ثسوِ تؼبلی
دفتز فزٌّگ ػوَهی
« فزآیٌذ رسیذگی ثِ ًبٌّجبری ّب ٍ تخلفبت فزٌّگی اجتوبػی در داًطگبُ صٌؼتی اصفْبى »

هجوَػِ لَاػذ ،لَاًیي ،آداة ٍ رسَم ٍ  ...یک جبهؼِ یب گزٌٍُّ ،جبرّبیی است کِ پبیجٌذی ثِ آًْب هَجت ایجبد ًظنٍ ،حذت ٍ اًسجبم اجتوبػی هی گزدد.
یکی اس هْن تزیي ػَ اهل در پیزٍی جبهؼِ اس ٌّجبرّب ،اعالع رسبًی ٍ ًیش ایجبد ثبٍر در هفیذ ثَدى آًْبست تب افزاد ثب ػمالًیت ٌّجبری ،هٌبفغ خَد را در ایي
ّوزاّی اجتوبػی دیذُ ٍ ثب هزالجت درًٍی ٍ خَدآگبّبًِ اس ٌّجبرّبی اجتوبػی پیزٍی ًوبیٌذ .ایي ّوزاّی داٍعلجبًِ ٍ آگبّبًِ ،ثْتزیي ضبهي اجزای تؼْذات
اجتوبػی است .ػبهل هْن دیگز ،هزالجت ّبی ثیزًٍی یب ّوبى ًظبرت ٍ راٌّوبیی است کِ گبُ ثِ عَر غیز رسوی تَسظ افزاد جبهؼِ صَرت هی گیزد ٍ هستلشم
جلت اػتوبدّ ،وذلی ٍ هطبرکت جوؼی است .اهب هزالجت رسوی ثز ػْذُ ًْبدّبی هجزی لبًَى ٍ صزفب ثِ هٌظَر تبهیي اهٌیت در جبهؼِ هی ثبضذ ٍ ٍاضح است
کِ ایي سبسٍکبر جٌجِ سلجی دارد ٍ عجیؼتبً اس اثز ثخطی ػویك ٍ درٍى سا ثزخَردار ًیست.
اس آًجب کِ تَجِ ثِ ضبخص ّبی فزٌّگی  -اجتوبػی داًطگبُ اس جولِ سزهبیِ اجتوبػی داًطگبّیبى (اػتوبد ،اًسجبم ،اهٌیت ،رضبیتوٌذی ،احسبس تؼلك ٍ )...
جشء الیٌفک عزح ّب ٍ ثزًبهِ ّبی فزٌّگی اجتوبػی است ،لذا عزح «فزآیٌذ رسیذگی ثِ ًبٌّجبری ّب ٍ تخلفبت» ،در کلیِ هزاحل ثب رٍیکزد فَق ٍ ًگزش
اصالحی  -ایجبثی تذٍیي گزدیذُ ٍ ثز آى است تب ثب آسیت ضٌبسی ٍ آگبّی ثخطی هَجت ارتمبء فزٌّگ ػوَهی در ارتجبط ثب هظبّز ٍ هٌبسجبت اجتوبػی
گزدیذُ ٍ ثب ًطبى دادى هٌفؼت فزدی ٍ هصلحت جوؼی در پیزٍی اس ایي ٌّجبرّب ،التشام خَدآگبّبًِ ثِ آًْب را در افزاد پذیذ آٍرد.
در ایي عزح ًمص ثخص ّبی هختلف ثِ ضزح سیز است:
الف -دانشگاهیانّ :ز یک ثِ ػٌَاىٍ ،جذاى ثیذارجبهؼِ داًطگبّی ،حبفظ حزهت ٍکزاهت داًطگبُ هیجبضٌذ ٍ اس آًجب کِ ًمغِ آغبسیي
حزکت اصالحی -ایجبثی در فضبی فزٌّگ ػوَهی داًطگبُ  ،اصالح خَدآگبّبًِ فزدی است ٍ ثْتزیي ضیَُ دػَت دیگزاى ثِ خیز ،دػَت غیز
لسبًی ٍ الگَ ًوَدى ػولی خَیص است ،لذا اًتظبر هی رٍد کِ کلیِ آحبد داًطگبّی در ایي حز کت جوؼی ثب حس هسئَلیت ،ثیٌص ٍ آگبّی،
ثغَر فؼبل هطبرکت ًوبیٌذ.
درصَرتی کِ فزدی در فضبی داًطگبُ ،ضبّذ ٍلَع ًبٌّجبری یب تخلفی ثبضذ ،در صَرت دارا ثَدى دٍ ضزط ()1ػبهل ثَدى خَد ()2ضٌبخت ٍ
آگبّی ًسجت ثِ هَضَع  ،هی تَاًذ ثِ ضیَُ ای خیزخَاّبًِ ٍ ثِ دٍر اس افزاط ،ثب حفظ حزهت ٍ کزاهت اًسبًْب دػَت ثِ اصالح ًوبیذ .در
هَاردی کِ فزدی ثِ ّز دلیل هبیل ثِ ایي اهز ًجبضذ ،هی تَاًذ درهَارد ًبٌّجبری ّبی ثزخبستِ اس ػلل فزٌّگی ٍ رٍاًطٌبختی ،اتبق گفتگَ را هغلغ
سبختِ ٍ در غیز هَارد فَق ثِ ادارُ اًتظبهبت هزاجؼِ ًوبیذ.
ثذیْی است کِ ّیچ کس حك تجسس ثزای کطف تخلف یب ًبٌّجبری را ًذارد ٍ رػبیت حفظ حزین ضخصی افزاد الشاهی است.

ب -اتاق گفتگو :ثخطی اس دفتز فزٌّگ ػوَهی است کِ در ًبٌّجبری ّب ٍ تخلفبت ،ضوي حل کبرضٌبسبًِ هؼلَل ،ثِ ثزرسی ػلل هی پزداسد
ٍ ثذیي ٍسیلِ ضوي حل هسئلِ ،ثبػث کبّص ٍلَع ٍ تکزار هجذد ًبٌّجبریْب در داًطگبُ هی ضَد .اتبق گفتگَ هتطکل اس کبرضٌبسبى ٍ هطبٍراى

هجزة در سهیٌِ رٍاثظ  ،هٌبسجبت ٍ آسیت ّبی اجتوبػی ثَدُ ٍ در صَرت ًیبس اس ّوکبری سبیز هزاکش هزتجظ داًطگبّی ًیش ثْزُ هٌذ خَاّذ
ضذ.
پ -اداره انتظاماتٍ :ظیفِ حفظ اهٌیت ،آراهص ٍ ثزلزاری ًظن ٍ همزرات در داًطگبُ را ثز ػْذُ داضتِ ٍ در ایي عزح ثِ ػٌَاى هزالت
ثیزًٍی ٍ رسوی ،در هَاجِْ ثب تخلفبت هحزس ثِ ًحَ همتضی الذام هی ًوبیذ.در ایي فزایٌذ ثزخی اس هَارد ثِ دلیل هحزس ثَدى فؼل ٍ تؼییي
هجبسات در لبًَى ،هستمیوبً اس ادارُ اًتظبهبت ثِ کویتِ اًضجبعی گشارش ٍ سبیز هَاردی کِ دارای ػلل اجتوبػی ٍ رٍاًطٌبختی است ثِ اتبق
گفتگَ ارجبع هی ضَد.ثذیْی است کِ تجسس ثزای کطف ًبٌّجبری یب تخلف لجل اس دریبفت گشارش ،اس ٍظبیف پزسٌل اًتظبهبت ًیست.
ت -نهادهاي مرجع :هزجغ ًْبئی در رسیذگی ثِ ًبٌّجبری ّب ٍ تخلفبت الطبر هختلف داًطگبّیًْ ،بد هزتجظ ثب ّز لطز(کویتِ اًضجبعی
داًطجَیبى ،کویتِ تخلفبت اداری ٍ  )...هی ثبضذ .چٌبًچِ هَاردی پس اس رسیذگی در هزاحل لجل ٍ الذاهبت همتضی ،ثِ ًتیجِ هغلَة ٍ هؤثز
ًزسذ ،ایي ًْبدّب ثب ضزح ٍظبیف هٌذرج در آییي ًبهِ ّبی هصَة کطَری ،جْت حل هطکل چبرُ اًذیطی خَاٌّذ ًوَد .اهیذ است اجزای ایي
فزآیٌذ گبهی هؤثز در راستبی کبّص ارجبػبت ثِ ایي ًْبدّب ٍ ثْجَد فضبی فزٌّگی اجتوبػی داًطگبُ ثبضذ.
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