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 اسبات کشور و نقش آن در توسعه کشورحدیوان م

 

 دكتر رحماني فضلي 
 رئيس كل ديوان محاسبات كشور

 
 گزارش آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور به مجلس شوراي اسالمي

۱۱/۱۹/۱۹۱۱ 
 

 

 الرّحمن الرّحيم... بسم ا

و ارواح طيّبه   (ره)با درود به روح پرفتوح بنيانگذار نظام مقّدس جمهوري اسالمي ايران ، حضرت امام خميني 

و با تقديم ( مّد ظلّه العالي )كفن انقالب اسالمي و آرزوي سالمتي و طول عمر مقام معظّم رهبري  شهداي گلگون

تدا جا دارد از هيات رئيسه محترم مجلس شوراي سالم به محضر نمايندگان عزيز و ملّت شريف ايران ، در اب

اسالمي به جهت فرصت اختصاص يافته تقدير و تشكّر نمايم ، با تبريك ايام و اعياد پربركت شعبانيه ، تقارن تقديم 

دارد در تمامي مّدت فّعاليّت چهار سال  و ارائه اين گزارش را با حلول اعياد مذكور به فال نيك گرفته ، اذعان مي

شته در ديوان محاسبات، پيشاپيش ، خودمان را در پيشگاه قادر متعال ، مسئول و پروردگار يكتا را همواره ناظر گذ

 .دانيم  بر اعمال خويش دانسته و مي

 

درسايه الطاف الهي ، تمام تالش بنده و همكارانم در ديوان محاسبات كشور بر اقدام خالصانه ، مطلوب، مؤثّر و 

وف بوده و اميد آن دارد اقدامات مذكور سبب بركات و آثار مثبتي براي نظام مقّدس جمهوري منطبق با قانون معط

ايم و رجاء واثق دارد  بديهي است در مسير انجام وظايف، مصون از خطا و اشتباه نبوده. اسالمي ايران شود

  .مغفرت خداوند منّان شامل حالمان شود

 
رها، اجراء و تحقق قوانين در جهت توسعه كشور و بكارگيري بهينه هاي اداره مطلوب كشو امروزه يكي از ويژگي

 .منابع مالي براي تامين نيازهاي اولويت دار همراه با نظارت كامل و دقيق مي باشد

 

قانون اساسي ، ديوان محاسبات بعنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسالمي و ( ۴۴)و ( ۴۱)بر اساس اصول 

دار مسئوليّت سنگين و مهم   الي كشور داراي كاركردهاي منحصر به فرد و عهدهتنها نهاد نظارتي در حوزه م
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پاسداري از بيت المال و تهيّه و ارائه گزارش تفريغ بودجه و همچنين رسيدگي و صدور رأي نسبت به تخلّفات 

 .هاي اجرايي است مالي در حوزه دستگاه

 

با تكيه بر تجربه يك قرن فّعاليّت ، بسترهاي موجود و  اعتقاد بنده و همكارانم بر اين است كه ديوان مي تواند

نقش مؤثّر خود را در توسعه كشور و بالندگي نظام مقّدس جمهوري اسالمي ايران و نيل   هاي الزم ، ايجاد زمينه

 .ايفاء نمايد  ۱۱/۱انداز در افق  به اهداف سند چشم

 

 :ا به سمع نمايندگان محترم مي رسانم اينك گزارش عملكرد چهار سال گذشته ديوان محاسبات كشور ر

نمايندگان معزّز مستحضرند كه شناخت نقاط قوّت و ضعف در هر سازمان يا مجموعه و برنامه ريزي براي تقويت يا 

 .رفع آن ، از لوازم پيشبرد صحيح امور و نيل به اهداف قانوني و سازماني است 

  

دام به آسيب شناسي كاركردهاي درون و برون سازماني نموده و پس اق  از اينرو بنده و همكارانم در ابتداي دوره ،

ژي ديوان متناسب با شرايط توسعه اي و اقتضائات جديد كشور ، تدوين گرديده و همه اقدامات  از آن ، استرات

 .انجام شده در چهار ساله گذشته منطبق با آن تنظيم و پيش رفته است 

 

 :اهّم آسيب هاي شناسائي شده 

 خش نبودن زمان ارائه گزارش تفريغ بودجهاثرب 

  نبودن نظارت مستمر در حين اجراي بودجه 

  انباشت پرونده هاي تخلف ناشي از اطاله رسيدگي سنوات گذشته 

  استفاده نكردن از تجربيات موسسات حسابرسي بين المللي 

  فراواني تخلف از قوانين خاص 

   حسابرسي عليرغم امكان استفاده از فنآوري اطالعاتاتكاء به شيوه هاي سنتي در انجام 

  تعدد و تناقض قوانين و مقررات به ويژه در حوزه مالي و محاسباتي 

  نگاه نامناسب دستگاه هاي نظارت شونده نسبت به دستگاه هاي نظارتي  

 كمبود نيروهاي متخصص در حوزه هاي حسابرسي و رسيدگي 

 تي ديوان با رويكرد جديدنامتناسب بودن ساختار تشكيال 

 موازي كاري دستگاه هاي نظارتي 

  

، ايجاد انضباط مالي و كمك به توسعه كشور از طريق نظارت و حسابرسي و بر اين اساس، به منظور تحّقق قانون
 : دستيابي به اهداف قانوني ، سياست هاي اصلي در دو حوزه

 نظارت در رسيدگي بسط و توسعه حيطه -۱
 . پيشگيرانه تبيين شده استاقدامات  -۲

 

 :اجراي سياستهاي مذكور از طرق 

 

به منظور استقرار در جايگاه مناسب و اقتدار الزم  تدوين سند راهبردي و برنامه پنج ساله ديوان محاسبات  -۱

جهت نهادينه كردن نظارت مالي بر منابع عمومي و نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري 

مّد ظلّه ) ، برنامه هاي توسعه و سياست هاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري ۱۱/۱ن در افق اسالمي ايرا

و قانون ديوان محاسبات كشور  قانون اساسي( ۴۴)و تكاليف و وظايف قانوني ديوان محاسبات طبق اصل ( العالي

 .تهيه و ابالغ شده است  ، سند راهبردي ديوان ، جهت ترسيم آينده و تحّقق اهداف در زمينه نظارت مالي

ژيك تاثيرگذار ، توصيف و تحليل وضعيت موجود  در اين سند ، ماموريت ، چشم انداز ، ارزش ها ، موضوعات استرات

، در آينده باشد و به منظور ژي هاي تحّقق آن اهداف مشّخص گرديد تا مبنائي براي اقدامات ديوان  و استرات

تدوين يافت و چگونگي آن  ۱۱/۱لغايت  //۱۱، برنامه پنج ساله طي سنوات  اجرائي نمودن ماموريت تعيين شده

 .به صورت ساالنه كنترل و ارزيابي مي شود 

 

ايجاد   به منظور ارائه نظرات مشورتي ، رفع ابهامات ، ايجاد ستاد مشاوره فنّي ، حقوقي و شوراي حقوقي   -۲
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 -ستاد مشاوره فني  ،دستگاه هاي اجرائي و نظارتييّه بين ، برقراري وحدت روبرداشت واحد از قوانين و مقرّرات

تشكيل شده  هاي حسابرسي و رسيدگي حوزهدر ديوان محاسبات با حضور نمايندگان  حقوقي و شوراي حقوقي

نظريه ( ۱۱/۱)فقره استعالم به عمل آمده از ستاد مزبور و شوراي حقوقي ، جمعاً ( /۱۴۴)كه در نتيجه تاكنون از 

  .صادر شده استمشورتي 

هاي اجرائي قرار  مجموعه اين اظهارنظرها در قالب كتابچه هائي به صورت ساالنه چاپ و در اختيار دستگاه

 .گيرد مي

 

به منظور ارتقاء سطح  انتشار كتب و جزوات آموزشي براي مديران و كاركنان مالي دستگاههاي اجرائي   -۳

هاي اجرائي نسبت به قوانين و مقررات مربوط ، با توجه به آسيب  آگاهي مديران و كاركنان مالي دستگاه

( ۱۴)هاي آموزشي شامل  شناسي انجام شده از انحرافات مالي مندرج در گزارشهاي حسابرسي ، مجموعه

 .عنوان مقاله ، چاپ و منتشر شده است  (۹/)عنوان كتاب و  

 

هاي اجرائي در  ايجاد كارگروه هاي تخصّصي مشترك حسب مورد با حضور وزراء ، معاونين و مديران دستگاه   -۴

به منظور تعامل با دستگاه هاي تحت نظارت با هدف سرعت بخشيدن به امور اجرائي در  سطح ملي و استاني

، مسائل زيست محيطي  (۱۱)ها، اصل  انهحوزه هاي اولويت دار كشور نظير نفت، ماليات، بانك، هدفمندسازي يار

جلسه ( ۲۱)موضوع طي ( //۱)هاي تخصصي تشكيل شده است كه در اين راستا بيش از  و آموزش ، كارگروه

 .مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مناسب ارائه گرديد

 

ه هاي جديد نظير با ورود جّدي به عرص : ورود به حوزه هاي جديد و اعمال روش هاي نوين حسابرسي   -۵

گذاري در بخش  ، مطالبات معوّق بانكي و مالياتي ، سرمايه( ۱۱)هدفمندسازي يارانه ها ، محيط زيست ، اصل 

هاي باالدستي نفت و گاز ، نظارت بهنگام داشته ايم و از تكرار انحرافات مالي در حوزه هاي مذكور جلوگيري 

از جمله نهادينه كردن حسابرسي عملكرد كه براي كشور نموده و با به كارگيري روش هاي نوين حسابرسي 

فقره ( ۱۹۱)امري ضروري در سنجش بهره وري و كارآمدي فّعاليّت هاي دستگاه هاي اجرائي بوده تاكنون تعداد 

 .فقره گزارش حسابرسي عملكرد تهيه شده است ( /۱۹)گزارش در حوزه هاي جديد و 

 

تاكنون و ارائه  ۱۱۲۲با اجراي حسابرسي مستمر از سال بودجه حسابرسي مستمر و نظارت بر حين اجراي    -۶

يافته هاي آن در قالب گزارشات سه ماهه به مجلس شوراي اسالمي و كميسيون هاي تخصصي و دستگاه هاي 

علي رغم افزايش حجم عمليات حسابرسي ، نتايج و آثاري  اجرائي ذيربط از روند اجراي بودجه در سال اجرا،

حجم انحرافات از قانون ، استفاده بهينه و كارآمد منابع بودجه كل كشور ، اطاّلع بهنگام نمايندگان همچون كاهش 

 .محترم ، اصالح به موقع قوانين و ارتقاء سطح كيفيّت گزارش تفريغ بودجه سال بعد را در بر داشته است

 

روش هاي نوين حسابرسي ورود به حوزه هاي جديد حسابرسي و به كارگيري  :تقويت آموزش و پژوهش     -۷

و حسابرسي زيست محيطي و همچنين به روز كردن  ITاز جمله حسابرسي عملكرد ، حسابرسي درمحيط 

دانش و اطاّلعات تخصّصي منابع انساني و پاسخ گوئي به نيازهاي جديد در انجام حسابرسي ها ، ضرورت 

استا با اصالح ساختار ، مركز آموزش و توسعه و تقويت آموزش ، تحقيقات و پژوهش احساس شد كه در اين ر

نفر ( ////۴۱)دوره آموزشي ، به ميزان  ( //۱۹)برنامه ريزي در ديوان محاسبات ايجاد گرديد كه تاكنون حدود 

نامه در حوزه حسابرسي مورد حمايت قرار گرفته و نيز  پايان( ۱۱۴)ساعت اجرا گرديده و در موضوع پژوهش ، 

  صي در سمينارها ، كنفرانس ها و مجاّلت داخلي و خارجي چاپ و در فرآيند آموزش ،مقاالت تخصّ ( ۱۱۱)تعداد 

 .نهادينه شده است 

 

عدم دسترسي به موقع و سريع به اطالعات و داده هاي  : تحول حسابرسي با استفاده از فنّاوري اطالعات    -۸

زمان ، باعث كاهش دقّت و كيفيّت حسابرسي ناشي از انجام امور به شيوه سنتي ، عالوه بر افزايش هزينه و 

در انجام امور حسابرسي ها بوده كه بر اين اساس ديوان محاسبات با هدف رفع معضل اشاره شده و ايجاد تحوّل 

هاي خود، اقدام به ايجاد سامانه نظارت الكترونيكي موسوم به طرح سنا نمود كه يكي  و بروزرساني حسابرسي
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نقطه فّعال مالي ( //۱۹)فنآوري اطالعات در كشور است كه از رهگذر آن بيش از از بزرگ ترين تحوالت مبتني بر 

هاي تحت نظارت ديوان اعم از ملي و استاني به سامانه موصوف متصل مي گردد تا بدين طريق  در تمام دستگاه

ظارت ضمن ايجاد بانك اطالعاتي جامع مالي و تسهيل در تهيه گزارشهاي تحليلي، موجبات بسط و توسعه ن

 .سازد سريع و به موقع و دقيق را در كشور فراهم 

 

با عنايت به ضرورت استفاده از دستآوردهاي مجامع  : گسترش مناسبات بين المللي در حوزه حسابرسي    -۹

بين المللي و تبادل تجربيات با موسسات عالي حسابرسي ساير كشورها و الگو برداري از تجربيات موفّق در 

المللی اینتوسای،  ای و بين يوان محاسبات عالوه بر فّعال بودن در سازمان های منطقهزمينه حسابرسي، د

اي اكوساي ، با ايجاد تعامل و ارتباط با کشورهای پيشرفته دنيا در زمينه  آسوسای و بر عهده گرفتن رياست دوره

زشی و انجام های آمو حسابرسي از طریق امضای یادداشت تفاهم همکاری، برگزاری سمينارها، دوره

كميته ( ۱)، نفت و عملكرد و عضويت در ITهای مختلف نظير حسابرسی  هاي مشترك در حوزه حسابرسي

حسابرسي فناوري اطالعات و مبارزه با فساد و پول شويي در اينتوساي و كارگروه فرعي حسابرسي عملكرد در 

نهایی کردن تفاهم نامه با تعدادي از  اينتوساي و كارگروه حسابرسي زيست محيطي در اينتوساي و آسوساي و

همچنين . کشورها از جمله چين و هندوستان اقدام نموده و جايگاه خود را از حيث بين المللي ارتقاء داده است

هاي تحقيقاتي ارزيابي و بهبود رابطه بين واحدهاي حسابرسي داخلي و موسسات عالي حسابرسي  در پروژه

 .نمايد ابر فساد و پول شوئي با مجامع مربوط همكاري ميداخلي و ارزيابي مبارزه در بر

 

از آنجائيكه ارتقاء كيفيّت انجام وظايف محوّله با رويكردهاي نوين، مستلزم   : بهينه سازي منابع انساني   -۱۱

لغايت  ۱۱۲۹جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و كارآمد ميباشد، بكارگيري نيروي انساني طي سال هاي 

التحصيالن دانشگاه  ان دانشگاهياني كه بيش از پنجاه درصد آنان داراي مدرك فوق ليسانس و از فارغاز مي //۱۱

هاي معتبر كشور هستند صورت پذيرفت و در كنار آن ، اصالح و بهبود سطح تحصيلي نيروي انساني شاغل ، در 

 .دستور كار قرار گرفت 

توان به ترميم درصد فوق  زاياي كاركنان صورت گرفته كه ميهمچنين اقداماتي در زمينه ارتقاء حداقلي حقوق و م

مع الوصف بررسي ها نشان مي دهد كه ساختار بودجه اي ديوان ضعيف بوده و . العاده جذب كاركنان اشاره نمود 

در مقايسه با ساير دستگاه هاي نظارتي از كيفيت و رشد مناسبي برخوردار نمي باشد و در اين راستا اعمال و 

 .قانون ديوان محاسبات كشور ضروري به نظر مي رسد ( /)ي دقيق و كامل ماده اجرا

 

نظر به اينكه، ارائه بهنگام ساالنه قبل از ارائه اليحه بودجه و ارتقاء كيفيت آن ارائه گزارش تفريغ بودجه   -۱۱

تهيه و تنظيم اليحه گزارش تفريغ بودجه ساالنه موجب افزايش اثربخشي گزارش ازجمله استفاده از نتايج آن در 

به  /۱۱۲لغايت  ۱۱۲۱هاي  گردد، لذا به منظور تحّقق هدف مذكور ، گزارش تفريغ بودجه سال بودجه سال بعد مي

بهره برداري كميسيون  تقديم مجلس شد كه مورد استفاده و  همراه نظرات ديوان ، قبل از ارائه اليحه بودجه ،

 .هاي تخصصي و تلفيق قرار گرفت 

هم زمان با افزايش حيطه رسيدگي و تعداد گزارشهاي حسابرسي ، ارتقاء كيفيت گزارش تفريغ   ر اين ،عالوه ب

بررسي  بودجه نيز از طريق بهبود فرآيند جمع آوري و پردازش اطاّلعات ، بازبيني و احصاء گزارشهاي قابل درج و 

گزارشهاي حسابرسي مندرج در گزارش در اين راستا ، تعداد . هاي تخصصي صورت پذيرفت  گزارش در كارگروه

 .افزايش يافته است  /۱۱۲فقره درسال ( //۱۱)به  ۱۱۲۱فقره درسال ( ۱۱۱۱)تفريغ بودجه از 

 

 ها نتايج حاصل از اقدامات و اجراي سياست

 

داري كل كشور و  خزانه  ميليارد لاير به حساب(  /۱۲۹۴/)واريز جمعاً مبلغ پنجاه هزار و سي و هشت    -۱

ي دستگاه هاي اجرائي و همچنين در نتيجه مشاوره نظارت بهنگام و همكاري مناسب دستگاه هاي حساب ها

ميليارد لاير در طي سنوات ( ۱۱/۹۱۱۱)اجرايي فرآيند هزينه به مبلغ يكصد و شصت و دو هزار و سيصد و ده 

 .اصالح و در مسير قانوني قرار گرفته است  //۱۱لغايت  ۱۱۲۹
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نج ميليون يورو و واريز سهم استرداد اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزي به مبلغ دو ميليارد دالر و سي و پ    -۲

 .صندوق توسعه ملي به مبلغ نه ميليون و پانصد هزار دالر 

 

كاهش مبلغ تخلّفات ارجاعي به دادسرا از مبلغ يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار و سيصد و سي و دو    -۳

ميليارد (  ۱۹۲۲۹//)به مبلغ هشتصد و هشتاد و هفت هزار و نود و دو  /۱۱۲ميليارد لاير در سال ( ۱۱۱۹۱۴/۹۱)

 . //۱۱لاير در سال 

 

تاثيرگذاري در اصالح قوانين و رفع خالهاي قانوني نظير تنظيم رابطه نفت و دولت ، نظارت بر نحوه واگذاري    -۴

 .شركت هاي دولتي ، وجوه اداره شده نزد بانك ها و وصول ماليات هاي معوّق 

 

ي و تطبيق مصوبات دولت با ت وزيران به هيات بررسمورد مغايرت قانوني مصوّبات هيا( /۱/۱)انعكاس    -۵

 .قوانين

 

شركت موثر در كليه جلسات كميسيون هاي تخصّصي و كميته هاي فرعي مجلس و ارائه نظرات    -۶

كارشناسي در خصوص طرح ها و لوايح و موارد مطروحه در كميسيون ها و همكاري با هيات هاي تحقيق و 

ناس و تهيه سي و سه فقره گزارش موردي در اين زمينه و همچنين همكاري تفّحص مجلس از قبيل اعزام كارش

فقره گزارش و اجابت درخواست هاي مطروح و حضور ( ۱۱۹)با كميسيون اصل نودم قانون اساسي و تهيه و ارائه 

 .فّعال در كميسيون تلفيق بررسي اليحه بودجه سنواتي و برنامه پنجم توسعه 

 

ديران ديوان محاسبات به منظور تبادل تجربيّات و استفاده از خرد جمعي در تهيّه و برگزاري ساالنه مجمع م    -۷

تدوين سياست ها و برنامه هاي ساالنه و همچنين برگزاري نشست هاي فصلي منطقه اي با حضور دادستان، 

اجراي معاونين و مستشاران و مديران كّل استاني مناطق تعيين شده به منظور رفع ابهام و هماهنگي در 

 .هاي ابالغي برنامه

عالوه بر نشست هاي دوره اي مذكور ، شركت در جلسات شوراي برنامه ريزي يا اداري استان ها به منظور 

شناخت مشكالت اجرائي ، تبيين وظايف ديوان محاسبات و افزايش تعامل و هماهنگي با دستگاه هاي اجرائي با 

 .ي نيز طبق برنامه انجام پذيرفته است رعايت قانون، اخالق حرفه اي و كار كارشناس

 

  فقره گزارش خاص و موضوعي در حوزه هاي مهم اقتصادي كشور نظير نفت ، هدفمند سازي( ۱۱۱)ارائه    -۸

، ماليات و گمرك ، بهداشت و درمان ، محيط زيست ، آموزش وتحقيقات به مجلس ( ۱۱)يارانه ها ، بانك ها ، اصل 
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ماده ( ۱)كه شش مورد از گزارش هاي مذكور در اجراي حكم مقرّر در تبصره و كميسيون هاي تخصصي ذيربط 

  .آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي به قوّه قضائيه ارسال گرديد ( ۱۱۱)

 

فقره بوده و عملكرد ( //۱۲)تعداد گزارشات ارسالي و ثبت شده در دادسراي ديوان در طي دوره ، بالغ بر     -۹

ضمن آنكه ميانگين زمان رسيدگي . باشد فقره دادخواست مي( ۱۱۱۹)يّن صدور دادسرا در همين دوره مب

هاي مطروحه در دادسرا به نحو محسوسي كاهش يافته و اين روند بايد در آينده نيز پيگيري و تا رسيدن به  پرونده

  .شرايط مطلوب ادامه يابد

آراء صادره توّسط محكمه تجديد نظر بالغ بر فقره و تعداد  ( ۱۱۹۱)تعداد آراء صادره توسط هيات هاي مستشاري 

 .فقره مي باشد  ( ۱۱/۱)

 

استفاده از نظرات مشورتي نخبگان علمي و اساتيد دانشگاهي و همچنين صاحب نظران اجرائي كشور در     -۱۱

 : تهيه و تدوين گزارشها از جمله بررسي

  « اليحه برنامه پنجم توسعه»، 

 «  لوايح بودجه سنواتي» 

  «ناسي نظام بانكي كشور آسيب ش» 

  « بررسي جايگاه نفت در اقتصاد كشور» 

  « وضعيت سرمايه گذاري ، تجارت و توليد» 

 «طرح اصالح قانون برنامه و بودجه »  تهيه » 

  پيش نويس قانون محاسبات عمومي كشور » و تهيه» 

  

اني به منظور ايجاد هماهنگي حضور مستمر و فعال در شوراي دستگاه هاي نظارتي در سطح ملي و است    -۱۱

 .الزم در امر نظارت و جلوگيري از انجام امور موازي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء سالمت اداري

 

مي توان به  فّعاليّت ديوان كه در اين راستا توّجه ويژه به ارتقاء كيفيّت حسابرسي به عنوان اصلي ترين   -۱۲

، تهيّه دستورالعمل نظارت بر اجراي حسابرسي دولتي و حسابرسي عملكرداقداماتي نظير تدوين استانداردهاي 

هاي  قوانين و مقررات مرتبط با پول شويي ، ايجاد كميته كنترل كيفيّت به منظور حصول اطمينان از صّحت گزارش

حسابرسي ، تشكيل كميته هاي مشترك با سازمان حسابرسي به منظور اثر بخش شدن گزارش حسابرسان 

 .ل و جلوگيري از موازي كاري در شركت هاي دولتي اشاره نمود مستق

 

چهار ساله در ديوان محاسبات تجربه خدمت  نظارت بر دستگاه هاي اجرائي كشورراهكارهاي ارتقاء كيفيت 

ويژگي هاي منحصر به فرد و صالحيّت هاي قانوني خود از  با توجه به  ،، نشان مي دهد كه اين نهاد نظارتيكشور

تواند در پاسخ  ، ميرفيّت هايي برخوردار است كه با توجه به برنامه هاي ترسيم شده براي آينده اين دستگاهظ

 .نقش آفرين باشد  گوئي به نيازهاي جديد ،

 

 :اولويّت هاي آينده در جهت ارتقاء كيفيت نظارت عبارتند از  بنابراين

 

 ،تداوم سياست هاي پيشگيرانه     -۱

 

 ،در حوزه مالي دستگاه هاي اجرائي و استمرار آن عمومي كردن آموزش    -۲

 

پيگيري نتايج بررسي گزارش تفريغ بودجه ساالنه و گزارش هاي خاص در كميسيون هاي تخصّصي با حضور     -۳

 ،نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و حسابرسان ديوان با اولويت خاص
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حوزه هاي رسيدگي ديوان وارائه نتايج آن به رسيدگي به موقع به تخلّفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه در     -۴

 ،همراه گزارش تفريغ بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسالمي

 

اجراي كامل سامانه نظارت الكترونيكي به منظور افزايش سرعت، دقّت، صّحت و جامعيّت در نظارت و     -۵

 ،محاسبات كشورحسابرسي با پشتيباني قانوني مناسب جهت همكاري دستگاههاي اجرايي با ديوان 

 

 ،جلوگيري از اطاله دادرسي از طريق تدوين و تصويب آيين دادرسي ديوان محاسبات كشور       -۶

  

اولويّت دادن به حسابرسي عملكرد و زيست محيطي با رويكرد افزايش بهره وري مبتني بر كارآمدي ، اثر     -۷

 ،بخشي و صرفه اقتصادي

 

 ...كشور نظير توليد ، اشتغال ، ارز و  اولويّت دادن به بررسي مباحث مبتالبه اقتصادي       -۸

 

 ،هاي اجرائي با ديوان محاسبات تقويت هر چه بيشتر اعتماد متقابل مديران دستگاه       -۹

 

هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات كشور  تسريع و تسهيل رسيدگيهاي ديوان از طريق تصويب آيين نامه    -۱۱

 ،كه پيش نويس آن در نوبت طرح و بررسي در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات قرار دارد

  

ارآمدي و بهينه شدن بازنگري و اصالح قانون ديوان محاسبات كشور و ساختار تشكيالتي به منظور افزايش ك -۱۱

 .انسجام درون سازماني اركان ديوان

 

، تاييد مي فرمائيد كه اجراي برنامه هاي موصوف و اهداف عاليّه سازماني ، موكول به تقويت نمايندگان محترم

ديوان محاسبات كشور از حيث تامين منابع انساني نخبه و استعداد برتر ، برخورداري از امكانات نرم افزاري جهت 

و افزايش ظرفيّت هاي قانوني ديوان محاسبات كشور است كه ( آنالين)حقق كامل سامانه نظارت الكترونيك ت

  .تحّقق آنها جز در پرتو حمايت هاي نمايندگان ارجمند ميّسر نخواهد شد 

 

از تشريك مساعي ، همكاري و همياري صميمانه هيات رئيسه محترم مجلس شوراي  در انتها الزم است

، به ويژه جناب آقاي دكتر الريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي به سبب راهنمايي ها و اسالمي 

حمايت هاي به عمل آمده در ورود به عرصه هاي نوين در چارچوب بسترها و صالحيت هاي قانوني، نمايندگان 

هاي برنامه و بودجه و  هاي تخصصي به ويژه كميسيون گرانقدر ملّت شريف و عزيز ايران، اعضاي محترم كميسيون

هاي اجرائي در سطوح مختلف به  كليه وزراء ، مديران و مسئوالن دستگاه  محاسبات و اصل نودم قانون اساسي ،

هاي ديوان و ديگر مسئوالن محترم  جهت ارج نهادن به نظرات ديوان محاسبات و همراهي آنان در تحّقق سياست

 .نمايم نام آنها خودداري مي كنم ، صميمانه تقدير و تشكر كه به سبب كمبود زمان و ضيق وقت از ذكر 

 

جز با پشتيباني و همكاري پرسنل خدوم ديوان  تحّقق اهداف سازماني و صيانت از بيت الماليقيناً 

هاي بي دريغ همكاران عزيزم اعم از دادستان،  محاسبات كشور ميسر نمي شد كه جا دارد از همراهي و حمايت

رع ، معاونين ، مشاورين ، مديران كّل ستادي و استاني ، حسابرسان كل ، دادياران ، مستشاران، حاكم ش

ها، طي چهارسال  هاي محترم ايشان كه علي رغم تمامي كاستي كارشناسان و ساير كاركنان و باالخص خانواده

  .ني را داشته باشمكمال تشكّر و قدردا  اند ، اخير يار و ياور ديوان محاسبات در ايفاء وظايف محوّله بوده

 

اي راهنمايي و هدايت  ملتمسانه درخواست دارم تا از سر لطف، فضل و كرم خود ما را به گونه خداوند متعالاز 

رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج »مصداق آيه شريفه   نمايد تا فعاليت هاي همكاران ما در ديوان ،

  .واقع گردد« صدق
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 و بركاتهوالّسالم عليكم و رحمت هللا 

 والعاقبه للمتّقين

 ۱۱/۱تير ماه  11

 سایت دیوان محاسبات کشور: منبع 

 

http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=news&lang=1&tempname=Main&sub=0&PageID=228&PageIDF=1

