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻗﺮار داد ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮﻟﮫ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ھﻨﺪی.
 -۵ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
 -١ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ دﻻر اﻣﻮال ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮر در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ.
 -٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎی آن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.
 -۶در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ:
 .١ﮔﺰارش ﻓﺴﺎد و ﻗﺎﭼﺎق ﻋﺘﯿﻘﮫ از ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
 .٢ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﻮاد) (١و ) (٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺎدره ،ﺿﺒﻄﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر
 -٧در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو:
 .١ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮداد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ.
 .٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ در ﺳﺎل ١٣٧٣
ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٨٢ارزش ﮐﻞ ﻗﺮاردادھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١۴۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ارزش داراﺋﯿﮭﺎی ﺛﺎﺑﺘﺶ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢١ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٣ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻔﯿﻔﮭﺎی ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﮫ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد  ۴۶٢٨۵دﺳﺘﮕﺎه از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  ٧٧ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول  ٧٩ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ(.

ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮔﺰاش ﺑﮫ ﭘﺎره ای از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ و ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -١واﮔﺬاری ھﺰاران ھﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ:
در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮاردی از واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮﺣﯽ در آﻧﮭﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﯿﻤﯽ از ارزش زﻣﯿﻦ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﮫ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮭﺎ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﺷﻤﯿﺮان ،ﺳﻮھﺎﻧﮏ ،ﺗﻠﻮ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻗﺎﺳﻢ ،دارآﺑﺎد و ...
ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﺧﺮﯾﺪارا زﻣﯿﻦ ھﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﺸﺘﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ در ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه واﮔﺬاری اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ واﮔﺬاری ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ و ﺑﻌﻀﺎ ھﻤﺴﻮﯾﯽ وھﻤﺮاھﯽ آﻧﺎن ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ای واﻗﻊ و ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻨﺎم زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری ﺑﺮوز
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻃﻮرﯾﮑﮫ اھﺪاف ﻣﻘﻨﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﺑﮫ ﺟﺪ ﻣﻐﻔﻮل و از داﯾﺮه ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻞ
ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ واﮔﺬاری ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -١/١واﮔﺬاری ﻗﻄﻌﯽ  ٢۶٠ھﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮﻏﻮب ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دوﻟﺖ وﻗﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل  ۵٠درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.
 -٢/١واﮔﺬاری  ٣۶٧ھﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ در ﺗﮭﺮان ،ﮐﺮج و دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﮏ از وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮐﮫ
ﻣﺘﺠﺎوز از  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮد ﺑﺎدآورده داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
 -٣/١واﮔﺬاری ﻗﻄﻌﯽ  ١٢۵ھﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﮕﺮآﺑﺎد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ارزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﻦ اراﺿﯽ  ١٣١ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده( و در ﻗﺒﺎل آن ﻓﻘﻂ  ٢۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﻘﺪی و  ١٣دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﺑﮫ ارزش ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴/١واﮔﺬاری  ٣١۶٢ھﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺣﺪود  ١۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿﯽ ﺷﮭﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻗﻞ ﺑﮭﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﺪﺗﺎ راﯾﮕﺎن .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ،اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﺗﻔﺎھﻢ
را از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
 -۵/١واﮔﺬاری  ٨٧ھﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه آن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -۶/١واﮔﺬاری  ٢٣ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﮭﺮان واﻗﻊ در دارآﺑﺎد ﺑﮫ  ١۶٠ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوره ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎزل و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺑﻮده ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮭﺎ داﻣﺪاری ،ﻃﺮح درﺧﺘﮑﺎری و ﻋﻠﻮﻓﮫ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ
اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۵٠درﺻﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺟﻌﻞ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﻏﺎت و اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی:
 -١/٢ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻃﺮح ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی دادﺳﺮای وﯾﮋه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ
زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺛﺒﺖ و ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ١١٩٧ھﮑﺘﺎر ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻗﻄﻌﮫ ای دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺪوا  ٩١٠ھﮑﺘﺎر آن ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎﻟﮏ.
ﮐﻞ ﭘﻼک ﺑﻌﻼوه اراﺿﯽ ﻣﺰروﻋﯽ و ﻣﺴﺘﻨﯿﺎت از اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺧﺎرج و ﺑﮫ  ٣ھﺰار ﻗﻄﻌﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺠﻮز ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﻮی
اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﺒﺎﻧﯽ  ٢ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﻧﻘﺸﮫ ﺑﺮداری و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻼﮐﯽ را ﮐﮫ دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺟﺰء ﭘﻼک
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اداره ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﮭﺎی اﯾﻦ اراﺿﯽ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻣﻼک دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه در
ﺷﻌﺒﮫ ﺳﻮم ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
 -٢/٢اﻋﻀﺎی ﯾﮑﯽ از ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ از ﺷﮭﺮھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻏﺎت را ﺑﮫ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﮫ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات از  ١٨ﺗﺎ  ٣٢/۵درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و در

ﻗﻄﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ  ١٣ھﮑﺘﺎر اراﺿﯽ در ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎغ و ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﻼ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽ ﺷﺪه
ﻣﺠﻮز ﺗﻔﮑﯿﮏ آن ﺻﺎدر و ﭘﺮواﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴٨٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ و اﺗﻼف ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﻣﺎل اﻧﺪوزی ﻓﺮد ﯾﺎ
اﻓﺮادی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﮫ  ٢ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٣/٢ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮭﺮداری ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮭﺮھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺑﯿﺶ از  ٢ھﺰار ﻗﻄﻌﮫ از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻤﻮده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻓﺮوﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
 ۴٠٠ﻗﻄﻌﮫ از اراﺿﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﯿﺶ ھﺎی  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻣﻼک ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ۵
ﺗﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻃﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳﺎل  ٨٢ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
 -٣اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺧﻼف واﻗﻊ و ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری:
 -١/٣ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮداری ھﺎ و ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮان اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﺨﺮﯾﻒ  ۵٠ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎغ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ اراﺿﯽ و راﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳﺎل  ١٣٨٢در ﺷﻌﺒﮫ دوم دادﯾﺎری ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﯾﮋه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢/٣در ﻗﺴﻤﺘﮭﺎﯾﯽ از اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎ و ارﮔﺎن
ھﺎی دوﻟﺘﯽ و اﺷﺨﺎص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارزش ﺑﺎﻻی اﯾﻦ اراﺿﯽ ﻋﺪه ای ﺳﻮد ﺟﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﺎدی
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮرد ﺟﻌﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اراﺿﯽ راﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ارﮔﺎن ھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 ٢٠٠ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﯾﻦ اراﺿﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی دارد .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺰ
ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﮫ ﺳﻮم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد:
 -١ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ
ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﻧﮭﺎ داﺷﺘﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺑﮭﺎم و ﺗﺨﻠﻒ در ﺷﯿﻮه ھﺎی واﮔﺬاری را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و
ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺟﺎزه ﻓﺮوش اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮات و ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ھﯿﺌﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺌﺖ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﮔﺬاری اراﺿﯽ را ﻃﺒﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬاری و ﻓﺮوش اراﺿﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١اراﺿﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ واﮔﺬار ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد.
 -٢زﻣﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
 -٣ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ روز وﺻﻮل ﮔﺮدد.
 -۴زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻃﺮح را اراﺋﮫ داده و آن را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ در واﮔﺬاری ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 -٢ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺎر ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺟﺮاﯾﻢ و
ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﻮﺗﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﻣﺠﺮﯾﻤﻦ و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ را در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﻃﺎﻟﮫ دادرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ھﺰﯾﻨﮫ ﺟﺮم ﻣﻔﺴﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻻﯾﺤﮫ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺲ روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -٣در اﮐﺜﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﮫ ھﺸﺪارھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻨﻤﻮده و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻮد ﺟﻮی ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت ﻣﺠﺎزات ﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﻔﺴﺪان و
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل )ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۴٩ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی اﻣﻮال ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﺪﯾﺪه زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاری اﻗﺪام ﻓﻮری ﻣﻌﻤﻮل دارد
 -۵ﺟﮭﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از وﻗﻮع ﻣﻔﺎﺳﺪ در ﺣﻮزه زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﯾﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻣﻠﮏ را از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﮫ ﻻﯾﺤﮫ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا در آورد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ را ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۶ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﺻﻞ ﻧﻮدم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ در ﻣﮭﻠﺖ ﻣﻌﯿﻦ،
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط از اراﺋﮫ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ
ورزﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 -١ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﮔﺰارش ﺧﻮد درج
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﮑﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﻗﻀﺎت ﺷﺮﯾﻒ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ در ھﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮی
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد در ﮔﺰارش ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﻮای ﺳﮫ
ﮔﺎﻧﮫ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺴﮑﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﻣﻐﺮﺿﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دراﯾﻦ ﮔﺰارش اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در اﺳﺮع وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۴ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﺘﺸﮑﻠﮫ )ﮐﮫ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ
ﻣﺨﺘﻮﻣﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و از ردﯾﻒ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﮕﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
 -۵رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد .اراﺋﮫ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۶ارﻗﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ارزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺎل  ٨۴ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ورودی ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

