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اخبار ویژه

دس��تگاه هاى  مس��ؤوالن  ب��ه  بن��ده 
اجراي��ى و قضاي��ى تأكي��د ك��رده ام، 
بگردن��د ببينند جاهايى ك��ه گلوگاه 
فساد است كجاست؛ آن جا را تحت 
نظ��ارت قرار دهن��د و نگذارند از اّول 

فسادى به وجود بيايد.

یادداشت وارده AOA ضمیمهحضور در
نشریه 

گزارش پژوهشی  11 718

بررس��ی الیحه ارتقای سالمت 
نظام اداری و مقابله با فساد در جلسه 
هفت��م آبان 1390 مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام به پایان رسید.
الیح��ه ارتق��ای س��المت نظام 
اداری و مقابله با فساد، در اواخر سال 
1387 در مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رس��ید و با اجرای آزمایشی 
آن به مدت سه سال موافقت شد. این 
الیحه پس از ایراد ش��ورای نگهبان، 
جهت بررس��ی و اصالح ب��ه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع 
باالخره  نظ��ام  مصلحت  تش��خیص 
پس از چند س��ال کار کارشناس��ی و 
برگزاری جلس��ات متعدد، کار بررسی 
و تصوی��ب این الیح��ه را هفتم آبان 

1390 به پایان رساند.
رئی��س س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور در جلس��ه عمومی با کارکنان 
ای��ن س��ازمان از مجل��س و مجمع 

ادامه در صفحه 8ادامه در صفحه 5 و 7 ادامه در صفحه 3 ادامه در صفحه 2

نمایندگان ایران در 
اجالس مبارزه با فساد

ارزیابی استفاده از 
 MC خدمات

لزوم بازنگری در
بسته حمایتی
صنعت برق

موافقت با دستورالعمل 
به کارگیری بازرسان 

افتخاري

الیحه ارتقای سالمت اداری
و مقابله با فساد تصویب شد

دو هیأت از س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ور در دو اج��الس مبارزه 
با فس��اد که در کش��ورهای ژاپن و 

مراکش برگزار شد شرکت کردند.

در   MC کارگی��ري  ب��ه   
طرح هاي اجرایي کش��ور بخصوص 
در صنای��ع نفت و گاز با مش��كالت 

جدي مواجه است.

معاونت اقتص��ادی و زیربنایی 
س��ازمان بازرس��ی کل کشور بسته 
حمایتی صنعت برق و میزان تحقق 

آن را بررسی کرد.

 آیت اهلل آمل��ی الریجانی رییس 
قوه قضایی��ه با دس��تورالعمل ماده 65 
اجرایي س��ازمان بازرسي کل کشور در 
مورد بازرس��ان افتخاري موافقت کرد.

تشخیص مصلحت به خاطر تصویب 
این قانون تشكر کرد. حجت االسالم 
والمس��لمین پورمحم��دی گفت: هر 
چند در تصویب این قانون تأخیر شد 
ولی قانون خوبی است و ما از مجلس 
و مجمع تش��خیص مصلحت تش��كر 
می کنی��م که این قان��ون را تصویب 

کردند.
به گفت��ه پورمحمدی این قانون 
ارزش زی��ادی از نظ��ر تصری��ح ب��ه 
مصادی��ق فس��اد اداری و مالی دارد 
و از ای��ن جهت کار را برای س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور و دیگر نهادها، 
م��ردم و دس��تگاه قضا آس��ان کرده 
است. در این قانون به مجموعه هایی 
که باید تحت کنترل قرار بگیرند اعم 
از مجموعه ه��ای دولتی، غیر دولتی، 
مؤسس��ات عمومی و غیره اشاره شده 

که باید کنترل و نظارت شوند.
وی با اش��اره به محرومیت های 

درج ش��ده برای متخلفی��ن در حوزه 
فعالی��ت اقتص��ادی و مال��ی در این 
قان��ون گفت: ای��ن قان��ون می تواند 
ب��ه بهب��ود کس��ب و کار بینجام��د. 
حتمًا فعاالن اقتص��ادی از این وضع 
اس��تقبال خواهن��د کرد. چ��را که در 
کشور شرکت های ثبتی زیادی داریم 
که عم��ده آن ها غیر فعالند و یا برای 
اس��تفاده های غیرمج��از راه اندازی 
ش��ده اند. این ش��رکت های صوری و 
اقماری هس��تند که محیط کس��ب و 
کار را به��م ریخته اند. قان��ون ارتقاء 
سالمت اداری و مقابله با فساد به نفع 
فضای کس��ب و کار کشور است و به 
تقویت محیط کس��ب و کار و توسعه 
رشد همه جانبه کشور کمک می کند.
ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور س��خت گیرانه بودن این قانون 
را رد ک��رد و گف��ت: فع��االن واقعی 
اقتص��ادی، بازرگانی و تعاون کش��ور 

از ب��ی انضباط��ی و رواب��ط ناس��الم 
اقتص��ادی و مالی در محیط کس��ب 
و کار ناراضی ان��د و اجرای این قانون 

تقاضای فعاالن اقتصادی است.
البته  پورمحمدی تصری��ح کرد: 
زمان��ی محیط کس��ب و کار س��الم 
می شود که محیط اداری کشور سالم 
ش��ود. ای��ن دو محیط ب��ر روی هم 
تأثیرگذارند. خوشبختانه در این قانون 
به سالمت هر دو محیط پرداخته شده 
اس��ت و این مسئله نقطه قوت قانون 

سالمت اداری است. 
این قانون هم به محیط کس��ب 
و کار به طور جدی پرداخته اس��ت )و 
مفاد کنوانس��یون ضد فس��اد سازمان 
ملل عمدتًا در این قانون ذکر ش��ده( 
و ه��م ب��ه س��المت محی��ط اداری. 
دس��تگاه ها طبق ای��ن قانون موظف 
ش��دند فعالیت ه��ای خود را ش��فاف 
ادامه در صفحه 17
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س��ازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد: اخیراً مشاهده شده فردی با جعل 
و س��وء استفاده از نام سازمان بازرسی کل کش��ور، با برخی افراد در شهرهای 
مختلف کش��ور ارتباط برقرار نموده، عنوان می دارد که از طرف این س��ازمان 

برای تشكیل ستاد و کارگروه نظارت بر انتخابات برگزیده شدید.
 این فرد در ادامه اقدام مجرمانه اش، شماره حسابی را نیز به طرف مقابل 
می دهد و درخواست واریز مبالغی از 30 میلیون تا 50 میلیون ریال را می نماید 

و تأکید می کند این مبالغ را به حساب واریز نماید.
نكت��ه دیگ��ر اینكه، این ف��رد کالهب��ردار تاکنون از تلفن ه��ای همراه با 
پیش ش��ماره های 0911 و 0913 )که با نام حجت اهلل محمدی در ش��هرهای 
گرگان، اصفهان و دلیجان به ثبت رس��یده اس��ت( و همچنین از ش��ماره تلفن 
66640631-021 )مربوط به دادس��رای جنایی ته��ران( در کالهبرداری های 

خود استفاده کرده است.
براس��اس اطالعات دریافتی، فرد مختلف یک زندانی فراری می باشد که 
از یكی از طعمه هایش مبلغی حدود 15 میلیون تومان پول در خواس��ت نموده 
اس��ت. وی همچنین دارای شماره حس��اب هایی در بانک های اقتصاد نوین، 

ملی و تجارت می باشد.
سازمان بازرسی کل کشور با اعالم اینكه تاکنون، ستاد و کار گروه نظارت 
بر انتخابات از طرف این س��ازمان تش��كیل نشده اس��ت، به هم وطنان هشدار 
داد: فری��ب این اف��راد و باندهای جاعل را نخورند و در صورت برخورد با چنین 
مس��ایلی، موضوع را از طریق تلفن های 136 به س��ازمان بازرسی کل کشور 

اطالع دهند.

توضیح:
مقاله منتشر ش��ده در شماره 55 نشریه آیینه بازرسی با عنوان »ضرورت 
بازنگری در مدل واگذاری ش��رکت های باالدس��تی صنع��ت نفت« مربوط به 
مهندس داودی مش��اور حوزه معاونت اقتصادی و مهندس قصاع کارش��ناس 

اداره کل نظارت و بازرسی امور نفت بوده که بدین وسیله اصالح می گردد.

 آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضاییه با دس��تورالعمل ماده 65 اجرایي 
سازمان بازرسي کل کشور در مورد بازرسان افتخاري موافقت کرد.

به گزارش آیینه بازرس��ی، در بخش هایی از دس��تورالعمل ماده 65 آیین نامه 
اجرایي قانون تش��كیل سازمان بازرس��ی کل کشور آمده است: »به منظور تحقق 
مفاد بند »الف« ماده11 قانون تشكیل سازمان بازرسي کل کشور و ماده 65 آیین 
نامه اجرایي قانون مزبور، و در راس��تاي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي  از 
منكر و ایجاد زمینه مشارکت مردمي در امر نظارت همگاني و پیشگیري از تخلف 
و جرم ، ارتقاي سالمت نظام اداري، مقابله با فساد و توسعه فرهنگ قانون مداري 
و بهره گیري از توان علمي، تخصصي و اطالعاتي تشكل هاي غیر دولتي و مردم 
نهاد و اشخاص حقیقي واجد شرایط ، دستورالعمل ماده 65 آیین امه اجرایي قانون 

تشكیل سازمان بازرسی کل کشور ابالغ مي گردد.
این دس��تورالعمل دارای 2 بخش شامل بازرسان افتخاري و تشكل هاي غیر 

دولتي و مردم نهاد می باشد.«

 رئی��س س��ازمان بازرس��ي کل 
کش��ور در احكامي جداگانه بازرس��ان 
 کل استان هاي لرس��تان، کردستان و 

کرمانشاه را منصوب کرد. 
و  المس��لمین  حجت االس��الم 
پورمحم��دي در این اح��كام، علیرضا 
و  حس��ن پور  حمیدرض��ا  انص��اري، 
س��یدمهدي طباطبای��ي مهریزي را به 
عنوان بازرس  کل استان هاي لرستان، 

کرمانشاه و کردستان منصوب کرد.
رئیس سازمان بازرسي کل کشور 
همچنی��ن از زحم��ات و تالش ه��اي 
مس��عود صفري، حمیدرضا حسن پور و 
علي س��امع مدیران کل سابق بازرسي 
و  کردس��تان  لرس��تان،  اس��تان هاي 
کرمانشاه قدرداني کرد. حجت االسالم 
پورمحمدي از زحمات محسن جانجان 
که در طول یک ماه گذشته مسئولیت 
سرپرس��تي اداره کل بازرس��ي استان 

لرستان را بر عهده داشت تشكر کرد.
مس��عود صفري  اس��ت  گفتن��ي 
و عل��ي س��امع چندي پیش از س��وي 
حجت االسالم و المسلمین پورمحمدي 
به س��مت بازرس کل استان سمنان و 
بازرس کل اقتصادي سازمان بازرسي 

کل کشور منصوب شدند.

 مراقب سوء استفاده
جاعالن از عنوان

سازمان بازرسی کل کشور باشید

موافقت رییس قوه قضاییه با دستورالعمل
به کارگیری بازرسان افتخاري

انتصابات جدید 
در سازمان 

بازرسی
کل کشور

الیحه ارتقای س��المت اداری 
و مقابل��ه با فس��اد باالخ��ره پس از 
برگزاری جلسات متعدد، با تأخیر به 
تصویب مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام رس��ید. این الیح��ه در حال 
حاض��ر کامل تری��ن و جامع تری��ن 
الیح��ه درب��اره س��المت اداری و 
مقابله با فس��اد در کش��ور است که 
قرار اس��ت به بهبود فضای کس��ب 
و کار  و رش��د همه جانبه کش��ور و 
اجرای بهتر فرمان هش��ت ماده ای 

مقام معظم رهبری کمک  کند. 
از ویژگی ه��ای ب��ارز الیح��ه 
ارتق��ای س��المت اداری و مقابله با 
فساد این اس��ت که هم به سالمت 
محی��ط اداری و ه��م به س��المت 
محیط کسب و کار توجه شده است. 
در این الیح��ه همچنین به تعریف 
فساد و مصادیق آن، مجموعه های 
دولتی، غیر دولتی، عمومی و س��ایر 
بخش هایی که باید کنترل و نظارت 
متخلفین  محرومیت ه��ای  ش��وند، 
حوزه اقتصادی و مالی، پاسخ گویی 
روش��ن و زم��ان دار دس��تگاه ها به 
مراجعی��ن و وظیف��ه دس��تگاه های 
مسئول برای هماهنگی، پیشگیری 
و مبارزه با فس��اد اشاره شده است. 
تعیین شاخص، اندازه گیری و اعالم 
میزان س��المت اداری دستگاه ها به 
مردم یكی از وظایفی است که این 
الیحه بر عهده ش��ورای دس��تگاه 

نظارتی کشور گذاشته است.
با اجرای ای��ن الیحه، فعاالن 
اقتصادی، بازرگانی و تعاون کش��ور 
که به صورت سالم و شفاف فعالیت 
می کنن��د )و از بی انضباطی و روابط 
ناس��الم  اقتصادی و مالی در محیط 
کس��ب و کار ناراضی ان��د( امیدوار 

خواهند شد. 
امید اس��ت با اب��الغ و اجرای 
درس��ت و ب��ه موقع قان��ون ارتقای 
س��المت اداری و مقابله با فس��اد، 
در راس��تای  اص��الح فرآینده��ا و 
ساختارهای فس��ادزا، فرهنگ سازی 
و اقدام��ات پیش��گیرانه در مب��ارزه 
ب��ا فس��اد، رف��ع خاله��ای قانونی 
و  س��رعت و دقت در رس��یدگی به 
پرون��ده ه��ای فس��اد اداری، مالی 
و اقتص��ادی ق��دم ه��ای مثب��ت و 

شایسته ای برداشته شود. 
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بسته حمایتي صنعت برق 
نیازمند اصالح و تصویب

یارانه ها  ک��ردن  هدفمن��د  قانون 
ب��ه منظ��ور بهین��ه س��ازي و ایج��اد 
الگ��وي صحیح مصرف و در راس��تاي 
اصالح قیم��ت حامل ه��ای انرژی در 
دی ماه1388به تصویب مجلس شورای 
اسالمی و تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اس��اس این قانون یارانه قابل 
پرداخت توس��ط دولت مي بایس��ت در 
جه��ت صحی��ح و در مس��یر تقس��یم 
عادالنه ثروت مورد اس��تفاده قرار گیرد 
که طي این عمل، بروز برخي نوسان ها 
در بازار مص��رف اجتناب ناپذیر خواهد 
بود لذا دولت مي بایست برای مدیریت 
پي آمد نوسان قیمت حامل های انرژی 
با درنظر گرفتن بس��ته هاي حمایتي از 
صنای��ع و مش��اغل وابس��ته، از طریق 
اصالح س��اختار یاران��ه پرداختي اقدام 
نمای��د. در این گزارش بس��ته حمایتي 
دولت در خصوص صنعت برق و میزان 
تحق��ق آن مورد بررس��ي ق��رار گرفته 

است.

الزامات قانوني 
بر اس��اس ماده 8 قانون هدفمند 
کردن یارانه ها دولت مكلف است سی 
درصد خالص وج��وه حاصل از اجراي 
این قانون را برای پرداخت کمک های 
بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا 
وجوه اداره شده برای کمک به صنعت 
و اصالح س��اختار به ش��رح مندرج در 
همین قان��ون و به ش��رح ذیل هزینه 

کند:
در  ان��رژی  مصرف  بهینه س��ازی 
واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی 
و تش��ویق ب��ه صرفه جوی��ی و رعایت 
الگ��وی مصرف که توس��ط دس��تگاه 
اجرائی ذیربط معرفی می شود، اصالح 
س��اختار فناوری واحدهای تولیدی در 
جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و 
توس��عه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، 
جبران بخش��ی از زیان ش��رکت های 
ارائ��ه دهنده خدم��ات آب و فاضالب، 
ب��رق، گاز طبیع��ی و ف��رآورده ه��ای 
نفت��ی و ش��هرداری ه��ا و دهیاری ها 
ناش��ی از اج��راء ای��ن قانون،همچنین 
در اج��راي تبصره ذیل م��اده 8 قانون 
فوق االش��اره، آئین نام��ه اجرائ��ی این 
م��اده ش��امل چگونگ��ی حمای��ت از 
صنای��ع، کش��اورزی و خدمات و نحوه 
پرداختهای موضوع این ماده با پیشنهاد 
وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و 
معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، 
نیرو، کش��ور، ات��اق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن ایران، اتاق تع��اون و رئیس 

س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
)سابق( به تصویب هیأت وزیران رسید 
و توس��ط دفتر مع��اون اول ریاس��ت 

جمهوری جهت اجراء ابالغ گردید.
بر اس��اس ماده 2 ای��ن آئین نامه 
بس��ته هاي تصریح ش��ده در بندهاي 
"چ" و"ح" این ماده، شامل بسته های 
حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در 
واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاه ها و 
همچنین بهینه س��ازی مصرف انرژی 
در نی��روگاه ها و ش��رکت های آب و 
فاضالب مي بایس��ت توس��ط دستگاه 
های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب 

کارگروه تحوالت اقتصادی برسد.
همچنین بر اس��اس م��اده 3 این 
آئین نام��ه کلیه دس��تگاههای اجرایی 
مش��مول قانون موظفند تا پایان آبان 
ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات 
س��ال بعد، فهرس��ت تمام فعالیت ها، 
طرح ه��ا، پروژه ها، تعهدات دس��تگاه 
و موضوع��ات پیش��نهادی بخ��ش یا 
بخش های مرب��وط به خود را که قباًل 
در بس��ته حمایتی مرب��وط به تصویب 
کارگروه رسیده اس��ت به همراه منابع 
مورد نیاز به تفكیک س��ود تسهیالت، 
کمک بالعوض و وجوه اداره ش��ده به 
سازمان هدفمند سازی یارانه ها ارسال 
نمایند که این س��ازمان بر اساس ماده 
4 همین آئین نامه موظف اس��ت در هر 
س��ال و ظرف س��ی روز پس از ابالغ 
قانون بودجه کل کش��ور و بر اس��اس 
پیش��نهادات دس��تگاه های اجرای��ی و 

معاون�ت اقتص�ادی و زيربنايی س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور بس�ته حمايتي 
صنعت برق و ميزان تحقق آن را بررس�ی ک�رد. در اين گزارش بر لزوم اصالح 
بس�ته حمايتي پيشنهادي صنعت برق متناسب با اهداف قانون گذار و پي گيري 

برای تصويب آن تأکيد شد.

مناب��ع این آیی��ن نامه، اعتب��ارات هر 
بخ��ش به تفكیک س��ود تس��هیالت، 
کمک بالع��وض و وجوه اداره ش��ده 
ارزش  تولی��د،  ارزش  اس��اس  ب��ر  را 
صادرات، ش��دت و به��ره وری انرژی، 
میزان حمایت ناش��ی از اعمال قیمت 
ه��ای تبعیض��ی انرژی، می��زان یارانه 
تخصیصی در قوانین بودجه س��نواتی، 
س��هم کاال یا خدمت در سبد مصرفی، 
نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات 
و ترجیح��ات مالیاتی و س��ایر تكالیف 
مش��خص ش��ده در قان��ون را تعیین 
و ب��راي تصوی��ب به مجم��ع عمومي 
س��ازمان ارائه کرد و سازمان مزبور بر 
اس��اس ماده 5 ای��ن آئین نامه موظف 
است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، 
مناب��ع الزم و اعتب��ارات موضوع این 
آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و 
مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی 
س��ازمان به ترتیب مقرر در ماده 4 بر 
اس��اس ق��رارداد فی مابی��ن در اختیار 

بانک های عامل قرار دهد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت بر اس��اس 
م��اده 15 آئین نامه اجرای��ي نظارت بر 
 حس��ن اجرای مف��اد این آیی��ن نامه،
در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان 
رب��ط  ذی  اجرای��ی  دس��تگاه های  و 

مي باشد.
همانگونه ک��ه مالحظه مي گردد 
تمهی��دات الزم در خص��وص کنترل 
اثرات ناشي از نوسان قیمت حامل هاي 
انرژي در صنای��ع گوناگون در ماده 8 

قانون هدفمن��دي یارانه ها و آئین نامه 
اجرای��ي این قانون اندیش��یده ش��ده 
اس��ت که در این بین دستگاه اجرایي 
به عن��وان متولي تعیین می��زان تأثیر 
قان��ون در حوزه فعالیت مربوط به خود 
و همچنین پیشنهاد دهنده راهكار هاي 
کنترل��ي و نظارتي در راس��تاي اجراي 

قانون شناخته شده است.
همچنین ب��ا توجه ب��ه عضویت 
وزی��ر نی��رو در کارگ��روه مربوط��ه و 
ارتباط موض��وع با فعالی��ت وزارتخانه 
مزبور، موضوع پي گیري تصویب بسته 
حمایتي  صنع��ت برق تا حصول نتیجه 
نهایي مي بایست از دغدغه هاي اصلي 
و مسئولیت شخص وزیر نیرو محسوب 

گردد.  
بنا بر این گزارش با وجود ادعاي 
پي گیري ش��رکت توانی��ر در خصوص 
تصویب بس��ته حمایت��ي صنعت برق، 
نتیج��ه اي در ای��ن رابطه عاید نش��ده 
ک��ه این امر با توجه ب��ه لزوم تصویب 
تمام فعالیت  دس��تگاه ها در قالب بسته 
حمایتی مربوطه ت��ا پایان آبان ماه هر 
س��ال، منجر به بروز مشكالت عدیده 

خواهد شد.
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
تخصی��ص نقدینگي ب��ه صنعت برق 
در ش��رایط کنون��ي، به نظر مي رس��د 
تمایل��ي به تصوی��ب بس��ته حمایتي 
توس��ط کارگروه وجود ن��دارد که علت 
اصلي این امر کمبود نقدینگي ناشي از 
پرداخت یارانه به مردم تصور مي گردد.
بس��یاري از م��وارد مطروح��ه در 
پیش��نهادي ش��رکت  بس��ته حمایتي 
توانی��ر، با ماده 8 قانون هدفمند کردن 
یارانه ها همخواني نداشته و با اظهارات 
وزیر نیرو در جلس��ه اخذ رأي اعتماد از 
مجلس ش��وراي اسالمي مورخ بیست 
و چه��ارم آبان ماه 1388 و فعالیت هاي 
جاري شرکت توانیر که پیش از اجراي 
قان��ون در حال پي گیري بوده اس��ت، 

یكسان مي باشد.
سازمان بازرس��ی کل کشور طی 
پیش��نهادی اعالم کرد: وزی��ر نیرو به 
لح��اظ عضوی��ت در کارگ��روه تحول 
اقتص��ادي و نی��ز ب��ا توجه ب��ه لزوم 
اختصاص اعتبار ب��ه مجموعه صنعت 
ب��رق، ش��خصًا نس��بت ب��ه پي گیري 
تصویب بس��ته حمایت��ي صنعت برق 
اقدام نماید.ش��رکت توانیر نس��بت به 
اص��الح بس��ته حمایت��ي پیش��نهادي 
صنع��ت ب��رق متناس��ب ب��ا اه��داف 

قانون گذار اقدام کند.
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بازرسي موشكافانه
گزارش  بدون مالحظه 

ب��ه گزارش روابط عمومي س��ازمان بازرس��ي کل کش��ور، حجت االس��الم 
والمس��لمین پورمحمدي در نخس��تین گردهمای��ي نمایندگان دفت��ر نظارت در 
اس��تان ها، با اش��اره به وظایف نمایندگان دفتر نظارت گفت: همیشه از ما سؤال 
مي شود که خودتان چگونه بازرسي مي شوید. ما نیز باید پاسخ دهیم. باید بگوییم 
درون س��ازمان یک بازرس��ي و نظارت قوي داریم. ما درون سیس��تم خود یک 
بازرس��ي داری��م. وي ادام��ه داد: براي اینكه صادق باش��یم باید خ��ود را دقیق و 
جدي تر بازرس��ي کنیم. به هیچ وجه نباید به خودمان ارفاق کنیم. باید موشكافانه 

و با برنامه بازرسي کنیم. 
رئیس س��ازمان بازرسي کل کشور تصریح کرد: نباید این طور باشد که خود 
قوانین را عمل نكنیم ولي به س��ایرین بگوییم ش��ما قوانین را عمل کنید. نظارت 
دقیق درون س��ازماني از صدها و هزاران بازرس��ي با ارزش تر اس��ت. حتي قدرت 
تأثیرگذاري آن نیز بیش��تر اس��ت. اگر بتوانیم به مردم نش��ان دهیم که به آنچه 
مي گوییم اعتقاد داش��ته و خودمان را بیش��تر نظارت مي کنیم تأثیر زیادي داریم. 
نباید نقطه ضعف از خود نشان دهیم. اگر نقطه ضعفی نشان دهیم کل مجموعه 

را زیر سؤال بردیم و کارمان تأثیرگذاري خود را نخواهد داشت.
پورمحمدي ادامه داد: خوش��بختانه گزارش هاي اخیر حكایت از توجه و نگاه 
جدید و جامع تر در حوزه نظارت و بازرس��ي درون س��ازماني اس��ت. دفتر نظارت 
س��ازمان بازرس��ي جاي حساسي است. باید س��عي کنیم این دفتر جایگاه خود را 
ارتقاء ببخشد. در گزارش هاي سازمان باید طوري عمل کرد که محلي براي چانه 
زدن و جدال دیگران باقي نماند. باید دفتر نظارت را به آنجا برسانیم که اگر خطي 

از سازمان بیرون رفت کسي نتواند به آن اشكال وارد کند. وي گفت: گزارش هاي 
سازمان باید قطعي باشد. اینكه ما همیشه چوب این را مي خوریم که سازمان کند 
عم��ل مي کند براي این اس��ت که مي خواهیم دقیق عمل کنی��م. نمي خواهیم با 

عجله گزارش تهیه کنیم تا کسي بتواند در آن خلل وارد کند.
 رئیس سازمان بازرسي کل کشور افزود: کنترل و بازرسي عملكرد سازمان ها، 
یک نیاز است. به خصوص در سازمان بازرسي کل کشور این مسئله حائز اهمیت 
بیشتر است. از شما مي خواهم در مأموریت خود کاماًل جدي باشید و مراعات حال 

کسي را نكنید. شما گزارش هاي خود را بدون هیچ مالحظه اي تهیه کنید.
وي ب��ا بیان اینكه جامعه قانون مدار جامعه اي آرام اس��ت، گفت: این جامعه، 
جامعه اي اس��ت ک��ه اضطراب در آن کمتر اس��ت، جامعه ریس��كي و جرقه اي و 
لحظه اي نیست. جامعه اي است که نظم دارد. اما هنگامي که نظم و مقررات سلب 

مي شود امنیت سلب مي شود. بنابراین همه باید قوانین را رعایت کنند. 
پورمحمدي با بیان اینكه سازماني که مقررات گرا است سازمان آرامي است 
افزود: براي اینكه س��ازمان و خودتان آرامش داش��ته باش��ید منظم و قانون گرا 
باشید. سعي کنید در مرزها حرکت کنید. البته در مرز حرکت کردن علم و انصاف 

مي خواهد که باید تحصیل کنید. 
رئیس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به گسترش مأموریت هاي سازمان 
گفت: اگر نقطه ضعف داش��ته باش��یم فربه شدن سازمان کمكي به حال ما نیست 
بلكه آواري بر س��ر ما اس��ت. بنابراین باید در بهتر انجام شدن وظیفه خود تالش 

کنیم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اهميت بازرسي و نظارت درون سازمانی گفت: براي اينكه صادق باشيم 
باي�د خ�ود را دقيق و جدي تر بازرس�ي کني�م. به هيچ وجه نباي�د به خودمان ارفاق کني�م. بايد موش�كافانه و با برنامه 
بازرسي کنيم. از شما مي خواهم در مأموريت خود کاماًل جدي باشيد و مراعات حال کسي را نكنيد. شما گزارش هاي خود 

را بدون هيچ مالحظه اي تهيه کنيد. 
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نمایندگان ایران در اجالس مبارزه با فساد
گزارشی از چهارمین اجالس

دولت های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در مراکش

هیأتی از س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور در چهارمین اجالس دولت های 
عض��و کنوانس��یون ملل متح��د برای 

مبارزه با فساد شرکت کرد.
ای��ن اجالس 2 ت��ا 6 آب��ان ماه 
1390 )24 ت��ا 28 اکتب��ر 2011( در 
کشور مراکش برگزار شد و سرپرستی 
هیأت ایرانی را ولی ا... خبره قائم مقام 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور بر عهده 

داشت. 
چهارمی��ن اج��الس دولت ه��ای 
عض��و کنوانس��یون ملل متح��د برای 
مبارزه با فس��اد، بعد از برگزاری س��ه 
کنفرانس در  کشورهای عمان )19 تا 
23 آذر سال 1385 -10 تا 14 دسامبر 
2006(، اندون��زی )8 ت��ا 12 بهم��ن 
1387 - 28 ژانویه تا 1 فوریه 2008( 
و قطر )18 تا 22 آبان 1388- 9 تا 13 

نوامبر 2009( برگزار گردید.
 کش��ور ایران در س��ال 2007 به 
کنوانس��یون ملل متحد برای مبارزه با 
فساد پیوس��ت و دومین دوره است که 
به عنوان کش��ور عضو در این اجالس 

شرکت می کند. 
در ای��ن اج��الس همچنین علی 
اصغر س��لطانیه س��فیر و نماینده دائم 
جمهوری اس��المی ایران در دفتر ملل 
متح��د و س��ازمان های بین المللی در 
وین و رییس دوره ای کشورهای عضو 

گروه G77( 77( حضور داشت.
برنامه اجالس به صورت فشرده و 
در س��طوح مختلف برگزار شد و هیات 
ایرانی دیدارهایی در حاش��یه همایش 
با هیأت ه��ای اعزامی از کش��ورهای 
مختل��ف و س��ازمان های دولتی و غیر 
دولت��ی بین المللی انج��ام داد. فعالیت 
هر ی��ک از اعضای هیات و نیز حضور 
سلطانی سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اس��المی ایران در دفت��ر ملل متحد ه، 
به عن��وان ریی��س گ��روه 77 موجب 
توفیقات بیشتر هیات شده بود، به ویژه 
آن که مطالعات مقدماتی، تقس��یم کار 
بی��ن اعضای هیات و تعیین سیاس��ت 
هماهنگی ه��ای  و  مش��خص  کاری 
الزم و بررسی کارشناسی پیش نویس  
قطعنامه های ارائه ش��ده به اجالس و 
برگزاری جلسات مشترک، چهار جلسه 
در ایران )سه جلسه در سازمان بازرسی 
و یک جلس��ه در وزارت دادگستری( و 
چهار جلس��ه صبحگاه��ی در روزهای 
برگ��زاری همای��ش ب��ا حض��ور تمام 
اعضای هیأت و نیز مشاوره های حین 
برگزاری اج��الس، هیات را به اهداف 

تعیین شده رساند.
در راس��تای معرف��ی تالش های 
انج��ام ش��ده در جمهوری اس��المی 
ارتق��ای س��المت  ای��ران در زمین��ه 
نظ��ام اداری و مبارزه با فس��اد عالوه 

انع��كاس موض��وع در بیان��ات رئیس 
هی��ات و قرائت آن در جلس��ه عمومی 
نمایشگاه کتب، مجالت، بروشورهایی 
به خواسته سازمان بازرسی کل کشور 
و توس��ط وزارت خانه ها و موسسات و 
دس��تگاههای دولتی، شهرداری تهران 
و بانک ه��ا و ... تهیه ش��ده به نمایش 
گذاشته شد که با توجه به فقدان روابط 
دیپلماتیک بین دولت ایران و مراکش 
و تعطیلی س��فارت ایران در این کشور 
هیات با فعالیت بیشتر خود این کمبود 

را جبران نمود.
اعض��ای  اج��الس  چهارمی��ن 
کنوانس��یون مقابله با فس��اد با صدور 
8 قطعنام��ه و تصمی��م و نیز تصویب 
خ��ود  کار  ب��ه  اج��الس  گ��زارش 
پای��ان داد. »مكانیس��م م��رور اجرای 
کنوانسیون مقابله با فساد«، »تشكیل 
برای  دولتی  کارشناس��ی  نشست های 
»بیانیه  بین الملل��ی«،  همكاری ه��ای 
مراکش برای پیش��گیری از فس��اد«، 
برای  الملل��ی  بی��ن  »همكاری ه��ای 
اعاده اموال ناش��ی از فساد«، »مداخله 
بین المللی  س��ازمان های  و  دولت ه��ا 
در فعالیت ه��ای گروه م��رور اجراء«، 
»نهادهای غیردولت��ی و جامعه مدنی 
در مكانیسم مرور کنوانسیون مقابله با 
فساد«، محل برگزاری نشست ششم و 
هفتم کنفرانس عناوین این تصمیمات 

هستند.

ایران در  نماینده  س�خنرانی 
سازمان ملل 

عل��ی اصغر س��لطانیه، س��فیر و 
نماینده جمهوری اس��المی ایران نزد 
س��ازمان ملل متحد در وی��ن  در این 
اجالس ب��ه عنوان نماین��ده گروه 77 
و چینحضور داش��ت. وی ب��ا تاکید بر 
تجربیات بسیار مفید و سودمند حاصل 
از اجرای س��ازوکار اجرای مرور اعم از 
کش��ورهای مرورکننده و یا کشورهای 
م��رور ش��ونده، ب��ر نق��ش دبیرخانه و 
کارش��ناس کش��ورهای درگیر در این 
فرایند تاکید ک��رد. در بیانیه گروه 77 
ضمن م��رور کامل مش��كالت موجود 
در کش��ورهاي در ح��ال توس��عه ب��ر 
همكاري ه��اي بین المللي و تش��كیل 
کارگروه ها براي پرداختن به مس��ایل 

جدي در این زمینه تأکید کرد.  
و   77 گ��روه  تمای��ل  س��لطانیه 
چین را نس��بت به انجام کار س��ازنده 
در ط��ول چهارمی��ن اج��الس جهت 
برطرف س��اختن این مشكالت اعالم 
کرد. ایش��ان درخواس��ت گ��روه مبنی 
ب��ر عملكرد مكانیزم ب��ا تامین مالی از 
بودج��ه عمومی س��ازمان مل��ل متحد 
مطابق ب��ا TOR علی الخصوص نیاز 
ب��ه منابع مال��ی کاف��ی و ثابت جهت 
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انج��ام کمک فنی را ک��ه برای اجرای 
موث��ر کنوانس��یون ضروری می باش��د 
را م��ورد تاکید ق��رار داد. در خصوص 
اس��ترداد دارای��ی وی تاکی��د کرد که 
دان��ش و اق��دام الزم جه��ت اج��رای 
مفاد کنوانس��یون مورد نیاز اس��ت. او 
با اس��تقبال از نتایج حاصل از کارکرد 
اس��ترداد  آزاد  بین الدول��ی  کارگ��روه 
دارایی، خواستار تجدید اختیارات آن و 
تدوین برنامه عمل چندس��اله کارگروه 
گردی��د. از بین ب��ردن مكان های امن 
برای دارایی های به س��رقت برده شده 
یک اولویت است کمک فنی، افزایش 
ظرفیت های دادگستری¬ها از اهداف 
مزب��ور می باش��د. نماین��ده جمهوری 
اس��المی ایران اهمیت تدوین و ارتقاء 
سیاست ها و روش های موثر پیشگیری 
از فساد را مورد تاکید قرار داد و در این 
راستا پیشنهاد کرد که یک برنامه عمل 
چندساله برای کارگروه بین الدولی آزاد 

برای پیشگیری تدوین گردد.

س�خنرانی خب�ره، قائم مقام 
سازمان بازرسي کل کشور

خب��ره ب��ا تاکید بر ل��زوم کاهش 
فس��اد و جدی��ت جمهوري اس��المي 
ایران ب��ر این امر، در جلس��ه عمومی 
به ایراد سخنراني پرداخت و بر تقویت 
همكاري ه��اي بین الملل��ي در زمین��ه 
پیشگیري و مبارزه با فساد تاکید کرد. 
وی تالش هاي جمهوري اسالمي 
ایران را در زمینه تقویت همكاري هاي 
بین المللي برای پیش��گیري و مبارزه با 
فساد برش��مرد و با اش��اره به بند دوم 
ماده 13 کنوانس��یون که کش��ورهاي 
عض��و را موظ��ف می کن��د اقدام��ات 
الزم را ب��رای گزارش ده��ی مردم به 
نهاده��اي ضد فس��اد تس��هیل نمایند 
گف��ت: یك��ي از مهمترین روش��هاي 
ترغیب م��ردم به گزارش دهي، فراهم 
نمودن دسترس��ي مردم ب��ه نهادهاي 
مبارزهكنن��ده ب��ا فس��اد و حمایت از 
آنها در مورد عواقب احتمالي افش��اي 
اطالعات از س��وي آنهاست. مشارکت 
م��ردم و افش��اي تخلف��ات و جرایم با 
ش��رایط الزم مي تواند فس��اد را تا حد 

زیادي کاهش دهد. 
قائم مقام س��ازمان بازرس��ي کل 
کش��ور همچنین اش��اره کرد: در ماده 
32 ای��ن کنوانس��یون از دول��ت ه��ا 
خواسته ش��ده برای حمایت از شهود، 
کارشناس��ان و قربانیان اقدامات الزم 
را انجام دهن��د و در ماده 33 دولت ها 
ملزم ش��ده اند از هرکس که با حس��ن 

نیت و بنا به دالیل معقول جرایم احراز 
شده را به مقامات صالحیتدار گزارش 
دهد در برابر رفتارهاي غیرقابل توجیه 

حمایت به عمل آورند.
خب��ره اف��زود: همچن��ان خ��الء 
همكاري بین المللي در زمینه افش��اي 
موارد فساد و مرتكبان آن در معامالت 

بین المللي وجود دارد.
ام��روزه ع��الوه بر م��وار مذکور، 
رس��انه ها و س��ازمان هاي غیردولت��ي 
نقش مهمي در افش��اي موارد فساد و 
اصالح جامعه پیدا کرده اند. رسانه هاي 
گروه��ي ک��ه از آنها به رک��ن چهارم 
دموکراس��ي تعبیر مي شود از مهمترین 
ابزاره��اي گزارش دهی موارد فس��اد و 
افش��اء تخلفات صورتگرفته محسوب 
مي شوند. بررسي موارد کشف تقلب و 
فس��اد در جمهوري اسالمي ایران نیز 
نشانگر نقش بي بدیل مردم در کشف 
موارد فس��اد و تخلف است. بر اساس 
آمار بدست آمده از برخي دستگاه هاي 
مس��ئول در امر مبارزه با فس��اد، بیش 
از 50 درصد کش��ف فساد توسط مردم 
انجام و گزارش ش��ده اس��ت. این در 
حالي است که سهم واحدهاي نظارتي 
درون دس��تگاه ها، اعالم��ات مدیران، 
گزارش هاي بازرس��ان و حسابرس��ان 
دستگاه هاي نظارتي و پلیس مجموعًا 

کمتر از 50 درصد است.
خبره ادامه داد: جمهوري اسالمي 
ای��ران ب��ه وی��ژه در س��ال هاي اخیر 

اقدام��ات مختلف��ي را جه��ت ترغیب 
مردم به افش��اء تخلفات و موارد فساد 
و حمای��ت از آنها انجام داده و س��عي 
نموده است در جهت استقرار سازوکار 
نوی��ن و اصالح قوانی��ن در این جهت 
تالش نماید. نهادهاي مختلف به ویژه 
سازمان بازرس��ي کل کشور به عنوان 
نه��اد نظارت��ي در جمهوري اس��المي 
ای��ران نیز اقدامات متعددي انجام داده 
است. به عنوان نمونه در جهت تسهیل 
و تسریع فرآیند گزارش دهي سامانه اي 
اینترنتي با عنوان سامانه ملي رسیدگي 
به شكایات و اعالنات کشور راه اندازي 
گردی��د ک��ه از طریق آن م��ردم مي 
توانند ش��كایات و گزارش های خود را 
از نهادهاي مختلف دولتي به س��ازمان 
بازرس��ي ارائه کنند؛ این سامانه عالوه 
بر اینكه باعث صرفه جویي در هزینه، 
زمان و کیفیت امكان دریافت شكایات 
افزای��ش گزارش های  گردیده موجب 
مردم��ي از م��وارد فس��اد و تخلف نیز 
ش��ده اس��ت. عالوه بر این خط تلفني 
136 با امكانات م��درن آماده دریافت 
گزارش ها و ش��كایات مردم از سازمان 
ه��ا و نهادهاي دولتي اس��ت. موضوع 
دیگري که در س��ازمان بازرسي به آن 
توجه ش��ده است اس��تفاده از بازرسان 
افتخاري است. تا از این طریق امكان 
رصدک��ردن تخلف��ات و جرایم پنهان 
فراهم شود و پیشنهادهایی به اجالس 

ارائه کردم. 

دیدارها و رویدادها
رئی��س و اعض��ای هی��ات هیات 
در مدت برگ��زاری اجالس، عالوه بر 
حضور و مشارکت در مباحث عمومی، 
کارگروه ه��ا و جلس��ات حاش��یه ای و 
فرعی اج��الس و مش��ارکت فعال در 
تدوی��ن مت��ن قطعنامه ه��ا، دیدارها و 
مالقات های��ی ب��ا برخ��ی نمایندگان 
س��ازمان های بین المللی و کشورهای 
س��ازمان های  و  کنوانس��یون  عض��و 
غیردولت��ی و  کنفران��س تلفنی درباره 
مرور اجرای کنوانس��یون در کشورمان 
داش��تند. ای��ن دی��دار ه��ا عب��ارت از  
مالقات با فدتوف دبیرکل دفتر مبارزه 
با ج��رم و م��واد مخدر س��ازمان ملل 
متحد، مالقات با دس��تیار وزیر در امور 
حقوقی ام��ارات متحده عربی، مالقات 
اداره همكاریه��ای بین المللی  با مدیر 
مرک��ز تجزی��ه و تحلی��ل و گ��زارش 
اندونزی، مالقات  اقتصادی  فعالیتهای 
با مدیرعامل بانک مرکزی بنگالدش، 
مالقات با رئیس FIU کشور الجزایر، 
مالقات با دادستان کل لیختن اشتاین، 
مالقات با عضو هیات اعزامی س��وئد 
و برگزاری کنفرانس تلفنی )در حاشیه 
اجالس( بین کش��ورهای مرور کننده 
)اندون��زی و بالروس( و مرور ش��ونده 

)جمهوری اسالمی ایران( می باشد. 
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سازمان بازرس��ی کل کشور در دوازدهمین اجالس عمومی و جلسه هیأت 
مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی AOA شرکت کرد.

دوازدهمین اجالس عمومی انجمن آمبودزمان آسیایی، تحت عنوان چالش 
ه��ای آمبودزمان در فض��ای در حال تغییر اجتماعی اقتص��ادی، روزهای 12 تا 
18 آذر 1390ب��ه م��دت 7 روز در ش��هرهای توکیو و نومازو ژاپن برگزار ش��د. 
سرپرستی هیأت سازمان بازرسی کل کشور را دکتر غالمحسین بلندیان معاون 
برنامه ریزی و مدیریت منابع این س��ازمان برعهده داش��ت و در خصوص چالش 
های چند نس��لی آمبودزمان ناش��ی از س��اختارهای در ح��ال تغییر دموگرافیک 

سخنرانی نمود.
این اجالس همچنی��ن باعناوین فرعی دیگر نظیر شناس��ائی دغدغه های 
مردم از جریان ش��كایات روزمره و کمک به اصالحات اداری، بهبود راهبردهای 
مرب��وط به حمایت و انجام فعالیت های اجتماعی در حمایت از اقش��ار آس��یب 
پذی��ر جامعه،نقش آمبودزمان در تمرکز زدائی، برون س��پاری و تعامالت بخش 
خصوصی با دولتی،حقوق اولیه ش��هروندان در دسترس��ی به اطالعات و چالش 
های چند نسلی آمبودزمان ناشی از ساختارهای در حال تغییر دموگرافیک برگزار 

شد.

)AOA( میزبانی سیزدهمین کنفرانس و مجمع عمومی
بن��ا به اعالم اداره اموربین الملل ، س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور میزبان 
س��یزدهمین کنفرانس و مجمع عمومی این انجمن  برای س��ال 1392 انتخاب 
گردید. س��ازمان بازرسی کل کش��ور، از بانیان و موسس��ین انجمن آمبودزمان 
آسیایی Asian Ombudsman Association(( می باشد و از ابتدای 

تاسیس به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره حضور داشته است.

تأسیس اولین آکادمی آمبودزمانی در ایران  
سازمان بازرسی کل کش��ور با ارائه طرح تأسیس آکادمی و گروه فرهنگی 
انجمن آمبودزمان آس��یایی، در تصمیمات س��االنه هی��أت مدیره، تالش نموده 

حضور در اجالس
AOA انجمن آمبودزمان آسیایی

اس��ت تا نقش فعال و تأثیرگذاری را بر روند اجالس داشته باشد. در این جلسه 
با کلیات طرح ارایه ش��ده از سوی س��ازمان بازرسی کل کشور موافقت به عمل 
آم��د و مقرر گردید هیأتی به پیش��نهاد دبیرخانه و ب��ا تصویب رئیس انجمن، با 
حضور در ایران، ضمن بازدید از مكان تش��كیل دوره ه��ای آکادمی آمبودزمان 
آسیایی، با بررس��ی جزئیات و اقدامات گزارش تاسیس آکادمی مذکور را تقدیم 

هیأت مدیره نماید.
)AOA( عضویت در هیأت مدیره

بر اس��اس رایزنی ه��ا و مذاکرات ص��ورت گرفته با دیگ��ر اعضاء انجمن 
آمبودزمان آس��یایی، سازمان بازرسی کل کش��ور جمهوری اسالمی ایران برای 

یک دوره چهارساله به عضویت هیأت مدیره انتخاب گردید.
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عنوان سازمان مدیریت طرح
با توجه به نوع خدمات و نقشي که سازمان مدیریت طرح در اجراي طرح ها 
 )Management Consultant( به عهده دارد، اتالق مش��اور مدیریت یا
به جاي »پیمانكار مدیریت« ی��ا )Management Contractor( اصلح و 
مناسب تر مي باشد. شاید یكي از ریشه هاي مشكالت موجود در استفاده از خدمات 
MC در کش��ور در همین نام گذاري اولیه باش��د. واژه پیمانكار به خ��ودي خود، 
اش��خاص غالبًا حقوقي را در اذهان متب�ادر مي نماید که ص���رفًا مجري خدمات 
و عملی��ات اجرائي هس��تند و ناخودآگاه دس��ت اندرکاران تهیه و تنظیم ش��رایط 
قراردادهاي MC را به س��مت قراردادهاي متعارف پیمانكاري س��وق مي دهد، در 
 Management Consultant( حالي که مصادیق خدمات مشاور مدیریت
یا MC( به طوري که از نام آن برمي آید در فعالیت هاي مدیریت خالصه مي گردد.
 MC در م���واردي دی��ده مي  ش��ود ک���ه به ج��اي ترکی��ب اختص��اري
از PMC )Progect Management Consultant(t اس��تفاده مي شود 
و ش��اید این موضوع صرفًا به دلیل آن باش��د که واژه »طرح« یا "Project" به 
نحوي در آن ملحوظ و عنوان »مش��اور مدیریت طرح« را کامل نماید، زیرا واژه 
عموم��ي MC بجز در طرح هاي اجرائي در زمین��ه فعالیت هاي دیگري نیز مورد 

استفاده قرار مي گیرد.

MC سابقه استفاده از خدمات
 در ایران اولین بار در س��ال 1378 در وزات نفت نظام چهار رکني )کارفرما، 
مشاور، پیمانكار و MC( در اجراي طرح هاي صنایع نفت، گاز و پتروشیمي با هدف 
سوق دادن اداره صنعت به روش بنگاه داري و کاهش وسعت سازمان هاي اجرائي 
و اقتص��ادي نمودن طرح هاي اجرائ��ي، مطرح و بتدری��ج در برخي از طرح هاي 
صنعت به کار گرفته ش��ده است. در این راستا ضوابط و آئین نامه هائي هم تنظیم 
گردید. در واقع در چند س��ال اخیر استفاده از MC در اجراي طرح هاي صنعت در 

بوته آزمایش و تجربه قرار داشته است که با مشكالتی همراه بوده است.

MC عوامل مهم و زیر بنائي در فرآیند استفاده از
     در به کارگیري MC در طرح هاي اجرایي کشور بخصوص در صنایع نفت 
و گاز پارامترهاي متعدد و بسیار مهمي ایفاي نقش می کند که چنانچه در تنظیم 
قراردادهاي مربوط و در تعامل هاي بعدي بین کارفرما و مش��اور مدیریت و سایر 
ارکان اجرائي ملحوظ نگردند یقینًا مشكالت جدي را در پي خواهد داشت که چه 
بس��ا اثر بخشي استفاده از رکن چهارم )MC( را دچار تزلزل و تردید خواهد نمود. 

مهم ترین این پارامترها عبارتند از:
فرهنگ تعامل: در کش��ورتاکنون فرهنگ تعامل بین کارفرمایان دولتي و 
پیمانكاران ی��ا مشاورین به طور مناسب و کارآمد میسرنشده است. کمتر مي توان 
س��راغ داش��ت طرحي را که خالي از مش��كالت متعدد و بعضًا طرح دعاوي اجرا 

گردیده باشد. بخش عمده اي از مشكالت، ریشه در عدم وج�ود فرهنگ و اخالق 
تعامل   کاري در جامعه دارد. این کاس��تي ها هنگامي که طرف پیمان MC باش��د 
و کارفرما در واقع بخش عمده اي از مس��ئولیت هاي مدیریت اجرائي خود را به او 
واگذار نماید بیش��تر خود را نشان مي دهد. به طوري که شاهد هستیم سبب تنش 
و بروز مش��كالتي در بدنه تش��كیالتي کارفرمایان گردیده است. متقاباًل در طرف 
MC نیز فرهنگ و سیستم کارآمدي در ایفاي نقش نیابت کارفرما بدرستي حاکم 
نمي باش��د. تردیدي نیست که تا حد زیادي این نابساماني در تعامل متقابل ناشي 
از فق��دان تجربه در واگذاري مس��ئولیت هاي دولتي به بخش خصوصي بویژه در 
امر مدیریت اجرائي است، اما این واقعیت را نمي توان انكار نمود که نوع فرهنگ 
اجتماعي و اقتصادي با س��ابقه تاریخي در کش��ور نیز در این راس��تا نقش بس��یار 
موثري دارد. در صنایع کش��ور بخصوص صنعت نف��ت و گاز نیز وقتي به یكباره 
س��اختار اجرائي دس��تخوش آنچنان تغییري مي ش��ود که باید رسم و باور دیرینه 
انجام امور با مس��ئولیت مس��تقیم کارفرماي دولتي شكس��ته شده و سازمان هاي 

بیروني را وارد میدان نمود، طبیعي است موجب بروز اشكاالتي مي گردد. 
 MC نس��خه برداري از دس��تورالعمل ها و آئین نامه ها یا شرایط قراردادهاي  
کش��ورهاي دیگر نیز نمي توان��د ب��ه تنهایي در تنظیم قراردادهاي MC کش��ور 
راهگشا و موفقت آمیز باشد و ضروریست با توجه به شرایط اجتماعي و قوانین و 

مقررات کشور مورد بازنگري و اصالح و سازگاري قرار گیرد.
     در س��ال هاي اخیر مستمراً عدم تمایل به بهره گیري از خدمات مدیریت 
بخش خصوصي در اجراي طرح هاي کشور از جمله طرح هاي صنعت نفت و گاز 
می��ان عوامل کارفرما مش��اهده گردیده و به نوعي کش��ش هاي گاه فردي و گاه 
جمعي عوامل مذکور بسوي مدیریت درون سازماني و حتي ب�ه اصطالح »اماني« 
مالحظه مي ش��ود. گرچه علت این روي کردها را مي ت��وان به عدم به کارگیري 
تجربی��ات قبلي در به کارگیري MC در اجراي طرح هاي عمراني نیز نس��بت داد 
اما عدم فرهنگ مناس��ب و ناباوري در واگ��ذاري مدیریت به بخش خصوصي در 
این میان نقش بس��زائي دارد و در هر حال چنانچه در اجراي سیاست هاي مدون 
بای��د مدیریت اجرائي طرح هاي عمراني صنعت به بخش خصوصي واگذار ش��ود، 
ضروري اس��ت ساز و کار مناس��ب براي هموار نمودن این مسیر فراهم گردد. در 
غیر این صورت بیم آن مي رود در اثر شكست هاي موردي و عدم توفیق مقطعي 
در این راه به اشتباه چنین پنداشت که خصوصي سازي به ویژه استفاده از خدمات 

مدیریت طرح ناکارآمد است.

MC ارزیابي استفاده از خدمات
)مشاور یا پیمانكار مدیریت طرح(
به عنوان ركن چهارم در اجراي طرح هاي كشور

آنچ�ه در این مقال�ه می خوانید تجربه حاص�ل از بررس�ي قراردادهاي منعقده 
 )MC( دستگاه هاي اجرایي جهت استفاده از مشاور یا پیمانكار مدیریت طرح
در اج�راي طرح ها در س�الیان اخی�ر و همچنین مطالعات انجام ش�ده در این 
خصوص از جمله بخش�نامه هاي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس 
جمهور، آئین نامه هاي تش�خیص صالحی�ت واحدهاي خدمات مدیریت طرح و 

دستورالعمل هاي مربوطه، بخشنامه هاي نحوة ارجاع 
کار به MC، مكاتبات انجام ش�ده با دفتر نظام فني 
و اجرای�ي س�ازمان مدیریت و برنامه ریزي س�ابق، 

نشریات وزارت نفت در این زمینه مي باشد.

اسدا... صالحي
بازرس اداره کل نظارت و بازرسي امور نفت

آنالیز نمونه رس��وبات حاصل از خوراک گاز ورودی به ایس��تگاه تزریق گاز آغاجاری بیانگر 99 درصد مواد معدنی بوده که بیش از 21 درصد آن ش��ن و ماسه بوده است. این موضوع سبب خسارت جدی به 
نشت بندها و 7 دستگاه کمپرسور منصوبه در این ایستگاه گردیده و در حال حاضر 6 دستگاه از این کمپرسورها به علت آسیب عمده در زمان شروع بهره برداری از کارافتاده و کاهش تزریق گاز به چاه های 

نفت منطقه آغاجاری را در پی داشته است. این موضوع گوشه ای از عدم نظارت کافی بر مدیریت بخش خصوصی در طرح های کشور را نشان می دهد.
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مسئولیت و اختیار مشاورین مدیریت 
     بررس��ي هاي انجام ش��ده نش��ان مي دهد مش��اور مدیری��ت )MC( در 
اج��راي طرح هاي کش��ور، الزام م��دون حقوقي و مس��ئولیت در قبال کم و کیف 
و اثربخش��ي در پیش��رفت طرح ها را به طور ملموس و جدي نداش��ته اس��ت. در 
آئین نامه ه��اي موجود نیز اس��تفاده از MC ، بعنوان بخش��ي از ش��رایط الزم در 
قرارداده��اي MC، قابل پیش بیني و تعریف نبوده و ش��رایط مؤثري را در اجراي 
طرح ها ایفا ننموده و لذا دستگاه اجرائي در بخش کارفرما در قبال برخي مشكالت 
 MC همچنان پاس��خگو باقي مانده است. در واقع کارفرما از یک طرف به داشتن
در کن��ار خود تجهی��ز گردیده و از طرف دیگر به دلیل کاس��تي هاي موج��ود در 
عملكرد ش��رکت هاي خدمات مدیریت طرح باید پاسخ گوي برخي از نا به هنجارها 
نیز باش��د. در حال حاضر در قرارداده��اي MC تنها ابزار کارفرمایان براي کنترل 
 ،MC مدیریت اجرائي، اعمال جریمه براي موارد س��وء مدیریت در قبال مطالبات
ضب��ط ضمانت نامه و خاتمه پیمان مي باش��د که هیچیک آنط��ور که باید موجب 
مس��ئولیت حقیقي و باع��ث ایجاد تعلق خاطر MC به پیش��رفت مطلوب طرح ها 
نمي گردد. مربوط نمودن میزان حق الزحمه MC به پیشرفت فیزیكي پروژه هاي 
اجرائي نیز به تنهائي نمي تواند روش مس��تقل و کار آمدي باش��د، گرچه تاکنون 
ب��ه عنوان مناس��ب ترین روش ایجاد تعهد براي MC در قبال مس��ئولیت هاي او 

شناسائي شده است. 
بنابرای��ن با عنایت ب��ه موارد فوق االش��اره به نظر مي رس��د آئین نامه  ها و 
دس��تورالعمل هائي که در ارتباط با قراردادهاي MC تنظیم ش��ده بایس��تي مورد 
بازنگ��ري ق��رار گرفته و اصالحات الزم به منظور برط��رف نمودن نقاط ضعف و 

مشكالت یاد شده صورت پذیرد.

MC شیوه ارزیابي حق الزحمه
خدم��ات مدیریت طرح از جنس خدمات مش��اوره مدیریت براي ایفاي نقش 
کارفرماس��ت. بنابراین رابطه ارزیابي و محاسبه حق الزحمه MC در قرارداد باید با 
توجه به ابزار کار این مشاوره )خدمات مدیران، کارشناسان و ن�وع و ماهیت طرح 
و ش��رح کار و تخصص هاي مورد نیاز( تنظیم گردد که بدین منظور ش��یوه هاي 

مختلفي براي ارزیابي MC در نظر گرفته مي شود، از جمله: 
اختصاص نیرو توس��ط MC ب��راي دوره هاي مختلف کاري پروژه هاي . 1

اجرائي با تأئید کارفرما و توافق طرفین بر ش��رح حق الزحمه رشته هاي 
کارشناسي

تس��هیم مبلغ پیمان MC ب��ه پروژه هاي مختلف تح��ت مدیریت او و . 2
محاس��به حق الزحمه ماهانه براي هر پروژه متناس��ب با پیش��رفت کار 

آن پروژه
منظ��ور نمودن حداقلي براي هزینه هاي ثابت MC و فراتر از آن برآورد . 3

حق الزحمه بر اساس پیشرفت پروژه هاي اجرائي
مرتبط نمودن حق الزحمه رشته هاي کارشناسي با میزان خدمات برآورد . 4

شده

MC نارسائي ها و ضعف هاي شیوه های ارزیابي
معایب روش اول: اختصاص نیرو توس��ط MC و تنظیم صورتحس��اب ها 
بر این مبنا مس��تلزم نظارت مس��تمر کارفرما بر حضور پرسنل MC در دفتر کار، 
محل اجراي پروژه و ... خواهد بود. این روش به دو دلیل عمده ناکارآمد مي باشد: 
الف( به دلیل نفس وظائف مدیریتي MC و انتظاراتي که از او در نظام چهار 
رکني متصور اس��ت، حضور و غیاب کارکن��ان MC روش معقول و منطقي و لذا 
عملي نمي باش��د در حالیكه از جنبه رواني نیز پي آمدهاي نامطلوبي را مي تواند در 

پي داشته باشد که به نوبه خود در کیفیت انجام تعهدات اثر گذار مي باشد.
ب( حض��ور و غیاب فیزیكي با فرض اینكه حتي با صرف وقت و دقت کافي 
توسط کارفرما عملي گردد انجام تعهدات MC را تا حد رفع تكلیف نازل نموده و 
از هدف اصلي فاصله مي گیرد. عالوه بر نقاط ضعف مذکور در این روش، ش��ناور 
نم��ودن اختص��اص نیروي کار آمد بویژه در رش��ته هاي تخصص��ي کمیاب یا به 

عبارت دیگر اس��تخدام و ترخیص متناوب کارشناسان توسط MC بسادگي مقدور 
نمي باشد و یا حداقل به کارگیري نیروي با کیفیت الزم را دچار اختالل مي نماید.
منظور نم��ودن حداقلي براي هزینه هاي ثاب��ت MC و پرداخت حق الزحمه 
فراتر از آن براس��اس پیشرفت پروژه ها نیز انگیزه الزم را براي او سبب نمي گردد 
زی��را برآورد هزینه هاي ثابت به س��هولت قابل ارزیابي نب��وده و از طرفي بخش 
مربوط به پیش��رفت کار متأثر از عوامل خارج از اراده MC چالش هائي را س��بب 

مي گردد. 
معایب روش دوم: روش تس��هیم مبلغ پیمان MC به تناس��ب شرح کار 
و ش��رایط هر پ��روژه و ارزیابي حق الزحمه به تفكی��ک پروژه ها مطابق با منحني 
پیش��رفت کار نیز خالي از اشكال نمي باشد زیرا کماکان مشكالت یاد شده وجود 

خواهند داشت.
بنابراین به نظر مي رسد مناسبترین روش ارزیابي حق الزحمه مشاور مدیریت 
مبنا قراردادن میزان پیشرفت کار در هر دوره باشد. این روش متأثر از عوامل خارج 
از اختی��ار MC آس��یب پذیر خواهد بود مگر اینكه ب��ا مطالعه دقیق و به کارگیري 

تمهیدات و شرایط خاصي آن را حتي االمكان ایمن نمود.
ب��ا عنایت به مراتب فوق مي توان نتیج��ه گرفت که روش و معادله ریاضي 
س��اده اي براي ارزیابي حق الزحمه مشاوران مدیریت طرح قابل تنظیم نمي باشد 
و عوامل دیگري که بعضًا در عمل قابل س��نجش نیس��تند نیز مطرح اس��ت. اما 
مي توان با پیش بیني عدم قطعیت هاي اجرائي در پروژه ها، تنظیم شرایط مناسب 
و حتي المق��دور ب��دور از نقص در قرارداده��اي طرحهاي اجرائ��ي، به کارگیري 
 ،MC تمهی��دات مناس��ب در ارتباط با م��وارد و عوامل خارج از حیط��ه اختیارات
دوراندیشي جهت رفع تنگناهاي درون سازماني کارفرما، فرهنگ سازي در تعامل 
با مشاوران جهت رفع تنگناهاي درون سازماني کارفرما، فرهنگ سازي در تعامل 
با مش��اوران مدیریت طرح بر مبناي نتیجه گرائي، ایجاد راه کارهاي انگیزش��ي و 
البته دائر نمودن سیستم کارآمد در سازمان MC، حق الزحمه را به طور نسبي به 

تعادل مطلوب نزدیک نمود.

MC سوء جریانات رایج در عقد قراردادهاي
1. برخي از دس��تگاه هاي اجرایي با هر ش��رکت مهندسین مشاوري قرارداد 
MC منعقد مي نماید. در حالیكه به اس��تناد بخشنامه شماره 101/194859 مورخ 
83/10/21 و براس��اس آیین ن��امه تش��خیص صالحی��ت مش��اوران س��ازمان 
وقت مدیریت و برنامه ری��زي کش��ور، دستگاه ه�اي اجرایي فقط با شرکت هاي 
مهندس��ین مش��اوري مي توانند قرارداد MC منعقد نمایند که اواًل در پایه یک یا 
دو تخصص مورد نظر تش��خیص صالحیت گردیده و ثانیًا مطابق ش��رایط بند 7 

دستورالعمل بخشنامه مذکور شروط ذیل را رعایت نموده باشند.
ال��ف( مدی��ر پ��روژه MC باید کارش��ناس متخص��ص با م��درک تحصیلي 
کارشناس��ي ارش��د یا باالتر و حداقل 10 سال س��ابقه کاري مدیریتي در یكي از 
رش��ته هاي تحصیلي اولویت هاي مندرج در تخصص مربوط باشد. ب( کارشناس 
کنترل پروژه MC باید با مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد یا باالتر در رشته هاي 
مهندسي صنایع یا مدیریت صنعتي یا مدیریت ساخت یا عمران یا سایر رشته هاي 
مهندسي با حداقل 8 سال سابقه کاري مرتبط با کنترل پروژه باشد.ج( کارشناس 
امور حقوقي و قرارداد با مدرک تحصیلي کارشناسي یا باالتر در رشته هاي مرتبط 
با تخصص مورد نظر یا حقوق یا حس��ابداري با حداقل 8 س��ال سابقه کار مرتبط 

باشد.
2. برخي از دس��تگاه هاي اجرایي خدمات مدیریت طرح را همزمان با س��ایر 
خدم��ات و فعالیت هاي همان طرح، از قبیل مش��اوره )ش��امل مطالعه، طراحي و 
نظارت( و پیمانكاري را به یک MC ارجاع مي نمایند در حالي که واگذاري س��ایر 
خدمات و فعالیت هاي همان طرح بصورت همزمان به یک MC مجاز نمي باشد.

3. برخي از وظایف دستگاه هاي اجرایي غیرقابل واگذاري به MC مي باشد و 
لذا دستگاه هاي اجرایي نمي توانند اختیارات زیر را به شرکت هاي خدمات مدیریت 

طرح واگذار نمایند.
الف( اختیاراتي که طبق قانون محاس��بات عمومي ب��ه عهده باالترین مقام 

دستگاه اجرایي گذاشته شده است.
ب( اخذ تضمین هاي قرارداد، دستور تمدید، آزاد کردن، ضبط یا واریز آنها.
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ج( تصویب تغییر مبلغ قرارداد.

د( تصویب تغییر مدت قرارداد.
ه�( تغییر مش��خصات فني و تغییر سیستم ها و 

اجزاي اصلي کار.
و( تصوی��ب قیمت هاي جدی��د پیمان و حق و 

الزحمه خدمات اضافي قرارداد.
ز( تصویب خاتمه و فسخ قرارداد.

ح( تصوی��ب گزارش ه��اي مراح��ل مختل��ف 
خدمات مطالعه و طراحي.

ط( تصویب تحویل موقت و تحویل قطعي.
و  قطع��ي  وضعی��ت  ص��ورت  تصوی��ب  ي( 

صورتحساب نهایي
ش��ایان ذکر اس��ت MC فقط مجاز به بررسي 
و اظه��ار نظر کارشناس��ي در خص��وص موارد فوق 

االشاره در این بند )بند 3( مي باشد.
4. بعضي از دستگاههاي اجرایي برآورد نیروي 
انساني مدیریت پروژه یا طرح را به خود MC واگذار 
مي نماین��د که بدلی��ل ذینفع ب��ودن MC، معمواًل 
برآوردها با افزایش قیمت تهیه مي گردند و با برآورد 

واقعي مغایرت دارند 
5. در بررس��ي برخ��ي از قرارداده��ا مش��اهده 

گردیده، MC متعهد به آنچه که در اسناد مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه شده 
است نمي باشد از جمله:

الف( حضور نیروهاي صف MC در پروژه ها و طرح ها غالبًا کمتر از تعهدات 
ایش��ان در اسناد قراردادي اس��ت که این موضوع خارج از تضییع حقوق دولت به 
س��بب هزینه هاي غیرقانوني موجب پایین بودن کیفیت عملیات اجرایي پروژه ها 

و طرحها نیز مي گردد.
ب( در برخي اس��ناد مالي ارس��الي MC براي کارفرم��ا در خصوص دریافت 
دس��تمزد نیروهاي س��تادي مش��اهده ش��ده اش��ل حقوقي نیروهاي صف، براي 

نیروهاي ستادي نیز اعمال شده است.
6. در برخي از قراردادهاي به کارگیري خدمات مدیریت طرح مش��اهده شده 
MC طرح هاي دو دستگاه اجرایي مختلف را به طور هم زمان مدیریت مي کند در 
واقع MC با 50 درصد وقت نیروهاي تعهد شده در قرارداد، خدمات مدیریت ارائه 

مي دهد اما 100 درصد دستمزد را دریافت مي نمایند.
7. در برخی از قراردادهای MC مش��اهده شده علی رغم آن که MC متعهد 
شده طرح یا پروژه دستگاه اجرایي را با نیروهاي با تجربه و با سابقه کار باالتر از 
10 سال مدیریت نماید اما عماًل نیروهاي به کار گرفته شده کمتر از 2 سال سابقه 

کار داشته و یا حتي فارغ التحصیالن جدید دانشگاهها بوده اند. 
8. در پاره اي از موارد مش��اهده ش��ده MC در اقدامي کاماًل مغایر با قرارداد 
ب��ه جاي نیروهایي با تحصیالت باال از جمله فوق لیس��انس یا دکترا از نیروهاي 
دیپلم، فوق دیپلم یا لیسانس و یا با تخصص های غیر مرتبط استفاده نموده است.

نتیجه
1. واگذاري مدیریت طرح هاي اجرائي کشور به MC با توجه به نواقص آیین 
نامه ها و مقررات موجود خالي از اش��كال نبوده و این موضوع اثرات نامطلوبي بر 
روند اجراي پروژه ها و طرح هاي کشور داشته است که ذیاًل به برخي از نارسائي ها 

در این خصوص اشاره مي شود:
الف( عدم پیش��ینه و تجربه کافي در استفاده از مدیریت بخش خصوصي در 

زمینه اجراي طرح ها،
ب( عدم آمادگي الزم در سازمانهاي اج�رائي کارف��رمایان،

ج( عادت و تمایل اج��راي طرح ها به روش هاي سنتي و حتي اماني،
د( عدم نظارت کافي بر عملكرد MC از سوي کارفرمایان، 

ه�( محدودیت اختیارات MC در رفع برخي از مش��كالت و نارس��ائي ها در 
حوزه کارفرما،  

2. در برخي از روش ها و سیستم هاي به کار گرفته شده از 
س��وي MC، رعایت استانداردها و کیفیت اجراي طرح مطلوب 
نیست و ضرورت دارد راه کارهاي مناسبي جهت اصالح، بهبود 

و ارتقاء روش ها و سیستم هاي مدیریت ایجاد گردد.
 MC 3. در حال حاضر نحوة ارزیابي و پرداخت حق الزحمه
از روش چندان مناس��بي برخوردار نمي باش��د و باید در روش 
پرداخ��ت حق الزحمه به MC بازنگري و بهینه س��ازي صورت 
بگیرد که در این خص��وص رعایت اولویت های ذیل ضرورت 

دارد: 
الف( قطعًا تناسب پیشرفت طرح همراه با کیفیت مناسب 
تنها روش قابل توصیه براي پرداخت حق الزحمه MC مي باشد 
ک��ه البته بای��د در جهت رف��ع نواقص و نقاط ضع��ف آن کار 
کارشناس��ي صورت بگیرد زیرا این روش در حال حاضر همراه 

با برخي ضعف ها و نارسائي ها در اجرا در حال انجام است.
ب( ایجاد عوامل انگیزشي و نیز برقراري شرایط مناسبي 
به منظور ایجاد مسئولیت هاي قانوني براي MC از اولویت هاي 

این روش است.
    

پیشنهادها
     در راستاي ارتقاء و بهبود اثر بخشي استفاده از خدمات 

مشاور مدیریت طرح )MC( پیشنهادات زیر ارائه مي گردد:
با عنایت به اینكه تعمیم آئین نامه هاي موجود و نیز شرایط قراردادهاي . 1

ب��ه اصطالح تیپ به تمام��ي طرح هاي اجرائي مش��كالتي را در پي 
خواهد داشت ل��ذا در اکثر طرح هاي اجرایي کشور بخصوص صنعت 
نفت و گاز با توجه به ویژگي هاي طرح، ضرورت دارد ش��رح خدمات، 
تعهدات و مس��ئولیت و شرایط پیمان مدیریت طرح بطور خاص تهیه 

و تنظیم گردد. 
مسئولیت هاي MC در قراردادها بدرستي تبیین و راه کار مناسبي بجز . 2

ش��رایط متعارفي که غالبًا در قراردادهاي اجرائي یا مشاوره اي مرسوم 
بوده اس��ت براي پاسخگوئي در قبال س��وء مدیریت و خسارات ناشي 
از آن ملح��وظ و حتي در این خصوص به نحو مقتضي قوانیني را نیز 

حاکم و ناظر نمود.
نح��وه ارزیاب��ي حق الزحم��ه MC بطریق��ي به کیفیت و پیش��رفت . 3

پروژه هاي اجرائي مرتبط گردد. نظر به اینكه فرمول س��اده اي در این 
مورد قابل دس��ت یابي نمي باشد، لذا ضرورت دارد ب��ا پیش بیني هاي 
الزم و خ��ارج نمودن تعهداتي که حداقل در ش��رایط فعلي انجام آنها 
در ت��وان MC نیس��ت، رابطه مناس��بي به اقتضاي ش��رایط هر طرح 

پیش بیني و در قراردادها لحاظ گردد.
با ایجاد شرایط انگیزشي مناسب در قراردادهاي MC به منظور بهبود . 4

روش هاي مدیریت و پرهیز از س��وء مدیریت و در نتیجه اقتصادي تر 
نمودن پروژه ها و کوتاه تر کردن زمان اجراي آنها را پیش بیني نمود.

4. باید درون س��ازمان اجرائي کارفرمایان ش��رایطي فراهم گردد که . 5
بتدریج فرهنگ اس��تفاده بهینه از خدمات مشاور مدیریت طرح ایجاد 
و یا اصالح گردد. این امر نیازمند آموزش و آشناس��ازي مس��ئولین و 
عوامل اجرائي به روش ه��اي مدیریتي مدرن و ضروت بهره گیري از 
امكانات برون سازماني )بخش خصوصي( در جهت دستیابي به اهداف 

سند چشم مي باشد.
5. بازنگ��ري و ترمی��م دس��تورالعمل ها و آئین نامه ه��اي مرب��وط به . 6

اس��تفاده از خدم��ات MC در نظام چهار رکني اجراي طرحها توس��ط 
ح��وزه معاون��ت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئی��س جمهور نیز از 

اولویت هاي بهینه سازي استفاده از خدمات MC است.
)ش��ایان ذکر اس��ت در خصوص انعكاس ضعف ها و نارس��ائي هاي مقررات 
موج��ود در کنت��رل MC مكاتبات��ي نیز با ح��وزه معاونت برنامه ری��زي و نظارت 

راهبردي رئیس جمهور به عمل آمده است( 

در حال��ی ک��ه ذرات بی��ش از 8 ت��ا 10 میك��رون موجب 
آسیب رسانی به کمپرس��ورهای منصوبه در ایستگاه تزریق 
گاز آغاجاری می شود، مواد مشاهده شده در خط لوله بیانگر 
وجود ش��ن و ماس��ه، الكترود، تخته ال��وار و ... در خط لوله 

پنجم سراسری بوده است.
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یك��ی از مباحث��ی در محاکم قضایی، دس��تگاه های نظارت��ی و کاًل محافلی 
حقوقی بخصوص مطرح می باش��د، دائمی یا موقتی بودن قوانین بودجه سنواتی و 

قوانین برنامه پنج ساله جمهوری اسالمی ایران است. 
بی تردید جواب مس��تدل و مس��تند به این سوال مهم می تواند بر امور جاری 
بخصوص در تصمیمات و عملكرد خرد وکالن کشور در ابعاد مختلف تاثیر اساسی 

و مستقیم داشته باشد.

الف( قوانین بودجه سنواتی:
قان��ون بودج��ه اصوال و بر اس��اس نص اصل 52 قانون اساس��ي و راي . 1

وحدت رویه ش��ماره 646 مورخ 1378/9/30 هیئت عمومي دیوان عالي 
کش��ور تنها براي یک س��ال اعتبار دارند، خواه مدل��ول تبصره هاي این 

قانون اختصاصًا ناظر بر بودجه باشد یا غیر آن. 
قانون بودجه نوعي س��ند مالي و قانوني دولت محس��وب مي شود که از . 2

س��وي مجلس و به منظور تعیی��ن و تخصیص اعتبار ب��راي مصارف و 
مخ��ارج دولت در جهت اعمال حاکمیت وضع مي ش��ود و فرض اس��ت 
ک��ه تمام��ي تبصره هاي قانون بودجه نیز به نوعي به طور مس��تقیم و یا 

غیرمستقیم به بودجه و اعتبار مالي دولت ارتباط دارد.
اصواًل تبصره یا تبصره هاي قانوني، وابس��تگي ت��ام و تمام به متن ماده . 3

قانوني دارند و از آن تبعیت مي کنند؛ زیرا اصل قانون بودجه که تنها یک 
ماده واحده است، براي مدت یک سال به تصویب رسیده و اعتبار آن نیز 
محدود به یک س��ال اس��ت. درچنین وضعیتي باید بر این اعتقاد بود که 
تمام��ي تبصره هاي آن نیز به تب��ع محدودیت زماني و موقتي بودن ماده 
واح��ده قانون بودجه، در همان مدت مح��دود و موقت اعتبار دارند؛ خواه 

از حیث موضوع کاماًل مرتبط با مقررات و ضوابط بودجه باشند یا خیر.
در ماده 1 قانون محاس��بات عمومی کش��ور مصوب 1366/6/1 صراحتًا . 4

آمده اس��ت بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي یک سال 
مالي تهیه و حاوي پیش بیني درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد 
هزینه ها براي انجام عملیاتي که منجر به نیل سیاستها و هدفهاي قانوني 
می باش��د و به موجب ماده 6 قانون موصوف س��ال مالي یک س��ال و از 
فرودین آغاز و به اس��فند پایان مي یابد. بر اس��اس این اصل، درآمدها و 
هزینه هاي عمومي براي یک س��ال مالي به وس��یله دولت تهیه و براي 
تصویب به مجلس تقدیم مي ش��ود و مجلس نی��ز درآمدها و هزینه هاي 

مزبور را براي یک سال مالي تصویب مي کند
روی��ه قانون��ي در باب قانون گ��ذاري نیز تاکنون بر این من��وال بوده که . 5

هرگاه موضوعي و یا حكمي در قوانین سنواتي بودجه پیش بیني مي شد، 
قانون گ��ذار در صورت ضرورت اجراي آن در س��ال هاي بعد، آن حكم و 
موضوع را در قانون بودجه س��ال بع��د نیز پیش بیني مي نمود. براي مثال 
نح��وه تعیین و پرداخت هزینه دادرس��ي در مورد دعاوي مالي غیرمنقول 
که مي بایست مطابق ارزش معامالتي امالک در هر منطقه صورت گیرد، 
براي چند س��ال در قوانین بودجه س��ال هاي 1371 الي 1373 پیش بیني 
ش��د و نهایت��ا به منظور دائمي ش��دن آن و خ��روج از وضعیت موقتي و 
س��االنه، مس��تقال در ش��ق »ج« از بند 120 ماده 3 قانون وصول برخي 
از درآمدهاي دول��ت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 

پیش بیني و تصویب شد.
هرجا ک��ه قانون گذار الزم ببیند که در م��دت طوالني تري حكمي را به . 6

مرحله اجرا گذارد و پیش بیني آن در قانون بودجه براي مدت یک س��ال 
کفای��ت نكند، با وضع و تصویب آن به موجب قانوني مس��تقل، اعتباري 
دائمي به آن مي بخش��د و یا با وضع آن در قالب یک قانون آزمایش��ي، 
مدت بیش��تري را جهت اعتب��ار و اجراي آن در نظر مي گی��رد. بنابراین 
پیش بیني چنین مقرراتي در قانون بودجه که ش��اید در ظاهر امر ارتباطي 
ب��ه امور مالي دولت ندارد و صرفا براي مدت یک س��ال معتبر ش��ناخته 
مي شود، از دید و نگاه واضعان قانون دور و مخفي نیست و هرجا که الزم 
باشد حكمي قانوني براي مدت بیشتري به مرحله اجرا درآید، قانون گذار 

خود به موجب قانوني مستقل به وضع آن همت مي گمارد. 

قوانین بودجه و برنامه پنجساله

دائمی یا موقت

احكام��ي با ماهی��ت غیربودجه اي و ب��ه صورت تبصره ه��اي دائمي که . 7
ارزش حقوق��ي دائمي داش��ته، در قوانین بودج��ه پیش بیني مي گردید و 
بدین ترتیب تبصره هاي قانون بودجه به دو دس��ته تبصره هاي یكساله و 
تبصره هاي دائمي مانند س��ایر قوانین مصوب مجلس تا زماني که نس��خ 
و بي  اعتب��ار نش��ده باش��ند از ارزش و اعتبار قانوني برخ��وردار بودند. در 
چنین مواردي اولین س��والي که مطرح مي شود آن است که چه مرجعي 
ممیز و تشخیص دهنده آن است که تبصره یا تبصره هایي جنبه دائمي و 
غیرموقت دارد و در س��نوات آتي نیز معتبر و قابل اجرا هستند؟ بي تردید 
تشخیص این موضوع با باید از صدر اصل 73 قانون اساسي استفاده شده 
و مدت اعتبار و امكان اجراي تبصره قانون بودجه در خارج از مدت یک 
س��ال آن، از مجلس شوراي اسالمي استفسار و استعالم گردد.  علی هذا 
چنانچ��ه منظور قانون گذار دائمی بودن تبصره بوده باید صراحتًا در متن 
قانون قید نماید بطوریكه مي توان به تبصره 51 قانون بودجه سال 1357 
اش��اره کرد که اشعار مي دارد: »مفاد تبصره 21 قانون بودجه سال 1356 
کل کشور مادامي که ملغي نشده به قوت خود باقي است.«  این روند تا 
س��ال 1365 در ایران ادامه داشت ولي شوراي نگهبان در سال 1365 با 
این استدالل که احكام بودجه، ماهیت یک ساله و موقتي دارند، تصویب 
تبصره هاي دائمي در قوانین بودجه را مغایر قانون اساس��ي ش��ناخته و از 

ادامه این روند جلوگیري کرده است.

ب( قوانین برنامه پنج ساله توسعه :
با مداقه در عنوان خود قانون مشخص می شود محدویت زمانی برای این . 1

قوانین پیش بینی شده است.
در بس��یاری از مواد این قانون اش��اره به دوره زمانی و طول برنامه دارد . 2

که همین امر تاکیدی بر  محدودیت زمانی این دسته از قوانین می باشد.
چنانچه موادی از قانون برنامه نیاز باشد در قانون برنامه بعدی مورد تنفیذ . 3

قرار می  گیرد وهمین امر نش��انگر محدودیت زمانی است و بدیهی است 
هر یک از موادی کع مورد تنفیذ قرار نگرید از حیث اعتبار خارج است.

نهایتًا به این مهم اش��اره نمود که  با توجه به اتمام مهلت قانونی برنامه . 4
چهارم توس��عه در اواخر شهریور س��ال 1389 ، مجلس شورای اسالمی، 
قانون مذکور را تا پایان سال موصوف تمدید نمود که این امر دقیقًا بیانگر 

محدودیت زمانی این قانون در طول برنامه می باشد.

مهندس فرشاد بشيرزادگان
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درک این مساله بسیار مهم است که فساد جزیی از نظر اهمیت با فسادهای 
در مقیاس بزرگ تر که شامل مدیران اجرایی و متصدیان دولتی رده باال می شود، 
برابری می کند . در بس��یاری موارد ممكن اس��ت پیشنهاد رشوه به یک بازرس یا 
مام��ور دولتی برای اجتناب از جریمه یک خ��الف کوچک مقبول و منطقی تلقی 
ش��ود ، ولی اینكه صاحب یک ش��رکت برای کس��ب مجوز صادرات رشوه بدهد، 
پذیرفتنی نباش��د و این جایی اس��ت که مش��كالت آغاز می شود – چرا که فساد 
جزیی زمانی که بخش الینفكی از سیس��تم بشود دیگر به عنوان یک فساد عمل 
خالف و فاس��د قابل تشخیص نیس��ت، و این در حالی است که در حقیقت، فساد 
جزئی هر قدر هم که کوچک بنیاماند، با تقویت و ترویج فرهنگ رش��وه دادن در 
مقیاس کوچک، جامعه را به س��متی سوق خواهد  داد که در آن متصدیان دولتی 
با دریافت پاداش به رفتار فاس��د تش��ویق می شوند و بدین ترتیب فساد به عنوان 
یک نهاد شكلی پایدار و تقویت شده به خود می گیرد. بنابراین فساد باید ریشه کن 

شود چرا که:
منابع را از مسیر تولید و بازدهی خارج می کند. منابعی که در شرایط سالمت 
اقتصادی می توانس��تند به مصرف تولید کاال و خدمات برس��ند، اغلب به مخارج 
ناش��ی از فس��اد اختصاص می یابند. این شامل منابع مس��تقیم یعنی پرداخت ها و 
نق��ل و انتق��االت نقدی، و منابع غیر مس��تقیم نظیر هزینه ه��ای حفظ ارتباطات 
ب��ا متصدیان دولت��ی، یا هزینه هایی که به واس��طه آنها مجوز عملی��ات یا تولید 
برای یک شرکت ناکارآمد صادر می شود. فساد همچنین باعث هدر رفتن منابعی 
می ش��ود که در شرایط سالم می توانستند جهت تأمین خدمات عمومی به مصرف 
برسند. وجوه وصولی حاصله از صدور مجوزها یا درآمدهای مالیاتی به جای آنكه 
به بودجه اضافه شوند، ممكن است سر از جیب مستخدمین دولتی فاسد درآورند. 
باعث ترویج سیاس��ت ها و مقررات منحرف و غیر مس��ئوالنه می ش��ود. در 
سیس��تم های فاس��د قانون گذاران اغلب سیاس��ت ها و قوانینی وضع می کنند که 
هدف از آنها بهبود ش��رایط اقتصادی یا سیاس��ی فراگیر و سراس��ری نیست. این 
قوانین بیش��تر به سود عده معدودی از نزدیكان تصمیم گیرندگان هستند یا برای 
کس��انی س��ودآور می باش��ند که برای تصویب مقررات مطلوب شان به متصدیان 

دولتی رشوه می دهند. 
س��طوح س��رمایه گذاری را پایین می آورد: فس��اد تأثیرات منفی بر س��طوح 
س��رمایه گذاری خارجی و داخلی دارد . س��رمایه گذاران نهایت��ًا از محیط هایی که 
در آنجا فساد ش��ایع است اجتناب می کنند، فساد همچنین با درجه باالی از عدم 

اطمینان همراه است. 
رقاب��ت و بازده��ی را کاهش می ده��د. متصدیان دولتی که ب��رای تامین یا 
رد خدمات��ی نظی��ر مجوزها یا پروانه ه��ا تقاضای دریافت رش��وه می کنند، تعداد 
ش��رکت هایی را که ق��ادر به ورود به بازار خواهند ب��ود را محدود می کند که این 
منجر به ایجاد یک محیط »باج خواه/طلب« می شود که شرکت هایی را که مایل 
یه قادر به پرداخت رش��وه نیس��تند را مجبور کند تا به اقتصاد غیر رس��می و ثبت 

نشده روی آورند.
درآم��د دولت��ی مورد نی��از برای تأمین کااله��ا و خدمات ض��روری را پائین 
می آورد. فرار از پرداخت مالیات، به عنوان یكی از بزرگترین تهدیدها برای گردش 
درآمدهای دولتی اس��ت. چون ش��رکت های تجاری غیر رسمی گزارش سودشان 
را نمی دهند و متعاقب آن مالیات نیز پرداخت نمی کنند. همچنین، ش��رکت هایی 
که در چارچوب اقتصاد دولتی و رس��می فعالیت دارند، زمانی که مجریان سیستم 
مالیاتی فاسد باشند یا این که فرصت های سوء استفاده از قوانین مالیاتی گسترده 

و فراهم باشند، به جای پرداخت مالیات رشوه خواهند داد. 
مخ��ارج دولت��ی را افزایش می دهد. پروژه های س��رمایه گذاری دولتی اغلب 

فرصت هایی را برای رش��وه گرفتن متصدیان دولتی فراهم می کنند. اگر بخواهیم 
صریح و س��اده بگوییم، زمانی که متصدیان دولتی امكان بهره برداری مستقیم از 
قراردادهایی که به آشنایان خود واگذار می کنند را داشته باشند ، آنها سعی خواهند 
کرد تا تصویب و اجرای پروژه های دولتی را به تعداد هر چه بیش��تر مورد حمایت 

قرار دهند.
قابلیت تولید و بهره وری را پائین می اورد و باعث دلسردی نوآوران می شود: 
در سیس��تم های فاس��د افراد و شرکت ها به جای س��رمایه گذاری در فعالیت های 
رشدافزا، وقت و منابع خود را صرف فساد می کنند )پرداخت رشوه، تغذیه روابط با 

مأمورین دولتی فاسد و غیره(.
هزینه های فعالیت تجاری را افزایش می دهد .رشوه دادن به متصدیان دولتی 
و س��ر و کار داش��تن با قوانین پیچیده مس��تلزم صرف زمان و پول می باش��د که 
این باعث افزایش هزینه های فعالیت تجاری می ش��ود. این هزینه ها یا به ش��كل 
افزایش قیمت و یا تولیدات با کیفیت کمتر به مصرف کنندگان منتقل می شوند. 

میزان رش��د را کاهش می دهد. فساد به شرکت های تجاری کوچک صدمه 
می زند، چرا که پرداخت مس��تمر هزینه های باالی فس��اد )پ��ول و زمان(، برای 

شرکت های کوچكتر در مقایسه با شرکت های بزرگ تر سخت تر است. 
س��طوح اس��تخدامی بخش خصوصی را پائین می آورد. فس��اد شرکت های 
تج��اری را ناگزی��ر از ورود به اقتصاد غیر رس��می می کند، ب��رای ورود به دنیای 

تجارت مانع می آفریند. 
تعداد شغل های کیفی بخش دولتی را کاهش می دهد. در سیستم های فاسد 
کیفیت ش��غل های دولتی نیز آس��یب می بیند، چرا که متصدی��ان دولتی به جای 
صرف منابع و امكانات در جهت ارائه خدمات، از این منابع برای اخاذی و گرفتن 

رشوه استفاده می کنند. 
وخامت فقر و بی عدالتی را تش��دید می کند. فس��اد پتانس��یل کسب درآمد را 
نزد اقش��ار ضعیف و فقیر پائین می آورد، زیرا فرصت های شغلی کمتری در بخش 
خصوصی وجود خواهند داش��ت. فساد همچنین به محدود کردن مصرف منابع در 
ارائه خدمات بخش دولتی موجب تسهیل بی عدالتی می شود – چرا که دسترسی 
به چنین منابع ضروری نظیر خدمات بهداش��تی – درومانی و آموزش و تحصیل 

را محدود می شود. 
حاکمی��ت قانون را تقلیل می دهد. فس��اد فرهنگی را ایج��اد می کند که در 
آن متصدیان دولتی در قبال اعمال و عملكردش��ان مس��ئول و پاس��خگو نیستند. 
همچنین در سیس��تم های فاس��د، قوانین و مقررات نوش��ته شده بر روی کاغذ به 
طور یک ش��كل و عادالنه اجرا نمی ش��وند. بنابراین، این قانون نیست که اهمیت 

دارد، بلكه اینكه آشنای شما کیست و شما حاضرید چقدر بپردازید.
بی ثباتی سیاسی را باال می برد. فساد باعث پرورش و رواج سیستمی می شود 
که تا حد زیادی به حاکمیت قانون بی اعتنایی می کند و جامعه ای را خلق می کند 
که در آن نهادهای قانونی، قضایی و اجرایی قانون ناکارآمد هستند. در سیستم های 

فاسد، گریز از مجازات برای آدم های متقلب و کالهبردار سهل می شود. 

فساد باید ریشه كن 
شود چرا كه ...

هادی شريفی
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8. خالي بودن چنته مدیریت:
مدیریت اثر بخش مس��تلزم دامنه اي از مهارتهاست و اغلب مدیران همه مهارت ها 
و توانائي ه��اي الزم را ندارن��د. کلیدي ترین این توانایي ها عبارتند از تیم س��ازي، توانایي 
ایجاد تعهد، توانایي شنیدن، مدیریت روحیه، مبارزه و غلبه بر کاستي ها، مدیریت رضایت 
مش��تري، برنامه ریزي اثربخش، استانداردهاي مش��ترک واضح و روشن، اصول اخالقي 

معین، حضور و موجودیت و منفعل نبودن.

9. دستور دادن به جاي درخواست کردن و ایجاد تعهد:
 احس��اس تعلق و تعالي در افرادي که صرفًا فرمان پذیرند دیده نمي ش��ود و معمواًل 
دس��تور دادن به امتناعي همراه با آزردگي مي انجامد. در واقع آنچه که در پي آن هستیم، 
احس��اس تعلق به س��ازمان، غرور و دلبستگي اس��ت و اینها وقتي ایجاد مي شود که فرد 

نسبت به آنچه انجام مي دهد، متعهد باشد.

10. ناتواني در ایجاد اعتماد یا غلبه بر عدم اعتماد:
اعتماد احساس��ي مبهم برخواس��ته از سوابق قبلي نیس��ت. ایجاد اعتماد، بازسازي و 
حفظ اعتماد موجود مهارت هاي ارزش��مندي هس��تند که کمتر در رفتار مدیران مش��اهده 

مي گردند و باید آموخته شوند.

11. نداشتن طرح کاري روشن:
ی��ک هدف کمي یا بیانیه چش��م انداز، تنها بخش هایي از یک طرح کاري هس��تند. طرح 
کاري مس��تلزم یک استراتژي روشن, نقش ها و مس��ئولیت هاي روشن, ارزش و اهمیت 

کافي براي مشتریان و تیمي آماده و توانمند براي اجرا است.

12. چون من گفتم:
ش��دت عمل تنها به دس��تور دادن منتهي مي ش��ود نه جلب احترام و تعهد دیگران. 
شدت عمل قدرت و نشاط سازمان را نابود مي کند و کارکنان را ضعیف و شكست خورده 

رها مي سازد.

13. متعهد نبودن به یادگیري:
م��ا باید یاد بگیریم که از اش��تباهات مان، موفقیت هایمان و تجارب مان بیاموزیم. ما 
باید یاد بگیریم که چگونه از دیگران بیاموزیم؛ بویژه از آنها که ریسک کرده اند و موفقیت 

و شكست را تجربه نموده اند.

14. بدبیني و عیب جویي نسبت به مدیریت:
افراد داراي حرفه مدیریت، مدیران و به طور کلي فرهنگ موجود، اغلب به شیوه اي 

عیب جویانه و به نحوي استهزا آمیز به مدیریت مي نگرند.

»رابرت دانهام« مدیر پیش��ین سیس��تم هاي کامپیوتري »موت��وروال« و بنیان گذار برنامة 
سراسري پرورش مدیران اجرایي 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد را بدون توجه به صنعت 

چنین توصیف مي کند:

1. گوش ندادن:
 به س��خنان کارکنان خود توجه نمي کنید بلكه فقط با آنها صحبت مي کنید. نتیجه 

این ش��یوه فقدان تعه��د، وفاداري و 
احس��اس تعلق و نیز  افزایش انزجار 

و دلسردي کارکنان است.

2. افراط در تعهد:
 اگر نتوانی��د کارکناني پرورش 
دهید که در مواقع الزم بتوانند پاسخ 
منفي دهند، به جاي یک اس��تراتژي 
موفقیت آمی��ز، ب��ا کار بی��ش از حد، 
دس��ت آورد اندک، نارضایتي مشتري 
و »قهرماناني مرده« دست به گریبان 

خواهید بود.

3. دل خ�وش کردن ب�ه آمار و 
ارقام:

 آم��ار و ارقام تنها نتیجه فرعي 
انج��ام  تصمیم��ات ش��ما هس��تند. 
اقداماتي به منظور تغییر اعداد، بدون 
توجه به عوامل پدیدآورنده این اعداد 
)از جمل��ه پیش��نهادهاي ارزش��مند، 
اج��راي عال��ي، رضایت مش��تري و 
انگی��زه و اش��تیاق کارکن��ان(، و نیز 
بدون توجه ب��ه مدیریت این عوامل، 

در نهایت به نتایجي مخرب مي انجامد.

4. پذیرش تعهدهاي مبهم و نامشخص یا پرهیز از تعهد:
توافق هاي مبهم و نامعین و فقدان اس��تانداردي روش��ن براي ایجاد و پذیرش تعهد 
و مدیری��ت آن، به ات��الف نیرو و کناره گیري کارکنان مي انجام��د. همچنان که پرهیز از 

پذیرش تعهد و مسئولیتي روشن نیز همین نتایج را در پي خواهد داشت.

5. توجه به مشتري در اولویت آخر:
 انجام وظیفه بدون توجه به واکنش مش��تري به آنچه انجام شده و چگونگي انجام 

آن، رضایت مشتري را سلب مي نماید.
6. ترس و بي میلي نسبت به ارزیابي عملكرد:

گفتگوي صادقانه و مس��تقیم، یک مهارت ارزش��مند اس��ت که انجام آن مس��تلزم 
مقداري جرأت و ش��هامت است. مدیران ارشد باید یاد بگیرند که زمینه هاي ارایه بازخورد 

مستقیم و به موقع عملكرد را فراهم نمایند.

7. تیم سازي، فقط به شكل صوري:
تیم ه��ا تنها گروه هایي از افراد نیس��تند که با هم کار مي کنن��د، مهارت هاي ایجاد 
تیم هاي واقعي با عملكردي مطمئن و اثر بخش��ي، باید آموخته شوند و واقعیت این است 

که کمتر کسي از این مهارت ها برخوردار است.
ایجاد تعهد، توانایي ش��نیدن، مدیریت، روحیه مبارزه و غلبه بر کاس��تي ها، مدیریت 
رضایت مش��تري، برنامه ریزي اثر بخش، اس��تانداردهاي مشترک واضح و روشن، اصول 

اخالقي معین، حضور و موجودیت و منفعل نبودن.

چهارده اشتباه
برخی مدیران
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در ش��ماره قبلی نش��ریه خبری منتشر ش��د با عنوان »آزمون فلزات سنگین 
براي برنج هاي وارداتي اجباري شد« که در آن بنا به پیشنهاد سازمان بازرسي کل 
کش��ور و با اقدام کمیسیون زیربنایي دولت، آزمون فلزات سنگین براي برنج هاي 

وارداتي اجباري شد.
در تكمیل این خبر اش��اره می ش��ود به مجموعه اقدامات انجام ش��ده که در 
نهایت منجر به اجرای اس��تاندارد ملی خوراک انس��ان- بیش��ینه رو اداری فلزات 

سنگین با شماره ملی 12968 برای برنج های وارداتی شد.
بنا بر گزارش س��ازمان بازرسی کل کش��ور آزمون برای 62 نمونه برنج های 
وارداتي بر اس��اس اس��تاندارد بین المللی AOAC و با نظ��ارت دقیق نمایندگان 
مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اداره کل اس��تاندارد استان تهران، 
وزارت بازرگانی و سازمان بازرسی کل کشور و با رعایت تدابیر خاص حفاظتی از 

سوی حراست مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام پذیرفت. 
نتایج آزمون، حاکی از آلودگی بیش از حد مجاز 8 نمونه از برنج های وارداتی 

به نام های ... به فلز سرب مي باشد.
در اجرای پیشنهاد گزارش قبلی سازمان بازرسی کل کشور، مؤسسه استاندارد 
حد مجاز فلزات سنگین در غالت ازجمله برنج را تعیین و به تصویب کمیته ملی 

استاندارد رساند.
متعاقب گزارش اولیه و پیگیری های مس��تمر انجام یافته در نهایت حد مجاز 
میزان فلزات سنگین غالت )از جمله برنج( در نهصد و شصت و هفتمین اجالسیه 

کمیته ملی استاندارد در تاریخ 89/7/24 به تصویب رسید.
سازمان بازرس��ی کل کشور علت اصلي مشكالت ایجاد شده در عدم تعیین 
حد مجاز فلزات س��نگین )جیوه، نیكل، کادمیم، س��رب و آرسنیک( و روش آماده 
سازي و آزمون نمونه در این ارتباط را در استاندارد ملي ایران دانست که این امر 
باعث عدم وحدت رویه و بروز مش��كالت گردیده است. در حالی که مطابق ماده 
3 قانون اصالح قوانین و مقررات موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتي ایران و 
اصالحیه هاي بعدي، انجام تحقیقات، تدوین، نش��ر و ترویج استاندارد هاي ملي از 
جمله وظایف موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتي ایران بوده لذا تعیین حد و 

ورود برنج های آلوده

حدود مجاز فلزات س��نگین در مواد غذایي ) ازجمله غالت( نیز بر عهده موسس��ه 
استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران بوده و اعالم حد و حدود مجاز فلزات سنگین 

در برنج از سوي وزارت بهداشت و نظارت بر آن نیز وجاهت قانوني ندارد.
در گزارش س��ازمان بازرسی کل کش��ور بر عملكرد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كی در این خصوص اش��اره کرد و اعالم داشت: وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كی علی رغم صورت  جلسات تنظیم شده از حضور نماینده 
خود در زمان آزمون بر روی برنج های وارداتی در آزمایشگاه IGI جلوگیری نمود.

همچنین معاون غذا و دارو وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكی پس 
از اعالم نتایج آزمون توس��ط کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقدام 
به اطالع رس��انی خالف واقع و جوس��ازی رس��انه ای مبنی بر عدم مقبولیت نتایج 
اعالم ش��ده در آزمایش��گاه IGI به دلیل عدم حضور نماینده وزارت بهداش��ت در 

آن آزمایشگاه کرد.
س��ازمان بازرسی کل کش��ور در این زمینه پیشنهاد داد: حسب ماده 4 قانون 
موسس��ه اس��تاندارد وظیفه اطالع رس��اني عمومي و اعالم ب��ه مراجع ذي ربط به 
مؤسس��ه اس��تاندارد واگذار شده اس��ت لذا مي بایس��ت در این ارتباط بخشنامه و 
یا دس��تورالعملي از س��وي موسسه اس��تاندارد تدوین و پس از تأیید شوراي عالي 
اس��تاندارد، ابالغ ش��ود به نحوي که ش��رایط و روش اطالع رساني در آن به طور 

دقیق تبیین شده باشد و از اعمال سلیقه خودداري گردد.
نظ��ر ب��ه اینكه نتایج آزمایش های اعالمي از س��وي مؤسس��ه اس��تاندارد و 
تحقیق��ات صنعتي ای��ران در خصوص مجاز یا غیر مج��از بودن مصرف یک نوع 
کاال تأثیر عمده اي بر افكار عمومي جامعه دارد شایسته است مؤسسه مذکور پس 
از انجام نمونه برداري ه��اي علمي و چندین مرحله آزمون و اتقان کافي، اقدام به 

اعالم عمومي در خصوص قابل مصرف بودن یا نبودن یک کاال نماید.
بنابرای��ن با محرز ش��دن آلودگي برخي از برنج هابه فلزات س��نگین، اجراي 

آزمون فلزات سنگین براي برنج هاي وارداتي اجباري شد.

ممنوع
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 توزیع ش��یر مدرسه در سراسر کش��ور در راستاي اجراي تغذیه رایگان متأثر 
از س��الیان گذش��ته بود و س��پس در اجراي ماده 197 قانون برنامه س��وم توسعه 
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ایران با توجه به بررسي ها و تحقیقات انجام شده 
مبني بر اثرات نامطلوب ناش��ي از عدم مصرف ش��یر در سنین مختلف و عوارض 
ناشي از آن اعم از کاهش قد، وزن ،ضریب هوشي و کمبود کلسیم مورد نیاز بدن 
دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلي ، پس از اجراي آزمایشي»طرح شیر مدرسه 
ایران« در س��ال 1379، از س��ال 1380 به موجب مصوبه شوراي اقتصاد ، وزارت 
جهاد کش��اورزي به عنوان دس��تگاه مباشر تأمین وتوزیع شیر مدرسه ایران تعیین 
مي گردد. که این روند نیز تا پایان س��ال تحصیلي 85 – 84 اس��تمرار داشته و به 
موجب بند 2 مصوبه شوراي اقتصاد، کمیسیون شوراي اقتصاد موظف مي گردد که 
سازو کار مناسب تأمین و توزیع شیر مدارس کشور و پرداخت یارانه مستقیم آن به 

وزارت آموزش و پرورش را بررسي و به شوراي اقتضاد ارائه نماید.
 در همین راس��تا کمیس��یون مذکور اقدام الزم را معمول و س��پس شوراي 
اقتص��اد، وزارت آموزش و پرورش را به موجب مصوب��ه مورخ 85/5/8 به عنوان 
دس��تگاه مباشر تأمین و توزیع شیر مدرسه ایران تعیین مي نماید و براساس بند 6 
مصوبه مذکور به منظور انجام تحقیقات ، آموزش ،ساماندهي شبكه اطالع رساني 
در اجراي مطلوب برنامه و بررس��ي اثرات اجرایي توزیع و ترویج ش��یر مدرس��ه 
،اعتب��ار الزم را پس از تبادل موافقتنامه بین  س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان )س��ازمان تابعه وزارت بازرگاني( و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي 

توسط دستگاه مباشر »وزارت آموزش و پرورش« تأمین مي گردد.
همچنی��ن ب��ه موجب بند 7 مصوبه یاد ش��ده وزارت آم��وزش و پرورش نیز 
ب��ه عنوان دس��تگاه متولي اجرا موظف مي گردد »س��امانه رایان��ه اي« به منظور 
اطالع رس��اني به هن��گام، دراجراي برنامه طراح��ي و در راس��تاي مصوبه هیأت 
وزی��ران،  ابالغیه وزارت بازرگاني و مصوبه س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزي به 

شوراي اقتصاد ارایه نماید. 
بنا به گزارش اداره کل نظارت و بازرس��ی امور آموزش��ی و پژوهشی سازمان 
بازرسی کل کشور با وصف ساز وکارهاي فوق و طي سالیان مباشرت اجرا توسط 

بررسی طرح توزیع
شیر مدارس

دستگاه مباشر »وزارت آموزش و پرورش« دستورالعمل اجرایي شیر مدرسه ایران 
براي س��ال تحصیلي 89–88 توسط معاون برنامه ریزي و توسعه مدیریت وزارت 
مذکور که رئیس کمیته ملي ش��یر و نان مدرس��ه نیز مي باش��د این دستورالعمل 
تدوین و  به س��ازمانهاي آموزش و پرورش سراس��ر کش��ور اب��الغ مي گردد که 
ط��ي این دورة زماني تعدادي از اعضاي کمیته ملي ش��یر مدرس��ه ایران که هر 
یک مس��وولیت همكاري با مباش��ر را به تنوع نوع مس��وولیت داشته اند از ردیف 

برنامه هاي مورد نظر خارج مي گردند.
ب��ا توج��ه به اینك��ه در وضعی��ت کنوني، ش��یر مصرفي»جامع��ه هدف« با 
اس��تانداردهاي جهاني از حیث کمیت  فاصل��ه زیاد دارد،تاکنون هیچ گونه ارزیابي 
در میزان کارآیي و اثر بخش��ي این طرح از نظر میزان دس��تیابي به ارتقاء س��طح 
س��المت »جامعه هدف« به عمل نیامده اس��ت تا معلوم شود با اقدامات به عمل 
آمده و هزینه هاي صرف ش��د ت��ا چه اندازه در اجراي هدف م��ورد انتظار توفیق 

حاصل شده است. 
در بررس��ي علل وجودي  این امر طي یک دوره س��ه س��اله بررس��ي هیأت 
بازرس��ي مش��خص گردید؛ اواًل مس��وولیت مباش��رت وزارت آموزش و پرورش 
مي بایس��ت همراه با تدوین چارت تش��كیالتي ، تأمین نیروي انساني باشد که در 
زمان حضور هیأت بازرسي مشخص گردید این امر صورت نگرفته به رغم تكلیف 
مصرح در مصوبات، سیاس��ت گذاري و نظ��ارت بر اجراي برنامه )کمي و کیفي( و 
هماهنگي ه��اي الزم صورت نپذیرفته و کمیته ملي ش��یر صرفًا با اس��تعداد چند 
کارمن��د و دبیر، دبیرخانه به عنوان س��تاد فعالیت مي نماید، که متناس��ب با هدف 

مورد انتظار نمي باشد. 
ثانی��ًا ب��ا توجه به وظیفة خطی��ر مدیران مدارس کش��ور در تعلیم و تربیت و 
نظارت،  وظیفه اي مضاعف بر عهده ایشان و سایر کارکنان گذارده مي شود که در 
قالب این وظیفه حق و حقوقي  نیز براي آنان در نظر گرفته نشده است. همچنین 
فرهنگ س��ازي استفاده از  ش��یر نیز به مربیان بهداش��ت مدارس واگذار مي شود 
که در این راس��تا، با بررسي محیطي هیأت بازرس��ي در تهران، شهرري، اردبیل، 
مشكین شهر، نمین،  زاهدان، میرجاوه اغلب مدارس فاقد مربي بهداشت مي باشند.

س��ازمان بازرسی کل کش��ور در گزارش خود پیشنهاد داد از آنجا که در حال 
حاضر دورة مصرف س��االنه هفتاد نوبت در س��ال به میزان دویس��ت گرم در روز 
منطبق با استانداردهاي جهاني )استاندارد شیر مصرفي درروز 2 تا 4  لیوان  225 
گرمي است که در مدارس ایران یک روز در میان 200 گرم  و آنهم  براي مدت 

ادامه در صفحه 17
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وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
تهیه اصالحیه قانون س��اماندهی 
مب��ادالت مرزی، تهی��ه طرح ره گیری 
)کدین��گ( کاالهای واردات��ی، اجرای 
کام��ل تصویب نامه هیئ��ت وزیران در 
خصوص چگونگی صدور تمدید کارت 
بازرگانی تا پایان آذر ماه س��ال 1390 
و ارائ��ه گزارش به هیئ��ت دولت، الزام 
واردکنندگان کاال به داشتن نمایندگی 
مج��از و خدمات پ��س از فروش برای 
کلی��ه کااله��ا، کاه��ش ردیف ه��ای 
تعرفه ای حداق��ل به پنج هزار )5000( 
ردیف، شناس��ه دار نمودن کلیه انبارها 
و مراکز نگه��داری کاالهای واردتی و 
ثبت نوع و می��زان کاالهای ورودی و 
خروجی با استفاده از سیستم نرم افزاری 
و فراهم نمودن امكان شناسایی بخش 
قاچاق با تطبیی��ق اطالعات کاالها با 

آمار گمرکات.

وزارت نفت:
نرم اف��زاری  راه ان��دازی س��امانه 
عرضه مواد س��وختی س��همیه بگیران 
عمده و همچنی��ن الكترونیكی نمودن 
 اس��ناد مرب��وط، ایجاد جای��گاه عرضه

در  س��وختی  م��واد 
و حم��ل  خودروه��ای  تجهی��ز  جن��وب،  س��واحل  مج��از   اس��كله های 
 نق��ل فرآورده��ای نفتی به س��امانه فنی کنترل مصرف س��وخت و مس��یریاب،

راه ان��دازی س��امانه فنی و رویه اجرائ��ی کنترل فعالیت ش��رکت هایی که با تهیه 
م��واد اولیه در داخل یا خارج از کش��ور اقدام به تولید و صادرات فرآوردهای نفتی 

می نمایند.

وزارت راه و شهرسازی:
 راه اندازی س��امانه فنی حمل و نقل کاال و الكترونیكی کردن اس��ناد حمل،

ارایه طرح تبدیل ش��ناورهای نیمه س��نگین به شناورهای س��نگین و بهینه سازی 
 لنج ه��ای تج��اری چوب��ی، تجهیز ش��ناورهای زی��ر )500( تن به سیس��تم فنی

ردیاب��ی و کنترل مصرف س��وخت، تكمیل زیر س��اخت بنادر تج��اری و الیروبی 
حوضچه ها طبق برنامه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تهیه و راه اندازی سامانه 
فن��ی صادرات، واردات، تخلیه و بارگیری کااله��ای ورودی و خروجی کلیه بنادر 
تجاری، ایجاد س��امانه فنی کنترل و ردیابی ترانزیت، ساماندهی صدور گواهینامه 

ملوانی.

وزارت امور اقتصادی و دارایی:
اعمال دقیق مقررات و تش��ریفات گمرکی در تمام رویه ها، اتخاذ تصمیمات 
الزم به منظور کاهش زمان رسیدگی و ترخیص کاال، اعمال کامل مقررات مربوط 
به کاالهای وارداتی دارای معافیت )مس��افرتی، ملوانی، مرزنش��ینی و ...( و صدور 
پته الكترونیكی به نام هر ملوان یا مس��افر، الكترونیكی نمودن اس��ناد گمرکی و 
ایجاد س��امانه فنی اظه��ار و ترخیص. اجرای برنامه آمایش گمرکات اس��تانهای 
س��احلی جنوب با حذف یا ادغام گمرکات غیر ضرور، تجهیز بیست گمرک مرزی 

.X-RAY به دستگاه

وزارت کشور:
انس��داد فوری بازارچه های موقت مرزی، جلوگیری از ساخت و ساز اماکن و 
مجموعه های تجاری بدون مجوز، اجرای طرح حریم امنیتی مرز در اس��تان های 

پیشنهادهای 
سازمان بازرسی به 
دستگاه ها ابالغ شد

آذربایج��ان  بلوچس��تان.  و  سیس��تان 
غربی، کردس��تان و کرمانش��اه، ارتقا و 
تقویت ساختار و سازمان پلیس مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز. 

وزارت جهاد کشاورزی:
اج��رای کام��ل ط��رح هویت دار 
نمودن دام ها در اس��تان های سیستان 
هرم��زگان،  کرم��ان،  بلوچس��تان،  و 
خراس��ان جنوبی، فارس، اصفهان، قم 
و خراسان رضوی. ایجاد قرنطینه های 
دامی در مرز سیس��تان و بلوچستان و 
صدور مج��وز ب��رای ورود دام زنده از 
مرزه��ا، تهیه طرح صیان��ت از مدیران 
و کارکنان دستگاه های اجرائی مرتبط 
با واردات و صادرات کاال، س��اماندهی 
حضور دس��تگاه های ذی رب��ط در امر 
واردات و ص��ادرات کاال، جلوگیری از 
هر نوع توس��عه تش��كیالت یا تعریف 
وظای��ف جدی��د ب��رای دس��تگاه های 

نظارتی و حذف وظایف موازی.

وزارت اطالعات:
ارتقا و تقویت س��اختار و سازمان 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تشكیالت 
متب��وع، تهی��ه و اج��رای »سیس��تم 

هماهنگی و کنترل واردات کاال«.

نیروی انتظامی:
جلوگی��ری از خروج تجمیعی تجاری کاالهای خریداری ش��ده از ملوانان از 
اس��تانهای مرزی قبل از رعایت تش��ریفات، اس��تقرار ماموران انتظامی در ادارات 
تعزیزات حكومتی جهت اجرای احكام قطعی شعب تعزیرات حكومتی، ساماندهی 

و تجهیز و تقویت پاسگاه های ایست و بازرسی ثابت و سیار. 

معاونت های توس�عه مدیریت و سرمایه انس�انی و برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رییس جمهور:

تهی��ه طرح صیان��ت از مدیران و کارکنان دس��تگاه های اجرائ��ی مرتبط با 
واردات و صادرات کاال، بررس��ی و ارائه برنامه پیشنهادی برای ساماندهی حضور 
دس��تگاه های ذی رب��ط در ام��ر واردات و صادرات کاال با ه��دف ایجاد مدیریت، 
جلوگیری از هر نوع توس��عه تشكیالت یا تعریف وظایف جدید برای دستگاه های 
نظارتی در موضوع واردات کاال و حذف وظایف موازی به منظور تس��هیل تجارت 

قانونی.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز:
تهی��ه طرح سیس��تم جامع فن��ی کنترل غی��ر مانع حمل و نق��ل و مصرف 
 س��وخت، تهیه طرح ساماندهی اس��كله ها، ش��ناورها، خورهای مجاز و همچنین

ط��رح س��اماندهی و انضباط بخش��ی به ت��ردد و توقفگاه های ش��ناورها، اجرای 
ش��ماره گذاری )کدینگ( کاالهای وارداتی یا تولیدی جهت ره گیری. وزارت امور 
خارجه موظف اس��ت موضوع پیش گی��ری از قاچاق کاال قبل از مبادی ورودی را 
در دس��تور کار خود با کشورهای همسایه قرار داده و نظرات ستاد مرکزی مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال وارز را در تنظیم موافقت نامه ه��ا، پروتكل ها و تفاهم نامه های دو 

جانبه لحاظ نماید.

در قالب مصوبه هیات وزیران:

پيش�نهادهای سازمان بازرس�ی کل کش�ور در باره مبارزه با قاچاق کا ال 
و ارز پس از تصويب هيات وزيران به دستگاه های مربوطه ابالغ شد.

 اعمال راه کارهای ارائه ش�ده در اين گزارش در راس�تای رفع نارسائی ها 
نهايت�اً منجر ب�ه تصويِب نامه هي�ات وزيران و ابالغ آن به دس�تگاه های 

مربوطه شد.
بر اس�اس گزارش س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور تصميمات جلسات ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای اجرا به وزارتخانه های کشور، راه 
و شهرس�ازی، امور اقتصاد و دارايی، جهاد کشاورزی، اطالعات و نيروی 
انتظامی، س�تاد مرکزی مبارزه ب�ا قاچاق کاال و ارز، معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راه بردی و معاونت توس�عه مديريت و س�رمايه انسانی رييس 
جمه�ور ابالغ ش�د. در ادام�ه به اختصار ب�ه وظايف هر يک از دس�تگاه ها 

اشاره می شود. 
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در نوع خود جامع است چرا که در آن 
تعریف نسبتًا کلی از فساد شده است.

به گفت��ه پورمحمدی این قانون 
ارزش زی��ادی از بع��د تصری��ح ب��ه 
مصادی��ق فس��اد اداری و مالی دارد 
و از این جهت کار را برای س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور و دیگر نهادها، 
م��ردم و دس��تگاه قضا آس��ان کرده 
اس��ت. مجموعه هایی که باید تحت 
کنت��رل ق��رار بگیرند در ای��ن قانون 
تصریح ش��ده است. از مجموعه های 
دولتی، غیر دولتی، مؤسسات عمومی 
و غیره در این قانون اش��اره شده که 

باید کنترل و نظارت شوند.
وی با اش��اره به محرومیت های 

درج ش��ده برای متخلفی��ن در حوزه 
فعالی��ت اقتص��ادی و مال��ی در این 
قان��ون گفت: ای��ن قان��ون می تواند 
ب��ه بهب��ود کس��ب و کار بیانجام��د. 
حتمًا فعاالن اقتص��ادی از این وضع 
اس��تقبال خواهن��د کرد. چ��را که در 
کشور شرکت های ثبتی زیادی داریم 
که عم��ده آن ها غیر فعالند و یا برای 
اس��تفاده های غیرمج��از راه اندازی 
ش��ده اند. این ش��رکت های صوری و 
اقماری هس��تند که محیط کس��ب و 
کار را به��م ریخته اند. قان��ون ارتقاء 
سالمت اداری و مقابله با فساد به نفع 
فضای کس��ب و کار کشور است و به 
تقویت محیط کس��ب و کار و توسعه 

رشد همه جانبه کشور کمک می کند.
ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور س��خت گیرانه بودن این قانون 
را رد ک��رد و گفت: فعاالن اقتصادی، 
بازرگان��ی و تع��اون کش��ور از ب��ی 
انضباطی و روابط ناسالم اقتصادی و 
مالی در محیط کس��ب و کار ناراضی 
و در رنج و عذابند. اجرای این قانون 

تقاضای فعاالن اقتصادی است.
وی اف��زود: البت��ه زمانی محیط 
کسب و کار سالم می شود که محیط 
اداری کش��ور سالم ش��ود. دو محیط 
ب��ر روی ه��م تأثیرگ��ذار می باش��د. 
خوشبختانه در این قانون به سالمت 
هر دو محیط پرداخته شده است. این 
مس��ئله نقط��ه قوت قانون س��المت 
اداری است. این قانون هم به بخش 
محیط کس��ب و کار ب��ه طور جدی 
پرداخته اس��ت )و مفاد کنوانس��یون 
ضد فساد سازمان ملل عمدتًا در این 
قانون ذکر ش��ده( و هم به س��المت 
محی��ط اداری اهتمام ورزیده اس��ت. 

دس��تگاه ها طبق ای��ن قانون موظف 
ش��دند فعالیت ه��ای خود را ش��فاف 
س��ازی کنند و دقیقًا به اطالع عموم 
برس��انند و امكان دسترس��ی مردم را 

فراهم نمایند.
پورمحمدی در ادامه به ضرورت 
پاسخگویی روش��ن، دقیق و زمان دار 
دس��تگاه ها به مراجعین ک��ه در این 
قان��ون به آن پرداخته ش��ده اس��ت، 
اش��اره ک��رد و از نقاط برجس��ته این 

قانون دانست.
وی همچنین با اشاره به بندی از 
قانون ارتقای س��المت که مربوط به 
شورای دس��تگاه نظارتی کشور است 
 گف��ت: تعیین ش��اخص، اندازه گیری

اداری  س��المت  می��زان  اع��الم  و 
دس��تگاه ها به مردم، حداکثر تا پایان 
ش��هریور ماه هر سال یكی از وظایف 
مهمی اس��ت که این قانون بر عهده 
ش��ورای دس��تگاه نظارت��ی کش��ور 

گذاشته است.

70 روز در س��ال شیر توزیع مي شود( نمي باش��د. به منظور اصالح امور با استفاده 
از بند ده آیین نامه توزیع اعتبار که وزارت بازرگاني به دس��تگاه مباشر ابالغ نموده 
اس��ت، وزارت آموزش و پرورش نسبت به تنظیم موافقتنامه و متقاباًل تبادل آن با 

وزارت بازرگاني اقدام الزم را معمول نماید. 
 اجراي طرح تحقیقاتي اش��اره شده در مصوبات کمیته ملي شیر ایران،الزمة 
سیاس��ت گذاري و برنامه ری��زي کام��ل در راس��تاي حصول به نتای��ج مورد نظر 
قانونگذار و حمایت از جامعة هدف موردنظر مي باش��د. با توجه به اینكه در اجراي 
طرح مذکور اعتبار اولیه پیش بیني ش��ده اس��ت، ض��رورت دارد وزارت آموزش و 
پرورش با در نظر گرفتن مفاد دس��تورالعمل اجرائي مصوب نس��بت به تعیین کار 
گ��روه تحقیقاتي اقدام الزم معمول و نتایج اجراي طرح را به اعضاي کمیتة ملي 

جهت حمایت هاي بعدي منعكس نماید.
 وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه متولي و مباشر در اجراي مصوبات 
نس��بت به طراحي و ایجاد سامانه رایانه اي ارزیابي عملكرد برنامه در سطح کشور 
اقدامي به عمل نیاورده است. نظر به اینكه دبیرخانه کمیته ملي شیر نیز در پاسخ 
سئوال  هاي هیأت بازرسي اعالم نموده است اقدام مذکور از طریق گویش صورت 
مي پذیرد، این اقدام نمي تواند وضعیت موجود توزیع شیر بین جامعة هدف را تبیین 
نماید. با توجه به پیشنهاد و اعالم آمادگي دفتر توسعه مدیریت و فناوري و تحول 
اداري وزارت مذکور مبني بر تهیه سامانه کنترل توزیع، ضرورت دارد آن دفتر در 
اسرع وقت به منظور تامین نظر قانون گذار و اعضای کمیته ملی شیر ایران نسبت 

به ایجاد سامانه مورداشاره اقدام الزم به عمل آورد. 
 با توجه به تدوین  دستورالعمل  اجرائي شیر مدرسة ایران، از آنجا که  تكالیف 
مصرح در آیین نامه نظارتي تهیه ش��ده هم عرض دس��تورالعمل اجرایي توس��ط 
دبیرخانه  کمیته ملي ش��یر ایران، استقالل  کار گروه استان را خدشه دار مي سازد. 
در این خصوص با توجه به توشیح دستورالعمل توسط معاونت برنامه ریزي و توسعه 
مدیریت و رئیس کمیته ملي شیر و نان مدرسه، ارجاع آیین نامه نظارتي با امضاي 
دبیر و دبیرخانه  و ایجاد تكلیف براي کار گروه اس��تان مبني بر قطع یارانه شیر با 

تعامالت  مقررات و 
ن��ص  و  اداري 
دستورالعمل  صریح 
در  دارد،  مغای��رت 
با  ای��ن خص��وص 
توجه به الزم االجرا 
ب��ودن تصمیم��ات 
کار گ��روه اس��تان 
و همچنی��ن ارای��ه 
گزارش به دبیرخانه 
کمیت��ه ملي ش��یر 
ای��ران  مدرس��ه 
توسط آن کار گروه 

ضرورت دارد مطابق دستورالعمل شیر مدارس ایران عمل گردد.
عدم همكاري متولیان توزیع شیر در استانهاي کشور با مدارس مشهود است. 
در زمان بازرسي مالحظه گردید. با توجه به اینكه در امر نظارت ،دبیرخانه کمیته 
ملي ش��یر مدرسه ایران از نیروي کافي و وس��یله نقلیه وساختار سازماني مناسب 
برخوردار نبوده، همچنین بازدید از مدارس به منظور نظارت بر انجام امور صورت 
نمي پذیرد وآن دبیرخانه  بعنوان رکن برنامه در دستورالعمل اجرایي پیگیري الزم 
را در این خصوص به عمل نیاورده است ضرورت دارد دبیرخانه در خصوص تأمین 

نیازهاي مدارس و مناطق گزارش الزم را به کمیته ملي شیر ارایه دهد. 
ب��ا توجه به بن��د 3 مصوبه مورخ 85/4/31 ش��وراي اقتص��اد و با عنایت به 
ش��رح وظایف وزارت آموزش وپرورش در برنامه ش��یر مدرس��ه که مقرر داش��ته 
انعقاد قرارداد تولید و توزیع ش��یر مدرسه با پیمانكاران از وظایف سازمان آموزش 
و پرورش اس��تانها مي باشد . لذا ارس��ال قرارداد هاي منعقده در استان براي تایید 
نهایي به وزارت آموزش و پرورش باعث تطویل امور مي شود، بنابراین الزم است 
پس از تایید قرارداد توس��ط ذي حساب استان مربوط، مطابق مفاد قرارداد به مورد 
اجرا گذارده شود و فقط نسخه اي از قرارداد جهت هماهنگي و اطالع  به وزارتخانه 

ارسال گردد. 

الیحه ارتقای سالمت اداری
و مقابله با فساد تصویب شد

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 15

بررسی طرح توزیع شیر مدارس
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بررس��ی س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور از عملكرد مالیاتی شر کت های 
وارد کننده شیر خشک طی سال های 
85 تا87 حا ک��ی از وجود ابهاماتی در 

این زمینه است. 
در رس��یدگی به وضعیت مالیاتی 
یكی از این ش��رکت ها مش��خص شد 
که فاصل��ه زمانی بی��ن صورتمجلس             
دریاف��ت اس��ناد و مدارک ش��رکت و 
تهیه گ��زارش مالیات��ی طوالنی بوده 
اس��ت . اس��تعالم از مراجع ذیربط در 
خصوص فعالیت های این شرکت نیز 
دیر هنگام انجام ش��د و گروه رسیدگی 
بدون دریافت پاسخ استعالم ها نسبت 
ب��ه تهیه گزارش مالیاتی اقدام نمود. از 
طرفی دق��ت الزم در بررس��ی هزینه 
های غیر قاب��ل قبول )تبلیغات ،کمک 
های نقدی و غیر نقدی( از طرف گروه 
رس��یدگی کننده و رییس اداره مالیاتی 

به عمل نیامده است .
این گ��زارش م��ی افزاید:با توجه 
به مفاد م��اده 236 قانون مالیات های 
مس��تقیم ، تعدی��ل ب��رگ تش��خیص 
مالیاتی می بایس��ت مس��تند  به اسناد 
و مدارک باش��د لیكن در برخی موارد 

ابهام درعملكرد مالیاتی شركت های 
واردكننده شیر خشک

ش��رکت واحد در راس��تای »طرح جامع حم��ل و نقل و ترافیک ته��ران« )مصوب 
اردیبهش��ت ماه 1387 ش��ورای اسالمی شهر تهران( در چش��م انداز »طرح جامع شهري 
ته��ران«، موظ��ف به اج��رای برخی از اهداف مرتب��ط طرح با حوزه اتوبوس��رانی و مینی 
بوسرانی از جمله توسعه و ساماندهی شبكه »اتوبوسرانی و مینی بوسرانی« شده است. در 
تابس��تان س��ال 1387نیز معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اقدام به تدوین 
برنامه 5 س��اله اتوبوس��رانی و مینی بوسرانی تهران و حومه از سال 1388 الی 1392 کرد. 
بنابراین اجرای طرح های فوق به عنوان اهداف شرکت واحد در حوزه اتوبوسرانی و مینی 

بوسرانی و میزان نیل به این اهداف، مورد بررسی هیات بازرسي قرار گرفت.

حوزه اتوبوسرانی
در حوزه اتوبوسرانی پس از بررسی های صورت گرفته نتایج زیر حاصل شده است:

1. ناوگان اتوبوس��رانی در س��ال 1387 سال دارای س��هم 18 درصدی از سفرهای 
روزانه ش��هری بود که مطابق هدف مقرر در طرح جامع و در افق سال 1404 می بایست 
به میزان 22 درصد و طبق برنامه پنجساله اول به میزان 20 درصد رشد کند. به دلیل عدم 
تعیین سهم سفرهای روزانه در سال های 1388 و 1389 توسط شهرداری تهران، بررسی 

عملكرد شرکت واحد در میزان نیل به اهداف مورد نظر مشخص نشد. 
2. طی 2 س��ال اول برنامه فوق ) س��ال هاي 1388 و 1389( به ترتیب تعداد 3/8 و 
4/2 میلیون نفر جابجایی انجام ش��ده اس��ت که بیانگر اجرایی ش��دن میزان 70 درصد از 

اهداف برنامه می باشد.
3. با توجه به بررس��ی ها، اقدامات ش��رکت واحد در برون س��پاری و توس��عه بخش 
خصوصی اگرچه در بدو امر بدون تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و ساز و کارهای اجرایی 

بوده، اما در دوره مدیریت جدیداقدامات مناسبی انجام شده است.
4. مطاب��ق طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ش��هر تهران تا س��ال 1404، ش��بكه 
خطوط اتوبوس��رانی تندرو می باید به طول 150 کیلومتر و به تعداد 12 پایانه توسعه یابد. 
طبق بررس��ی ها مشخص شد در 3 س��ال اول اجرای طرح حدود 68 درصد برنامه جامع 

محقق شده است.
5. نس��بت اتوبوس های با طول عمر باالی 10 س��ال به تعداد کل ناوگان از میزان 
4/4 درصد در سال 1388 به میزان 3/3 درصد در سال 1389 کاهش یافته است که این 
امربیانگر توفیق نس��بی ش��رکت واحد در روند نوسازی و کاهش عمر اتوبوس ها به کمتر 

از 10 سال می باشد.
6. بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در افق سال 1404 تعداد 400 
خط اتوبوس��رانی با 11000 هزار دس��تگاه اتوبوس پیش بینی ش��ده است. حسب بررسی 
انجام ش��ده در س��ال 1388 تعداد 7165 دستگاه اتوبوس در 359 خط اتوبوسرانی فعالیت 
داشته که در سال 1389 به تعداد 7068 دستگاه اتوبوس در 308 خط اتوبوسرانی کاهش 

یافته است.

نحوه نظارت بر بخش خصوصی
پس از مجوز شورای اسالمی ش��هر تهران درچگونگی مشارکت بخش خصوصی- 
تعاونی در بهره برداری از خطوط اتوبوس��رانی و مینی بوس��رانی در حال حاضر تعداد 24 
ش��رکت خصوصی با 3403 دستگاه اتوبوس تحت نظارت ش��رکت واحد مشغول فعالیت 
هس��تند. حس��ب بررسی ها و با توجه به اقدام ش��رکت واحد در شفاف سازی امور مربوط 
به رتبه بندی ش��رکت ها- که س��هم بس��زایی در نحوه ارائه خدمات توسط شرکت های 
خصوصی دارد- اقدامات انجام ش��ده، اگرچه به صورت صد در صد و کامل نیست، اما به 

دلیل قرارگرفتن در بستر قانونمندی ، مطلوب ارزیابی می شود.
حس��ب بررس��ی ها در س��ال 1389 ، صد و چهل )140( مورد تخلف شرکت های 
خصوصی در کمیته انضباطی مطرح و رس��یدگی شده که این میزان در 5 ماهه اول سال 
1390 به یكصد وهش��تاد و هشت )188( مورد افزایش یافته است. آمار تخلفات کشف و 
رس��یدگی شده در پنج ماهه اول س��ال جاری نسبت به سال 1389 حدود 34 درصد رشد 

داشته است که این موضوع داللت بر نظارت بیشتر عوامل نظارتی دارد.

شركت واحد اتوبوسرانی
در چشم انداز طرح جامع شهری تهران

سامانه هوشمند شرکت واحد
یكی از برنامه ها و اهداف شرکت واحد، فراگیری و استفاده از سامانه های هوشمند 
و الكترونیكی در ناوگان این ش��رکت اس��ت. حسب بررس��ی انجام شده، در راستای طرح 
س��امانه هوشمند و الكترونیكی شرکت واحد ، این سامانه در خطوط تندرو 1،2،3و4 فعال 
و اجرایی ش��ده اس��ت و برنامه ریزی برای بهره گیری از این س��امانه برای سایر خطوط 
به ویژه اتوبوس های بخش خصوصی در حال اجرا می باش��د. به دلیل عدم اجرای کامل 
این پروژه امكان اظهار نظر در میزان و تاثیر این سامانه در حل مشكالت میسر نیست.   

  
  درآمد شرکت واحد

ش��رکت واحد طی سالیان گذشته، به دلیل عدم تناس��ب قیمت تمام شده جابجایی 
و دریافت بهاي بلیت، کماکان با مش��كل مالی روبه رو بوده و ادامه فعالیت بدون کمک 
شهرداری تهران و دولت برای این شرکت میسر نبوده است.با آنكه کمک های دولت به 
شرکت واحد در سال 1389 نسبت به سال های قبل از آن افزایش پیدا کرده اما این میزان 

سهم کمی از هزینه های شرکت واحد را پوشش داده است.

تعدی��ل ها با اس��تفاده از عباراتی مثل 
" در جه��ت رعایت عدال��ت مالیاتی " 

انجام شده است . 
ع��دم اظهار نظر گروه رس��یدگی 
مالیات��ی در خص��وص به��ای تم��ام 
شده ابرازی ش��رکت و همچنین عدم  
انعكاس چگونگی بررس��ی بهای تمام 
شده ش��رکت  از نقاط ضعف رسیدگی 

محسوب می گردد.
از طرف��ی ش��رکت مذکور س��ود  
ویژه خود را طی س��ال های 1385الی 
1387 به ترتیب ب��ه میزان 4/9 ،7/4 
و 3/9 درص��د اعالم نموده اس��ت)که 
برای چنین شرکت هایی چندان قابل 
توجه نمی باشد ( شایان ذکر است آن 
ش��رکت اقدام به تاس��یس دو شرکت 
دیگربا فعالیت مش��ابه ش��رکت اصلی 

نموده است .
در گزارش س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور تاکید ش��د:با توجه ب��ه موارد 
مذک��ور، برنام��ه ریزی ب��رای کاهش 
فاصله زمانی مراحل رسیدگی مالیاتی 
، تدوین دس��تورالعمل رسیدگی بهای 
تم��ام ش��ده و دقت بیش��تر در تعدیل 

برگ تشخیص ضرورت دارد .
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جوایز صادراتي به کاالهاي صادر شده از استان همدان با منشأ تولید داخلي 
ب��ه دو صورت پرداخت مي ش��ود که یكي مربوط به س��یب زمیني براس��اس وزن 
ص��ادرات به ازاي هر کیلو 300 ریال که 150 ریال آن س��هم س��ازمان بازرگاني 
و 150 ریال مربوط به س��هم اس��تانداري همدان مي باش��د و دیگري براي سایر 
کاالهاي صادراتي براساس درصدي از ارزش پایه صادراتي کاالهاي مختلف که 

بین 2 تا 5 درصد متفاوت مي باشد، پرداخت مي گردد.
بر اس��اس گزارش س��ازمان بازرس��ی کل کش��ورپرداخت جوای��ز صادراتي 
س��یب زمیني در س��ال 87 بعد از گذش��ت چند ماه و اغلب در تاریخ 87/12/28 
توس��ط س��ازمان بازرگاني انجام و بخش عمده آن پرداخت نشده مضاف بر اینكه 
جایزه س��هم تعهدات اس��تانداري همدان هنوز پرداخت نگردیده و این امر باعث 
کاهش صادرات س��یب زمیني شده اس��ت. زیرا صادرات سیب زمیني سودي براي 
صادرکنندگان واقعي نداش��ته و اغلب آنان س��ود خ��ود را از طریق دریافت جوایز 
صادرات��ي بدس��ت مي آورند که عدم اطمین��ان در پرداخت جوای��ز باعث کاهش 

صادرات شده است.
اداره کل بازرس��ی اس��تان همدان اعالم کرد: بر اساس دستورالعمل 26آبان 
1387 وزی��ر بازرگان��ي مبني بر پرداخ��ت به روز جوایز صادراتي نیمه دوم س��ال 
87 تح��ت عنوان مس��یر دوم صادرات در اس��تان همدان عملي نش��ده و جوایز 
صادرکنندگان این مس��یر بعد از چند ماه پرداخت ش��ده مضافًا به اینكه جایزه 15 

نفر از آنان به مبلغ پرداخت نشده بود.
جوایز صادراتي سال 86 و نیمه اول سال 87 پرداخت نگردیده و از این بابت 

صادرکنندگان طلب کار بودند.
در ادامه گزاش آمده است: پرداخت جوایز سیب زمیني بدون اخذ بارنامه های 
معتبر و عدل بندی گمرک  مدارک کامل و صرفًا با درج یک مهر خروجي انجام 
مي ش��ود و احتمال تخلف توسط آنان زیاد مي باشد. همچنین جهت اثبات اصالت 
اظهارنامه هاي ارائه ش��ده توس��ط تجار جهت دریافت جوایز استعالم از گمرکات 

خروجي بع عمل نمي آید.
همچنین س��ازمان بازرس��ی گ��زارش داد ک��ه در پرداخت جوای��ز صادراتي 
س��یب زمیني صرفًا براساس وزن درج شده در اظهارنامه صادراتي است و توجهي 
به میزان و وزن خروجي از کش��ور نمي شود که بعضًا میزان وزن اعالمي از طرف 

گمرک, خروجي کمتر از میزان اظهارشده مي باشد.
از دیگر مش��كالت، عدم اجراي طرح تحقیقاتي نیازس��نجي به منظور تعیین 
احتیاجات تحقیقاتي بخش صادرات و فراخوان عمومي جهت ش��رکت اس��اتید و 
صاحب نظران اس��ت.همچنین بعضي از طرح ها اجرا ش��ده ب��ا موضوع صادرات 

همخواني ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد داد: با تامین به موقع وکافی اعتبار جوایز 
صادرات��ی زمینه پر داخت به روز فراهم و نرخ جوایز صادراتی در حد اعتبارات هر 

سال توسط شورایعالی صادرات اصالح گردد.
ضروری است سازمان بازرگاني استان جهت پرداخت جوایز صادراتي ازجمله 
س��یب زمیني نسبت به اخذ بارنامه خروجي از کش��ور و لیست عدل بندي گمرک 

و استعالم از گمرک خروجي جهت صحت اظهار نامه هاي صادراتي اقدام نماید.
همچنین الزم است س��ازمان بازرگاني استان با هماهنگي گمرک نسبت به 
مكانیزه و الكترونیك��ي نمودن صدور پروانه هاي صادراتي و اعطاي کد رهگیري 
ب��ه صادر کنندگان اقدام ت��ا از نقل و انتقال پروانه ه��اي صادراتي از گمرک مبدأ 
به گمرک خروجي و اداره بازرگاني که به صورت دس��تي انجام مي ش��ود و زمینه 

سوء استفاده و ارائه اظهار نامه هاي غیر واقعي را فراهم مي آورد، جلوگیري شود.
س��ازمان بازرگاني استان نسبت به نظارت بر هزینه کرد اعتبارات پرداختي به 

انجمن هاي صادر کنندگان و ارائه گزارش دراین خصوص اقدام نماید.

 بررسی نحوه پرداخت جوایز 
صادراتي در همدان

توزیع شفاف اعتبارات در
سازمان شهرداری ها و دهیاري ها

سازمان بازرسی کل کشور عملكرد سازمان شهرداری و دهیاری های 
کشور را در زمینه نحوه توزیع و تسهیم وجوه اعطای وام بررسی کرد.

بنا بر این گزارش س��ازمان بازرسی کل کشور تناسب معني داري در 
توزیع وجوه حس��اب متمرکز بین شهرداري هاي کشور مالحظه نمي شود 
و حاکي از آن اس��ت که، ش��اخص هاي توزیع و فرم��ول وزن گذاري این 

شاخص ها در عمل به درستي رعایت نگردید.
در ای��ن گزارش همچنین آمده اس��ت که س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کش��ور با توجه به مفاد تبص��ره )2( ماده )39( قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در ارس��ال گزارش عملكرد توزیع وجوه حس��اب متمرکز 
در مقاطع سه ماه یک بار به شوراي عالي استان ها و کمیسیون اقتصادي 

مجلس شوراي اسالمي اقدام نماید.
بررس��ی های سازمان بازرسی کل کشور نش��ان می دهد که با توجه 
به ممنوعیت پرداخت از وجوه حس��اب متمرکز به جز مس��تثنیات قانوني، 
بخش��ي از وج��وه متمرک��زدر قالب خری��د اتوبوس، میني بوس و س��ایر 
ماش��ین آالت و یا برنامه هاي دیگر مس��تقیمًا توسط سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور هزینه شده که مغایر با احكام قانوني مذکور است.

در این باره الزم اس��ت سازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور 
وج��وه حس��اب متمرکز را صرف��ًا برابر ش��اخص هاي تعریف ش��ده بین 
ش��هرداري ها و دهیاري هاي کش��ور توزیع و از هزینه ک��ردن آنها در غیر 
موارد مقرر خودداري کند و چنانچه براس��اس برخي مصالح، انجام هزینه 
در س��ایر امور ضرورت داشته باش��د الزم است از طریق اصالح قوانین و 

مقررات زمینه تحصیل مجوزهاي قانوني را فراهم سازد.
همچنین پیش��نهاد مي ش��ود س��ازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور به منظور ضابطه مند کردن حساب هاي مربوط به وجوه در اختیار 
اداره کل اداري و مالي )وجوه متمرکز( حساب هاي مذکور را تحت نظارت 
ذي حس��ابي قرار دهد تا با اعمال ضوابط قانوني حاکم بر این اعتبارات از 

انجام پرداخت هاي فاقد وجاهت قانوني ممانعت شود.
پرداخت وام از محل موجودي حس��اب متمرکز سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور فاقد ضوابط مصوب و مشخص بوده و فقدان چنین 
ضوابطي موجب ش��ده اس��ت تا برخي عملكردها در این ارتباط و از جمله 
نحوه هزینه کردن کارمزدها از ش��فافیت الزم برخوردار نباشد و پرداخت 

وام به اشخاص حقیقي از این محل ضابطه مند نمی باشد.
س��ازمان دراین باره تاکید کرد:الزم اس��ت سازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کش��ور از پرداخت وام یا وجوهي تحت عنوان قرض الحسنه 
از مح��ل وجوه حس��اب متمرکز ی��ا عواید آن )کارمزد وام( به اش��خاص 
حقیقي جداً خودداري و در اسرع وقت نسبت به استرداد وام هاي پرداخت 

شده به اشخاص اقدام نماید.
همچنین رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در پرداخت 
وام به شهرداري هاي اس��تان هاي کشور باتوجه به تعداد جمعیت شهري 
اس��تان ها و تعداد ش��هرداري هاي هر استان تناسب الزم را رعایت کند تا 
کلیه استان ها باتوجه به نسبت هاي مذکور از سهم مناسب برخوردار شوند.
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