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  با فسادهاي سالمت اداري و مبارزه مرکز مطالعات و پژوهش

  

-------------------------------------------------  

نمایـانگر  اً مطالب مندرج در این گزارش پژوهشـی نشـانگر دیـدگاه نویسـندگان آن بـوده و لزومـ       -

  . باشددیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی

حاضر متعلق به سازمان بازرسی کـل کشـور بـوده و هرگونـه انتشـار       گزارشکلیه حقوق مربوط به -

  . مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان،  غیر مجاز می باشد

    

  هاي عمرانی در یک نگاهمفاسد اقتصادي در اجراي طرح

  

  خالصه گزارش طرح تحقیقاتی

  مهري سادات موسوي: مجري

  محمدرضا سعیدي :ناظر

  
  



اشاره

بررسی نحوه بروز «اي از پروژه پژوهشی خالصهرو، گزارش پیش

هاي اجرایی و هاي عمرانی دستگاهمفاسد اقتصادي در اجراي طرح

این گزارش  .باشدمی »ارائه پیشنهادهایی درخصوص مبارزه با آن

 .دهدا نشان میر اي عمرانیه برشی از مفاسد اقتصادي رایج در پروژه

اي خاص  ه به پروژهبا توجه به فضاي تحقیق حاضر ک شکی نیست که

هاي عمرانی مختلف از این  ، مشترکاتی که در پروژهاختصاص ندارد

. بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ندحیث قابلیت احصاء داشت

مشکالت  تواند رئوس گرفته در این گزارش می ورتهاي صبندي دسته

گوشزد نموده و راهکارهایی به تفکیک مفاسد هر یک از مراحل را  و

  .ر دهدپیشنهادي در اختیار قرا

  

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش

  

  



  



  هاي عمرانی در یک نگاهمفاسد اقتصادي در اجراي طرح

  

  1مهري سادات موسوي

  

  مقدمه

هاي عمرانی، از جمله معضالت مبتالبه کشور در سطوح  اقتصادي پروژهمفاسد 

یافته به این بخش را در خود  مختلف است که بخشی از بودجه عمومی اختصاص

برداري  گاه به بهرههاي عمرانی هیچ از اینکه چند درصد از پروژه. بلعد فرو می

رفته است، آمار نرسیده و چه میزان از بودجه صرف شده در این راه به هدر 

.روشنی در دسترس نیست

دهد که از نظر افراد صاحبنظر  تحقیق حاضر این مسأله را مورد واکاوي قرار می 

بازرسان، / هاي عمرانی، اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، ناظران در حوزه پروژه

ها و مفاسدي در مراحل مختلف  مشاوران و صاحبنظران حقوقی، چه گریزگاه

ها از تواتر و یک از آن پیمانکاري موجود است و کدام -ي عمرانی ملیها پروژه

بدین منظور ابتدا تالش شد درك جامعی از مبانی . اهمیت بیشتري برخوردارند

نظري و مراحل اجرایی پروژه عمرانی پدید آید، سپس متناسب با هر بخش، 

شناسایی قرار هاي مفاسد اقتصادي با توجه به نظرات صاحبنظران مورد  گریزگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی. 
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ها، از مرحله پیشنهاد پروژه تا خاتمه و  این مفاسد در کلیه مراحل پروژه. گیرد

  . نگهداري آن، موجود است

هاي  هاي مفاسد اقتصادي را در حوزه پروژه از سوي دیگر این تحقیق گلوگاه

به . دهد گردند مورد بررسی قرار می عمرانی ملی که به صورت پیمانی اجرا می

ها همچون  هاي پیمانی در مقایسه با سایر روش م اعتبارات باالي پروژهدلیل حج

ها و مفاسد مرتبط با  ها همچون آسیبهاي خاص آن و آسیب... امانی و 

  .اند ها مد نظر بوده پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران و ناظران، این نوع پروژه

د در خصوص اي از دانش و تجربیات موجو با توجه به اینکه بخش عمده

هاي عمرانی مکتوب نشده است و بسیاري از مفاسد موجود به مرحله  پروژه

ها به جامعیتی مناسب در  رسند تا بتوان از طریق مطالعه پرونده سازي نمی پرونده

هاي مفاسد  این خصوص دست یافت و با توجه به عدم امکان دسترسی به پرونده

ها از طریق  ی، در این تحقیق دادههاي عمران پروژه  اقتصادي موجود در حوزه

هاي مختلف دولتی و غیردولتی  ها و سازمان مصاحبه با افرادي که در وزارتخانه

هاي عمرانی بوده و کامالً از روند مراحل  به نحوي در ارتباطی مستقیم با پروژه

است تا نقاط فسادخیز شناسایی و  آوري شده  گوناگون آن مطلع هستند، جمع

هاي عمرانی  وز مفاسد اقتصادي در هر یک از مراحل اجراي پروژههاي بر شیوه

  .بندي گردد احصاء و دسته
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  اهـداف

:هدف کلی

هاي اجرایی  هاي عمرانی دستگاه بررسی نحوه بروز فساد اقتصادي در طرح

:اهداف جزئی

هاي بروز مفاسد اقتصادي در  بندي مفاسد اقتصادي از حیث شیوه دسته

هاي مختلف دولتی دستگاههاي عمرانی  طرح

هاي عمرانی هاي بروز فساد در پروژه تدوین فهرستی از گلوگاه

 ارائه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي در اجراي

هاي اجرایی هاي عمرانی دستگاه طرح

هاي عمرانی  ساز مفاسد اقتصادي در اجراي طرح شناسایی عوامل زمینه

هاي اجرایی دستگاه

هاي بروز فساد اقتصادي بر اساس نظر کارشناسان بندي گلوگاه ولویتا 

خبره 

  روش

پس از انجام مطالعات نظري و . تحقیق حاضر، توصیفی و اکتشافی است

هاي بروز فساد  تدوین مدل تحلیلی تحقیق، جهت تکمیل فهرست گلوگاه

ساختمند با تعدادي از  هایی نیمه هاي عمرانی، مصاحبه اقتصادي در پروژه

ا از انجام طرح مطالعاتی ت(صاحبنظران خبره در هر یک از مراحل مختلف طرح 

انتخاب این . انجام پذیرفت )هاي عمرانی ملی پیمانی برداري پروژه نگهداري و بهره

هایی صوت گرفت که داراي بیشترین حجم اعتبار و  افراد خصوصاً در وزارتخانه

  . بیشترین تعداد پروژه عمرانی ملی بودند
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جامعه آماري تحقیق حاضرشامل افرادي است که در مراحل مختلف طرح  

ستقیم به عنوان کارفرما، مدیر، مشاور، پیمانکار، بازرس، ناظر و صاحبنظر به طور م

  .هاي عمرانی در ارتباطند حقوقی با پروژه

شان در مراحل مختلف  نفر بود که با توجه به نوع درگیري 150حجم نمونه 

  . اند پروژه و نوع سازمان یا وزارتخانه انتخاب شده

مونه با توجه به میزان تخصصشان، نکته قابل توجه این است که افراد ن

دهندگان با  اند و فراوانی پاسخ سؤاالت مرتبط با حیطه کاري خود را پاسخ داده

  .توجه مراحل پروژه و نوع سؤاالت متغیر بوده است

  

:مدل تحلیل
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  هایافته

  

  
  

هاي مطرح در این مرحله، گلوگاه پیشنهاد  بین گریزگاهصاحبنظران پاسخگو از 

  .ها مهم تلقی نمودند پروژه را بیش از سایر بخش

هاي بروز مفاسد اقتصادي شیوه

متمرکز بر مراحل پس از پیشنهاد  )35و  22، 19همچون ماده ( هاي قانونی اغلب ماده

مشاور، / کارپروژه همچون عمل در حدود اعتبارات مصوب، تعیین صالحیت پیمان

در حالی که اغلب افراد جامعه نمونه اعم از کارفرمایان، . است... برنده مناقصه و

مشاوران، پیمانکاران، ناظران و کارشناسان حقوقی پیشنهاد اولیه پروژه را یکی از 

ها نظارت. هاي قابل تأمل در بروز مفاسد اقتصادي مطرح نمودند ترین گلوگاه مهم

  .گیرده بعد صورت مینیز از این مرحله ب
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  ریزي  مرحله طراحی و برنامههاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه-1

  

  

اعمال نفوذ 

برخالف 

  حق

  پیشنهاد پروژه به دلیل فشار سیاسی نمایندگان، وزرا و سایر مسئوالن  

ها منافع شخصی و نهایی که در آاعمال نفوذ براي تصویب پروژه

عدم انطباق پروژه تعریف شده با (.گرددپیشنهاددهندگان تأمین میگروهی 

  )نیازهاي ملی و استانی

دار مدیر پروژه براي هدایت پروژه به سمت تأمین منافع  انتخاب جهت

  اقتصادي

در انتخاب مدیر پروژه بدون در ... اعمال نفوذ مشاوران، سیاستمداران و

  نظر گرفتن صالحیت و توانایی وي

جابجا نمودن کل پروژه توسط مدیر طرح بنا به درخواست برخی افراد 

  صاحب نفوذ

انتخاب مدیر بر اساس روابط خانوادگی، همسو بودن به لحاظ سیاسی و 

  جناحی

توجه به (انتخاب مشاور خارج از ضوابط و به صورت سفارشی یا انتخابی 

مراجع نظارتی و مالی قرار ها فقط در حدي که انتخاب، مورد ایراد  نامهآیین

).نگیرد

اگر مشاوري اقتصادي بودن و یا فنی (عدم استقالل مشاور در ارائه نظر فنی   

).کندبودن طرح را توجیه نکند، کارفرما دیگر با او کار نمی

ها و  برخی گروهتوسط  اعمال تغییرات در پروژه به دلیل منافع اقتصادي   

.شود باعث کاهش کارایی پروژه میاز لحاظ فنی که  یا افراد 

  
  

تبانی در 

معامالت 

  دولتی

  

تواند موجب ها که می تأثیر سفارشات و روابط در تأمین اعتبار پروژه

  .دار شود هاي اولویت تأخیر پروژه

  ارائه رشوه به کارفرما براي موافقت با اجراي پروژه

  کارفرما براي انتخاب شدن به عنوان مدیر طرحارائه رشوه به 

  استفاده از اعتبار و منابع مالی در جاي دیگر 
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  ریزي  مرحله طراحی و برنامههاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه-1

  

  

  

  

  

  

تبانی در 

معامالت 

  دولتی

ها که به تبانی در انتخاب  انحصاري اعالم نمودن شرایط برخی پروژه

  .گرددمنجر می مدیر پروژه

اعمال نظر جهت مصرف نوع خاصی از مصالح در اجراي پروژه 

  . کننده ویژه، خاص و انحصاري داشته باشد تأمین

هاي محدودي قابل انجام اي که توسط شرکتبه گونهنقشه  طراحی

اصالً نیازي به در صورتیکه ! تر تمام شودهرچندکه ممکن است گران(. است

  !)انجام طرح ویژه نبوده است

تخلف از اجراي مواد (وجود روابط ناسالم بین مدیر، کارفرما و پیمانکار 

  )قانون برنامه بودجه 19

  جابجایی ردیف هاي اعتباري

برآورد کم و غیرواقعی اعتبار مورد نیاز جهت اجراي پروژه براي توجیه 

  صرفۀ اقتصادي آن

 تأییدکنندهاشخاص توسط دنبال کردن مقاصد و اهداف پشت پرده 

  اعتبار

تخلف از 

انجام 

  تعهدات

در  ها و عدم ارائه دقیق نقشه و هاي آماده سایر طرح برداري از نقشه کپی

پروژه حاضر نظر گرفتن موقعیت و ماهیت

نفعان، طراحی براساس اهداف تعیین  تغییر در احجام سودآور براي ذي  

  هاي طرح  شده قبلی و حذف پیچیدگی

تخلف از 

اجراي 

 19،22مواد

قانون  35و 

برنامه 

  بودجه

عدم برگزاري مناقصه و یا تخلف در آن

یک مشاور به طور مدام کار  واگذاري چندین کار به یک مشاور و یا با  

کردن 

ارائه اطالعات مورد نیاز مشاور جهت مطالعات اولیه از سوي کارشناسان 

گویا اطالعات سازمانی جزء مایملک (...پورسانت و/ رشوه/ ربط با رانتذي

  .) شخصی برخی افراد شاغل در بخش دولتی شده است
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  ریزي  مرحله طراحی و برنامههاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه

هر چه هزینه انجام یک پروژه بیشتر شود دستمزد مشاور نیز افزایش 

دست باال طراحی  بسیارپروژه به صورت  گاهی به همین دلیل. یابد می

این امر باعث  .شود نمیگردیده و بحث اقتصاد مهندسی در نظر گرفته 

گاهی نیز طراحان پروژه به . گردد باال رفتن قیمت تمام شده پروژه می

دلیل ضعف در انجام طراحی، پروژه را در جهت اطمینان، بسیار بیشتر و 

یش از حد مورد افزایش نامعقول حجم پروژه ب. کنندتر طراحی می سنگین

.است نیاز جهت استفاده بعدي پیمانکار و سود بیشتر پیمانکار و مشاور

  
به عنوان . نماید جانمایی پروژه به صورتی که منافع پنهان خاصی ایجاد می

ها جابجا کوهبري داشته که با هزینه کارفرما سنگ نیاز به اي پروژه مثال،

لیکن  ،شوداي پرداخت می الزحمه به پیمانکار از این بابت حق و

  .شوند هاي جابجا شده در منطقه توسط پیمانکار خرید و فروش می سنگ

گاهی . گردد گذاري اصولی و صحیح خود موجب فساد می عدم قیمت

.شود چندین برابر نیاز مالی یک پروژه، اعتبار به آن اختصاص داده می
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هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه-1

پرداخت 

زائد بر 

اعتبار 

مصوب یا 

خالف 

  قانون

  

9

شرایط قرارداد

گلوگاه بهره 

گیري از رانت 

شخصیت 

حقوقی توسط 

شرکت هاي 
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هاي نحوه برگزاري  قرارداد، گریزگاهبا توجه به نظر صاحبنظران، در مرحله انعقاد 

  .حوزه مفاسد اقتصادي حائز اهمیت است ها، در مناقصه بیش از سایر گریزگاه

  

  مرحله انعقاد قراردادهاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه-2

  

تبانی در 

معامالت 

  دولتی

بدین صورت که مشاور قیمت پایه را باالتر  ،تبانی بین مشاور و پیمانکار

نماید و پیمانکار با اطالع از این موضوع قیمت از حد معمول محاسبه می

تر از قیمت پایه اعالم و به این صورت برنده پیشنهادي خود را پایین

  .شودمناقصه می

اي و برنده شدن پایین ترین عدم بررسی سوابق در مناقصه یک مرحله

  پیشهاد

تهیه جدول امتیاز خودسرانه توسط دستگاه اجرایی به منظور حذف 

پیمانکارانی که کارفرما به هر دلیلی دوست ندارد در مناقصه شرکت 

  .نماید

  هاي پیشنهاددهندگان به کمک امتیاز فنی دستکاري غیرمنصفانه در رتبه

ها و  کنندگان، تبانی در باز کردن پاکت فاش شدن اطالعات شرکت

دادن اطالعات نادرست توسط دستگاه و برآورد توانایی پیمانکار 

  .کننده اجرایی به پیمانکاران شرکت

جعل اسناد و مدارك توسط (پرداخت رشوه جهت خریداري رتبه 

  )پیمانکاران و مشاورین جهت اخذ صالحیت کاري

  کارفرما و پیمانکار در ارائه ضمانت ناکافیتبانی 

  اي پیمانکارانتخاب رابطه

ها از جمله مناقصه نیت، شرایط فنی و سایر روال مشاور و کارفرما با سوء

را طوري طراحی و اجرا نمایند که یک پیمانکار خاص برنده شده و در 

  .ادامه با تبانی صورت گرفته هر سه ضلع منتفع گردند

خودداري از اعالم جرایم مالی به مراجع ذیصالح قضایی و پرداخت 

  زائد بر اعتبار یا خالف قانون
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  مرحله انعقاد قراردادهاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه-2

 ازتخلف 

 19اجراي مواد

 35و  22

- قانون برنامه

  بودجه

به   انجام ترك تشریفات به جاي مناقصه محدود و ارجاع پروژه

  پیمانکاران دلخواه

کنندگان که رابطه برگزاري صوري مناقصه و حذف بعضی از شرکت

  اي مشخص و مستدلندارند بدون اتکاء به ضابطه

دادن امتیاز ویژه کارفرما به برخی پیمانکاران در مناقصه، عقد قرارداد 

  ...امتیازهاي فنی و تجربه و  لواي

هاي عمرانی از سوي  انتخاب پیمانکاران انحصاري براي برخی پروژه

  کارفرما

پیمانکارانی که فاقد توان و ظرفیت فنی و مالی الزم عقد قرارداد با 

ها را بر اساس قراردادهاي  پروژه... هستند و با کسب حق باالسري و 

  .نمایند تر به پیمانکاران دست دوم و سوم واگذار می کوچک

العاده پایین  هاي فوق تر نیمه دولتی با قیمت هاي به نسبت بزرگ شرکت

  .یرندگبخش خصوصی می امکان رقابت را از رقباي

  

تخلف از 

انجام 

  تعهدات

هانه و عمداً شرایط فنی را کاران در مرحله انعقاد قرارداد، آگابرخی پیمان

استفاده  نمایند که بعداً بتوانند از مجراي همین بندها سوء طوري تنظیم می

  .نمایند

کند میپیمانکار به بهانه افزایش کیفیت کار، کارفرما و مشاور را مجاب 

هاي خاصی براي پیشبرد پروژه استفاده آالت و تکنولوژي که از ماشین

نماید در حالی که واقعاً میزان افزایش کیفیت در برابر میزان افزایش 

.هزینه ناچیز است
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  هاي فساد اقتصادي در مرحله اجرایی

مرحله، به هاي این  با در نظر گرفتن نظرات پاسخگویان درصد اهمیت گلوگاه

همانطور که قابل مالحظه است گلوگاه . صورت نمودار فوق ترسیم شده است

هاي جدید مغایر با برآورد اولیه،  ایجاد آیتم انتخاب ناظر، ارائه صورتجلسات،

هاي پیمان، اختیارات ویژه مدیران و نظارت بر امور مالی پروژه  تغییر مقادیر آیتم

  .باشند ن مرحله میهاي ای ترین گریزگاه از جمله مهم
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مفاسد اقتصادي پروژه

هاي فساد اقتصادي در مرحله اجرایی گلوگاه

  

با در نظر گرفتن نظرات پاسخگویان درصد اهمیت گلوگاه

صورت نمودار فوق ترسیم شده است

ارائه صورتجلسات،

تغییر مقادیر آیتم

از جمله مهم
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  مرحله اجرایی پروژههاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه- 3

  

تبانی در 

  انجام پروژه

دلیل نفوذ پیمانکاران و قدرت مالی آنها و همچنین شفاف نبودن کامل  به

انتخاب پیمانکار و ناظر، امکان تعیین ناظر توسط پیمانکار وجود دارد و 

چه بسیارند انتصاباتی که با رانت پیمانکاران در سیستم کارفرما و دستگاه 

  . پذیرد نظارت صورت می

انتخاب افراد بدون تخصص و داراي روابط (ترجیح روابط به جاي ضوابط 

  )با مسئولین دستگاه اجرایی

همچون خرید مصالح یا تجهیزات از (منافع مشترك ناظر با پیمانکار 

یید صوري أکه خود اغلب منجر به ت) حقوقی - حقیقی(دستگاه نظارت 

  ).گردد کیفیت پروژه می

تأیید عملکرد پیمانکار توسط ناظر به ازاي درخواست مطالبات از پیمانکار 

  . با وجود مشاهده خطاهایی در مرحله اجرا

صحنه سازي پیمانکاران و کارفرمایان در پشت پرده و ارائه مدارك و 

  فاکتورهاي صوري و تقسیم آن بین اعضاي گروه

هاي جدید مغایر با  ایجاد آیتمتبانی نماینده کارفرما با پیمانکار در جهت 

  برآورد اولیه

  

  

  

فساد مالی و 

  اعمال نفوذ

  

  

در بعضی مواقع برخالف نظر کارشناسی، کارشناسان به صورت دستوري 

  .شونداز طرف مدیران، مجبور به امضا و تأیید موضوعاتی می

.کندمیدر دستگاه نظارت اعمال نفوذ  نفوذ، دادن رشوه به عوامل ذي

کالن، کار با کیفیت پائین تحویل داده شده و  علیرغم دریافت اعتبار  

.گرددمیو دستگاه نظارت تقسیم  پیمانکاردرصدي از آن بین 

در صورت ... سوء استفاده و ترویج انواع مفاسد اقتصادي همچون ارتشا و   

  آمده ها نسبت به تورم پیش تعدیلعدم تعدیل یا پاسخگو نبودن 

  هاي تجهیز کارگاه تطمیع ناظران و عوامل کارفرما با اغراق در آیتم

  ها سندسازي براي عدم اعاده دریافتی 

اختالالت پیش آمده در عمل به تعهدات از سوي کارفرما منجر به تن  

  .گرددبه کارشناسان می... دادن پیمانکاران به پرداخت رشوه و
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  مرحله اجرایی پروژههاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه- 3

  

  

فساد مالی و 

  اعمال نفوذ

هاي  اشتباه در محاسبات، عدم دقت در محاسبه مقادیر کار، اعمال آیتم 

  اضافی

گاهی به دلیل عدم اطالع کافی و گاهی نیز عدم توجه کافی ناظران و 

  .شوند هاي نظارت رعایت نمی بعضاً به دلیل رانت، دستورالعمل

کارشناس و ناظر سبب انجام ناصحیح و   انجام کار غیرمرتبط با حرفه 

بعالوه کارشناس نیز باید . شود ناموفق کار و عدم شناسایی مفاسد پروژه می

.عالوه بر تجربه داراي تعهد باشد

ها و ارائه فاکتورهاي غیرواقعدستکاري در هزینه   

  
  

  

  

  

تحصیل مال 

با عدم عمل 

  ها به پیمان

  

  

  

  

  

زنی براي پیمانکار  عدم تهیه به موقع صورتجلسات سبب ایجاد زمینه چانه 

.شود پس از انجام کار و نهایتاً کنار آمدن کارفرما و دستگاه نظارت می

استفاده از مصالح با کیفیت پایین، کارگران غیرماهر، ارائه صورت    

هاي غیرواقعی و از جمله اقداماتی است که توسط پیمانکاران به  وضعیت

.دهندهنگام تغییرات ناگهانی قیمت مواد و مصالح انجام می

عدم تهیه به موقع صورتجلسات موجب می شود پیمانکار موارد کاري    

امور آتی را در صورت وضعیت اعمال کرده و از نشده یا  انجام داده

.کارفرما مبالغ غیر واقعی و غیر مرتبط با پیشرفت کار دریافت نماید

بندي خاك و تعریف ترانشه استفاده  برخی پیمانکاران از رانت در طبقه   

خود را در   توانند با دادن مبلغی به آزمایشگاه، خواسته کنند زیرا می می

در صورت ضعف دستگاه نظارت و . نمونه خاك مورد نظر اعمال کنند

  .تواند بسیار اثرگذار باشد آزمایشگاه این گزینه می

عدم اعالم قیمت واقعی مواد و مصالح از سوي پیمانکار به کارفرما به  

  ثباتی بازار جهت کسب سود بیشتر هنگام بی

سوء استفاده از توسل به سوگند در بسیاري موارد که بعضاً در مواردي در  

  .تغییر نظر دستگاه نظارت یا کارفرما مؤثر است

تبانی با پیمانکار در خصوص توسط کارفرما و  تغییر برآوردهاي اولیه

...تأخیرات، تعدیل و 
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  مرحله اجرایی پروژههاي  هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه- 3

  

  

  

  

  

تحصیل مال 

با عدم عمل 

  ها به پیمان

  

  

  

  

  

  

  

در حین کار به عناوینی کارهاي دیگر را زخمی کرده، برخی پیمانکاران  

ند و طی صورت وضعیتی کن تري را براي پروژه ایجاد می زمان طوالنی

 25چون دستور کار از سوي دیگر .نماید را می% 25درخواست مطالبات 

شود، لذا در ابتداي کار مشخص  درصد پس از انجام مبلغ پیمان ابالغ می

کنندگان در مناقصه پنهان مانده  نیست و از دید سایر پیمانکاران و شرکت

.است

هاي  تغییر مقادیر آیتم اعمال سلیقه مشاور، پیمانکار و گاهی ذیحساب در   

  با وجود دستورالعمل صریح ،پیمان و عمل

بردار و کارفرما براي تحویل قطعی  تطمیع و فشار بر عوامل نظارتی، بهره 

  خواري پروژه به دلیل رانت

  ایجاد تأخیر در پروژه براي دریافت تعدیل 

کم و زیاد کردن درصد مصالح از لحاظ فنی و کیفی و یا  عدم استفاده از 

  احجام غیرواقعیهاي موجود و ارائه  مصالح و مواد مدنظر کارفرما و نقشه

سپردن کار به پیمانکار دست دوم و سوم یا تیم ضعیف از سوي پیمانکار  

  طرف قرارداد

عدم رعایت ضوابط فنی از سوي پیمانکار و اعمال نفوذ در انتخاب نوع  

مصالح و کارهاي اضافه

هاي واقعی، پایین آمدن هاي دریافتی مناقصات از قیمت دور شدن قیمت   

هاي  ها به دلیل شفاف نبودن آیتمپروژه و تطویل بیش از حد پیمانکیفیت 

  بها  فهرست

ها و مغایر پوشی از آن به ضوابط و مقررات و چشمکارفرما پایبند نبودن  

شرایط پیمان عمل نمودن

  
  

  



15  هاي عمرانیمفاسد اقتصادي پروژه

٣٣
٢٧

۴٠

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠

گلوگاه رسیدگی به صورت وضعیت 

موقت یا قطعی پروژه

گلوگاه  پرداخت وجه الضمان گلوگاه  مراحل تحویل موقت، رفع 

نقص پروژه و تحویل قطعی

گلوگاه هاي مرحله خاتمه پروژه

  

درصد صاحبنظران پاسخگو، احتمال بروز فساد اقتصادي در  40در این مرحله، 

  . تر ارزیابی نمودند گلوگاه تحویل موقت، رفع نقص و تحویل قطعی را مهم

  

  هاي مرحله خاتمه پروژه هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه-4

و تأیید ارائه که منجر به  عدم نظارت مستمر و یا وجود روابط ناسالم بین ناظر و پیمانکار

  .شود هاي کاذب و صوري می صورت وضعیت

  پوشی از نواقص توسط مشاور چشم

هاي غیرواقعی، پاداش غیرواقعی، نرخ حمل بار غیرواقعی، رقم احجام غیرواقعی، تعدیل

هاي  هایی با قیمت هاي موقت و تحمیل آیتم ها در صورت وضعیت الحساب غیردقیق علی

وضعیت چند برابر در صورت

  خودداري از اعالم جرایم مالی به مراجع ذیصالح

شرایط عمومی پیمان به ویژه در نحوه تحویل  41و  40، 39عدم کفایت و قاطع نبودن مواد 

ها بدون در نظر گرفتن  برداري از پروژه چنین افتتاح و بهره بردار و هم کار به سازمان بهره

هاي الزم براي تحویل کار و نحوه نگهداري آن پیش از  بینی نواقص موجود و عدم پیش

برداري  شروع بهره

  ...تأیید صورت وضعیت قطعی بدون بررسی دقیق نواقص و   
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  هاي مرحله خاتمه پروژه هاي بروز مفاسد اقتصادي در گلوگاه شیوه-4

ها همچون هاي مکانیزه براي بررسی روساخت و زیرساخت پروژه عدم استفاده از ماشین

  جاده و آزمایش کیفیت آن 

  کاري با وجه دریافتی  عدم انطباق مبلغ اولیه پیمان با احتساب اضافه

  ارائه صورت وضعیتهاي تکراري در هنگام  استفاده از آیتم

ناظر و پرداخت / پوشی از نواقص موجود در کار در اثر تبانی بین پیمانکار و مشاور چشم

الضمان وجه

  
  .شود عدم برچیدن کارگاه توسط پیمانکار که سبب تحمیل هزینه به کارفرما می

 عدم آزمایش کیفیت و عدم دقت در چگونگی تحویل پروژه و در نتیجه تحویل پروژه با

هاي بسیار نقص

هاي  ها مانند پروژه فاصله زمانی بین تحویل موقت تا تحویل قطعی براي بعضی از پروژه  

.راهسازي کم است

هاي عمرانی و عدم  هاي اجرایی در بسیاري از پروژه عدم وجود ناظر مقیم از طرف دستگاه  

و در نتیجه  داراي نقصهاي عمرانی در تحویل پروژه  وجود اعتبار براي نظارت بر پروژه

کوتاهی زمان تحویل موقت تا تحویل قطعی

انگاري در  و به دالیل سیاسی و انجام کار سطحی سبب سهل تسریع در افتتاح به هر قیمت  

.گرددتأیید پروژه و عدم توجه به رفع نقص در موقع تحویل قطعی، پروژه تحویل  می
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١٧ ٢۵ ٣٣ ٢۵
٠

٢٠

۴٠

گلوگاه دوره تضمین و پس از  

آن

گلوگاه حوزه کارفرمایی و  

مشاوره در دوران نگهدار

گلوگاه نظارت بر پروژه در  

دوران نگهداري

گلوگاه عملکرد حوزه پیانکاري  

در دوران نگهداري

گلوگاه هاي مرحله راه اندازي و نگهداري پروژه

درصد پاسخگویان، گریزگاه نظارت بر پروژه در دوران نگهداري را در بروز 

  . تر ارزیابی نمودند مفاسد اقتصادي مهم

  اندازي و نگهداري پروژه هاي بروز مفاسد اقتصادي در مرحله راه

نامه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و عدم امکان قانونی برخورد با آنان  ضعیف بودن آیین

  .شود کاري و تحویل پروژه با کیفیت و طول عمر پایین می از دوره تضمین سبب کم

  تبانی پیمانکار و ناظر یا کارفرما براي کوتاه کردن دوره تضمین

  انگاري و رفع عیوب به صورت ظاهري 

که براي پروژه و نگهداري تعریف شده و در  تواند با توجه به منابع مالی

اختیارش است به راحتی با مشاور مدنظر خودش از پیمانکار رده پائین در قسمت مناسب 

  . ماند بین خود تقسیم کنند استفاده کرده و مازاد منابع مالی را که در حساب می

رفع عیوب  عدم رفع عیوب به صورت کامل جهت ارجاع مکرر کارفرما به پیمانکار جهت

استفاده از مصالح نامرغوب در رفع نواقص پروژه به صورت صوري و (و نواقص احتمالی

)ظاهري و عدم رعایت استانداردهاي موجود

  عدم تضمین کیفیت کار به صورت قانونی و در نتیجه غیر قابل پیگیري بودن آن

و عدم ارزیابی عملکرد  برداري عدم اعمال نظارت عالیه بر پروژه و بازرسی در دوران بهره

  هاي اجرا شده

  گانه مطلوب نشان دادن کارهاي انجام شده به صورت مصنوعی با تبانی عوامل سه

تطمیع عوامل نظارتی 

مفاسد اقتصادي پروژه

٢۵

گلوگاه عملکرد حوزه پیانکاري  

در دوران نگهداري

درصد پاسخگویان، گریزگاه نظارت بر پروژه در دوران نگهداري را در بروز  33

مفاسد اقتصادي مهم

هاي بروز مفاسد اقتصادي در مرحله راه شیوه-5

ضعیف بودن آیین

از دوره تضمین سبب کمپس 

تبانی پیمانکار و ناظر یا کارفرما براي کوتاه کردن دوره تضمین

انگاري و رفع عیوب به صورت ظاهري  سهل 

تواند با توجه به منابع مالی کارفرما می

اختیارش است به راحتی با مشاور مدنظر خودش از پیمانکار رده پائین در قسمت مناسب 

استفاده کرده و مازاد منابع مالی را که در حساب می

عدم رفع عیوب به صورت کامل جهت ارجاع مکرر کارفرما به پیمانکار جهت

و نواقص احتمالی

ظاهري و عدم رعایت استانداردهاي موجود

عدم تضمین کیفیت کار به صورت قانونی و در نتیجه غیر قابل پیگیري بودن آن

عدم اعمال نظارت عالیه بر پروژه و بازرسی در دوران بهره

هاي اجرا شده پروژه

مطلوب نشان دادن کارهاي انجام شده به صورت مصنوعی با تبانی عوامل سه

تطمیع عوامل نظارتی 
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هاي عمرانی در مرحله  فساد اقتصادي در پروژه  گریزگاه ترین در مجموع مهم

گذاري  پروژه قرار دارد و مفاسد نخست در آنجا پایه ریزي و طراحی

مشاور، مدیر و اعتبار پروژه در این  زیرا پیشنهاد و تعریف پروژه، تعیین

خورد و هر خللی در این مرحله، پروژه را در مراحل بعدي نیز دچار  مرحله رقم می

مندي از  بهرهمشکالت عدیده نموده و راه را براي جوالن مفسدان اقتصادي و 

جالب است که نظرات پاسخگویان در . نماید هاي موجود هموار می

هاي فساد با ترتیب مراحل پروژه نیز مطابقت  خصوص اولویت و اهمیت گریزگاه

شود از دیدگاه صاحبنظران پاسخگو مرحله طراحی و  همانگونه که مالحظه می

از بین انواع . تصادي از اهمیت بیشتري برخوردار استریزي در بروز فساد اق

در (تبانی در معامالت دولتی، اعمال نفوذ بر خالف حق مفاسد اقتصادي نیز، 

پیشنهاد پروژه، تعیین پیمانکار، مدیر و مشاور، تحصیل مال از طریق نامشروع 

نفوذ  ذي خصوصاً توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و ناظران، رشوه به افراد

٧٠
۵۵ ۵٢ ۵٠

٠
٢٠
۴٠
۶٠
٨٠

مرحله طراحی و 

برنامه ریزي پروژه

مرحله انعقاد قرارداد مرحله اجرایی پروژه مرحله خاتمه پروژه مرحله راه اندازي و 

نگهداري پروژه

اهمیت مراحل مختلف پروژه در بروز مفاسد اقتصادي از دیدگاه  

صاحبنظران
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در مجموع مهم

ریزي و طراحی برنامه

زیرا پیشنهاد و تعریف پروژه، تعیین. شوند می

مرحله رقم می

مشکالت عدیده نموده و راه را براي جوالن مفسدان اقتصادي و 

هاي موجود هموار می گریزگاه

خصوص اولویت و اهمیت گریزگاه

  :داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

همانگونه که مالحظه می

ریزي در بروز فساد اق برنامه

مفاسد اقتصادي نیز، 

پیشنهاد پروژه، تعیین پیمانکار، مدیر و مشاور، تحصیل مال از طریق نامشروع 

خصوصاً توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و ناظران، رشوه به افراد

٣٠

مرحله راه اندازي و 

نگهداري پروژه

اهمیت مراحل مختلف پروژه در بروز مفاسد اقتصادي از دیدگاه  
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 پوشی از نواقص، تصویب صورت وضعیت غیرواقعی جهت گرفتن پروژه، چشم

که   با توجه به ماده قانونی مربوطه در صورتی. بیش از سایر انواع ذکر شده است

فرد به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به 

آن منظور نشده یا در غیر مورد تعیین  مصارفی برساند که در قانون اعتباري براي

  .شده یا زائد بر اعتبار مصرف شده باشد، جرم مرتکب شده است

شود که بخشی از اعتبارات پروژه در  هاي عمرانی گاه دیده می در خصوص پروژه

هاي پروژه صرف شده است که خود به کندي پیشرفت  اي غیر از زمینه زمینه

  .گردد پروژه منجر میها و یا توقف  اجراي پروژه

  

  ساز فساد اقتصادي در پروژه هاي عمرانی ملیعوامل زمینه -6

ساختار قانونی و اداري "هاي شاخص  با توجه به نظرات پاسخگویان، مؤلفه

  :به ترتیب ذیل میزان اثرگذاریشان اولویت بندي شدند ،"نظام دولتی

  هاضعف در ثبات مدیریت.1

  هاي دولتیپروژههاي پیچیده در  رقابت.2

  ساالريعدم استخدام و ترفیع کارکنان بر اساس شایسته.3

  پایین بودن سطح دستمزدها، نابرابري دستمزد و خدمات ارائه شده.4

  توزیع نامناسب و غیرعادالنه درآمدها و امکانات اداري بین کارکنان.5

ها در دست پیمانکاران ها و انحصاري بودن پروژهرقابتی نبودن فعالیت.6

  لقلی

  عدم امکان کنترل و ردیابی مالی تخلفات انجام شده در امور اقتصادي.7

  هاشبکه روابط غیررسمی در سازمان.8

  عدم وجود امنیت شغلی.9

  قلت نیروي کارآمد و متخصص در بخش دولتی.10

هاي نامناسب در نظام نارضایتی کارکنان از شرایط اشتغال و سازماندهی.11

  ساالريدیوان

  هاي دولتیپروژه عدم اطالع مردم از شرایط.12
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هاي سیاسی یا متصدیان روشن نبودن وضعیت مالی مدیران و فعاالن گروه.13

  بلندمرتبه دولتی

  عدم شفافیت قوانین.14

  چندشغلی بودن برخی مدیران و کارکنان.15

  وجود اختیارات بیش از حد کلی و تعریف نشده براي مدیران و کارمندان.16

نحوه اعطاي اختیارات به رؤسا و معاونان و مسئولین امور اجرایی و .17

نظارتی 

ها و مقررات درون سازمانی  نامهنحوه وضع آئین.18

ضعف در "هاي شاخص  با توجه به نظرات پاسخگویان، میزان اثرگذاري مؤلفه

:به ترتیب زیر است "هاگذاريکیفیت اعمال نظارت بر سرمایه

هاي بخش دولتیگذاريهاي دقیق و شفاف در سرمایهعدم برنامه.1

هاي بخش دولتیگذاريعدم نظارت کارآمد بر سرمایه.2

.فایده مطابقت ندارد -هایی که با معیارهاي تحلیل هزینهپروژهارائه .3

هاي عدم مستندسازي و ارائه اطالعات مستند در کلیه مراحل پروژه.4

  عمرانی

81 را تا حد  "نظام عدالت کیفري" شاخصهاي  درصد پاسخگویان مؤلفه

  :زیادي در مفاسد اقتصادي مؤثر قلمداد نمودند

عدم وجود مقامات قضایی مطلع و کافی در رسیدگی تخصصی به پرونده.1

  هاي مفاسد اقتصادي

العموم مقتدر و برخوردار از فقدان مدعی«،»طوالنی شدن مراحل دادرسی.2

  براي تعقیب جرایم مالی و اقتصادي منابع کافی

  عدم تمایل شاکیان خصوصی به پیگیري پرونده.3

  عدم دسترسی به مدارك کافی و مستدل.4

کمبود مکانیزم و ساز و کارهاي الزم در مورد نظارت قضایی کافی بر .5

  عملکرد مراکز اقتصادي کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور

  هاي عمرانیاقتصادي در پروژه انگاري برخی از مصادیق مفاسدعدم جرم.6

  وجودضمانت اجراهاي غیرمؤثر براي مصادیق مجرمانه.7

  پذیري قضات و مقامات نظام عدالت کیفريباور عموم بر لغزش.8

هاي دولتی عدم الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعالم صحیح سرمایه.9

  هاي اجراییقرار داده شده در پروژه
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عقیب و تحقیقضعف نهادهاي پلیس و نهادهاي ت.10

  

هاي نظارتی ضعف در سامانه"هاي شاخص با توجه به نظر پاسخگویان، مؤلفه" 

. اند بندي شده ها در فساد اقتصادي اولویت با توجه به میزان اثرگذاري آن

  :هاي شاخص مذکور به ترتیب بیشترین اثرگذاري به شرح ذیل است مؤلفه

  

  هاي نظارتی به صورت رسمیپراکندگی و ضعف هماهنگی بین دستگاه.1

هاي دولتی به عنوان نمایندگان تحرك ضعیف مجامع عمومی شرکت.2

  دولت در برخورد با تخلفات 

  هاي نظارتی با یکدیگر بینی ارتباط رسمی بین دستگاهعدم پیش.3

  تبانی در معامالت دولتی و همانند آن .4

  هاي مورديعمقی نبودن بازرسی.5

از وجدان شغلی و اجراي وظایف  کمبود مدیران الیق و برخوردار.6

  هاي نظارتیسازمان

نبود امکانات کافی براي کنترل افراد و کشف جرایمی چون ارتشاء، .7

دهی اخبار هاي نظارتی و عدم پوششپورسانت، سرپوش گذاردن مقام

  این وقایع

هاي حاکی بینی صریح الزام سازمان حسابرسی به ارسال گزارشعدم پیش.8

  هاي قضاییدستگاهاز وقوع جرم به 

  

با توجه به بیشترین  ،"انحصارگرایی دولت در اقتصاد"شاخص هاي  مؤلفه

بندي  اثرگذاري در بروز مفاسد اقتصادي از نظر پاسخگویان به ترتیب زیر دسته

  :اند شده

  عدم شفافیت در منابع و مصارف بودجه دولت.1

برخورد با رعایت مالحظات احتمالی اجتماعی و سیاسی و اداري در .2

  تخلفات

موجب  که(ها به صورت انحصاري در بخش دولتیانجام برخی فعالیت.3

- ها و تعیین قیمت باال و کسب سود غیرمنصفانه میکاهش کیفیت پروژه
  )شود

  کاهش رقابت.4

  تسلط دولت بر منابع.5
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  دخالت در مرحله تصویب قوانین

به  "ها و علل فرهنگی و اجتماعیزمینه"شاخصهاي  پاسخگویان از بین مؤلفه

  : اند ترتیب موارد ذیل را داراي اثرگذاري زیاد و خیلی زیاد دانسته

  اعتمادي در جامعه رواج بی

  افزایش نابرابري در جامعه 

رواج فرهنگ برخورداري حداکثر از مادیات، حتی بدون رعایت حقوق 

  دیگران 

بر برخی افراد و ضعف  حد و حصرطلبی بیغلبه خودخواهی و منفعت

  گرایی در جامعه جمع

  هنجار شدن کارهاي نامشروع 

  ها و اصول جامعه هاي ضعیف اجتماعی نسبت به ارزشعلقه

  هاي درونی و بیرونی تضعیف کنترل

افزایش نیازها 

) ساز زمینه(با توجه به مجموع نظرات مطرح شده در خصوص عوامل عام 

ها از نظر پاسخگویان به لحاظ اثرگذاري بیشتر  شاخصفساد اقتصادي، مؤثرترین 

:بر بروز مفاسد اقتصادي در نمودار ذیل به نمایش درآمده است

سرمایه گذاري هابرنظارتواعمالکیفیتضعف در 

اقتصاددردولتانحصارگرایی

اجتماعیوفرهنگیعللوزمینه ها

نظام دولتی اداريوقانونیساختار

نظارتیسامانه هايضعف در 

کیفريعدالتنظامضعف در 
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6.

پاسخگویان از بین مؤلفه

ترتیب موارد ذیل را داراي اثرگذاري زیاد و خیلی زیاد دانسته

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

با توجه به مجموع نظرات مطرح شده در خصوص عوامل عام 

فساد اقتصادي، مؤثرترین 

بر بروز مفاسد اقتصادي در نمودار ذیل به نمایش درآمده است
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  راهکارهاي پیشنهادي

ریزي و طراحی پروژه جهت  راهکارهاي پیشنهادي مرحله برنامه -الف

  کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي

  براي مطالعه موقعیت پروژه براي تهیه نقشه مطابق با واقع در اختیار نهادن زمان کافی

  انتخاب کارشناسان زبده و مشاوران مورد اطمینان  با در نظر گرفتن منافع ملی

سندیکاي مربوط به مشاوران و پیمانکاران  که بتواند کیفیت کار این گروه را باال وجود 

  . ببرد

اي  نظارت بر کار مشاور و پیمانکار به صورت مستمر زیرا ممکن است مشاوري رتبه

  . دریافت دارد ولی کارهاي بعدي او از کیفیت مناسب برخوردار نباشد

اجراي سیستمی متمرکز و شفاف جهت ارزیابی مشاوران و اجراي سیستم مهندسی 

  ارزشی یا مهندسی مجدد جهت پروژه هاي بزرگ

  طرف  بررسی و تأیید توجیه پذیري پروژه توسط نهادهاي بی

هاي نموده است  در فهرست سیاه قراردادن کارفرما و یا مشاوري که با تبانی عددسازي

  ) عدم دریافت کارهاي بعدي تا مدت معین(

گردش آزاد و شفاف اطالعات تا همگان به اطالعات پروژه دسترسی داشته باشند و 

  .زي هاي غیرمنطقی پشت درهاي بسته سلب گرددامکان تصمیم سا

شروع هر پروژه براساس مطالعات توجیه فنی اقتصادي اجتماعی و زیست محیطی 

صورت پذیرد که توسط مشاور ذیصالح انجام شده و خود مشاور پاسخگوي مطالعات 

  .انجام شده باشد

مطالعات ژئوتکنیک، تهیه نامه صرفاً براي مطالعات توپوگرافی،  بهتر است ابتدا موافقت

نامه اجراي پروژه با  هاي مطالعه شده صورت پذیرد و در سال بعد موافقت طرح و نقشه

  .در دست داشتن اطالعات کامل مبادله شود
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ریزي و طراحی پروژه جهت  راهکارهاي پیشنهادي مرحله برنامه -الف

  کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي

هایی باشد که  هاي جامع باید برخاسته از اولویت اراده دولت براي اجرایی کردن طرح

هاي فنی،  عرصه بایست جایگاه متخصصان میگذارد لذا  برایند مطالعات، پیش روي می

ها مشخص بوده و  در این طرح.. زیست محیطی، اقتصادي، اجتماعی، میراث فرهنگی و 

هاي آمایشی و جامع  اي براي تهیه طرح هاي کارشناسی شده ها و پروتکل نامه آئین

هاي آن رفع گردد تا شاهد کاهش اثرگذاري  تدوین و در صورت وجود، کاستی

  .هاي عمرانی و ملی باشیم هاي انجام طرح مات سیاسی در تغییر اولویتتصمی

نظارت مستمر سازمان بازرسی بر مراحل مختلف انجام پروژه به شکل کارشناسانه با 

  .توجه به نوع پروژه صورت پذیرد

نمایندگان مجلس، وزرا، معاونین وزرا، نیروهاي مسلح و قضات و (از نفوذ افراد سیاسی 

ممانعت از (هاي عمرانی جلوگیري بعمل آید گیري و تصویب طرحارائه، پی در) ...

  )طرح مطالعه نشده، مصوبه نگرفته، توجیه اقتصادي نشده و توجیه فنی نشدهاعالم 

سنجی صورت گیرد؛ از نگاه فنی، مالی، حقوقی  در هر پروژه باید از پنج جنبه امکان

 نگاه بانکی گشایشی. بازرگانی و بانکی، )نوع تعامل کارفرما و پیمانکار(
L.C  ریالی

در دست داشتن آن بتواند نیازهایش را  ها قرار گیرد تا پیمانکار با در دستور کار بانک

هایی است  تنها راه در این مرحله اهتمام به انجام مطالعه و عدم تصویب طرح .تأمین کند

  .شود که بدون مطالعه پیشنهاد می

  براساس شایستگی، تخصص و تعهد...) شاوران، کارفرما و مدیر و م(انتصاب افراد 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   شـود  اسنادي؛ تعهدي از بانک است که به خریدار و فروشـنده داده مـی  اعتبار.Letter of 

Credit)(
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راهکارهاي پیشنهادي مرحله انعقاد قرارداد پروژه جهت کنترل و  -ب

  کاهش بروز مفاسد اقتصادي

. باید کوشید که شرایط ترك تشریفات سخت و شرایط مناقصه عمومی تسهیل گردد

رسانی  اطالع. کامالً شفاف برگزار شودرسانی شده و  در ضمن باید مناقصات اطالع

افراد تیم بررسی . شود شفاف، دقیق و به موقع منجر به جذب پیمانکاران بیشتري می

  . کننده باید شرایط احراز پست و تجربه کافی داشته باشد

انجام می شود باید ... نظارت عالیه که توسط دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و 

اي، نهاد  موقع باشد نه اینکه پس از اتمام قرارداد، یا پس از واگذاري پروژه هنگام و به به

  . نظارتی  وارد شود

برداري، با توجه به قیمت تمام  چنانچه پیمانکاري در زمان بهره: تشویق مشاور یا پیمانکار

د شده و کیفیت پروژه، فراتر از قرارداد کار را تحویل دهد، باید مورد تشویق قرار بگیر

  . گردداین کار نه تنها عادالنه است بلکه خود به خود سبب حذف عوامل فساد می

برداري بر عهده پیمانکار قرار داده شود تا  در صورت امکان طراحی، اجرا و بهره

ها بین مشاور،   مسئولیت هر گونه ایرادي در پروژه بر عهده پیمانکار بوده و مسئولیت

ها از این پروژه  داند که باید سال پیمانکار می. نگرددپیمانکار و کارفرما تقسیم 

گذاري خود را از طریق عوارض دریافتی جبران نماید لذا  برداري کند و سرمایه بهره

  .تالش خواهد نمود که کار را با بهترین کیفیت به انجام برساند

  هاي الزم تنظیم مناسب قرارداد و اخذ تضمین

ا و ارزیابی مستمر پیمانکار توسط یک مرجع ذیصالح بر ه اعمال سقف ریالی در رتبه 

با مدارك مستدل (هایی نظیر؛ به کارگیري افراد متخصص  اساس نمرات اکتسابی از آیتم

حساب  کیفیت کار، مدت زمان اجراي کار، بنیه مالی مناسب با تأیید صورت ،)اي بیمه

اتی، تکمیل پروژه از محل منابع آالت، رعایت قوانین اداره کار و امور مالی بانکی، ماشین

. ها و دادن امتیاز باال به این موضوع فرمایی و افزایش مشارکت مالی در پروژه خویش

  .گرددبدین ترتیب پس از کسب امتیاز الزم، سقف ریالی پیمانکار تعیین می
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راهکارهاي پیشنهادي مرحله انعقاد قرارداد پروژه جهت کنترل و  -ب

  کاهش بروز مفاسد اقتصادي

بررسی و تجدیدنظر هر ساله رتبه اعطایی به پیمانکاران و مشاوران از سوي معاونت 

دار  ستاره. نظارت راهبردي ریاست جمهوري و ارائه رتبه بر اساس مدارك ارائه شده

ها و در نظر نگرفتن سابقه کاري از دیگر مواردي است که سبب تشکیک نبودن رتبه

بندي شده و به ناچار هر دستگاهی ضوابط و شرایط خاصی هاي اجرایی در رتبهدستگاه

  .باشد ود بسترساز فساد میدهد که به نوبه خ را مالك قرار می

راهکارهاي پیشنهادي جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي  -ج

  درمرحله اجرایی

  هاي مشابه  اي خاص، در نظارت بر پروژه استفاده از نیروهاي فعال یا بازنشسته پروژه

تجهیزشان کارفرما و مشاور نباید انتظار انتفاع مادي از پیمانکار داشته باشند یعنی باید 

چنین تجهیز پیمانکاران هم باید براي هر پروژه  هم. خارج از قرارداد پیمانکار باشد

  .مناسب پروژه موردنظر باشد

المقدور احتراز از هاي مقطوع و برآوردهاي دقیق اولیه و حتی استفاده بیشتر از پیمان

  تغییرات بعدي

ضرایب فهرست بها،  ي کارشناسی متشکل از مهندسان تشکیل و فعالیت کمیته

چنین منتخبین جامعه مهندسان  کارشناسان کارفرمایی، بخش صنعت، پیمانکاري و هم

جانبه و با  مشاور ایران زیر نظر و هدایت دفتر نظام فنی اجرایی، نسبت به بررسی همه

هم از نظر ضوابط و قوانین باالدستی و هم از نظر (هاي موجود  گیري از تمام ظرفیت بهره

هاي مکتوب  هاي الزم را صورت دهد و گزارش که بررسی )هاي اجرایی مهندسی سیستم

  .به مقامات مسئول ارائه کنند

  تأمین به موقع اعتبارات

  تخصیص کامل اعتبارات در ابتداي سال و در نتیجه کوتاه کردن زمان اجرا 
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راهکارهاي پیشنهادي جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي  -ج

  درمرحله اجرایی

  رعایت دقیق قانون و مقررات

  ها حساب کنترل دقیق ذي

  هاي صورت وضعیت دقیق بر آیتمرسیدگی و نظارت 

موجب استیصال پیمانکاران شده، که هم ... اي و  حذف ضریب باالسري، ضریب منطقه

انجامد و هم راه را براي کاستن از کیفیت پروژه و صدور  هم به تطویل پروژه می

  .کند هاي صوري باز می وضعیت  صورت

  مستندسازي مناسب کار

  فنی و مدیر پروژه سالم، فنی و متعهد و مقید به اصول اخالقیاستفاده از دستگاه نظارت 

نظارت دقیق و به روز سازمان بازرسی بر کلیه مراحل پروژه به صورت محسوس و 

  نامحسوس

  برخورد قاطع با متخلفین جهت عبرت سایر کارکنان و عوامل

  هاي نظارتی از کارشناسان خبره و آگاه و آشنا با پروژه با حقوق  استفاده سازمان

اي آموزشی براي ناظران تا در صورت سپري نمودن واحدهاي آن  برگزاري دوره

  .دوره، در فهرست دستگاه نظارت قرار داده شوند

مثالً ناظري که داراي حق نظارت تونل . بندي ناظران همچون مشاوران و پیمانکاران رتبه

نباید ناظران بدون گواهی صالحیت ... است، حق نظارت کوهستان را نداشته باشد و 

اي شوند در درجه اول سالمت فردي و در درجه دوم آگاهی کامل و  ناظر هر پروژه

  .مالك انتخاب ناظران باشداشراف بر پروژه و آشنایی با آن 

باید براي پیمانکاري که قیمت صوري داده، راهکار قانونی یافت و از وضعیت حاضر 

زیرا وقتی هر دو طرف معامله از صوري بودن آن مطلع هستند، قبح تخلف . خارج نمود

  .شود و فساد به آرامی رخت بربسته و توجیه جایگزین آن می



گزارش پژوهشی  

  

28  

راهکارهاي پیشنهادي جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي  -ج

  درمرحله اجرایی

ایجاد تفکیک وظایف مشخص و دقیق بین بخشهاي نظارتی مختلف همچون حراست، 

کاري  کم یک نتوانندبخش تخلفات اداري و حقوقی تا هیچسازمان بازرسی، 

جزء آنرا و نموده هاي خود را با انداختن توپ در زمین سایرین توجیه  انگاري وسهل

د سبب تداخل وظایف شده و در استفاده از چند کانال نظارتی خو.دنوظایف خود ندان

پندارند که  ماند زیرا هر یک از ناظران می نهایت در برخی موارد، نظارت بر زمین می

  .در حیطه وظایف سایرین است

هاي مدیره باید چارچوب قانونی داشته باشد تا موجب  اختیارات ویژه مدیران و هیأت

  .تسهیل و تسریع کار شود

هاي آزمایشگاهی باشد از رانت  تعریف ترانشه داراي شیتبندي خاك و  اگر طبقه

  .شود جلوگیري می

  افزایش دوره تضمین 

به طور مثال استفاده از یک گروه (انتخاب اعضاي متخصص در کمیسیون تحویل 

  )هاي مختلف مثل عمران، مکانیک و برق و بررسی دقیق کار مهندس ناظر در رشته

   .بعمل آمده و  نظر ناظر مقیم مورد توجه قرار گیرد در مراحل تحویل موقت دقت الزم

تواند در شناسایی بهتر مفاسد و  استفاده از کارشناسان دایره حقوقی هر سازمان می

  .رسان باشد مشکالت اقتصادي پروژه یاري

  بررسی پروژه توسط عامل چهارم به هنگام تحویل پروژه
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راهکارهاي پیشنهادي جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي  -ج

  درمرحله اجرایی

. ارائه قیمت براساس قیمت پایه مفید نیستهاي بزرگ و پیمانکاران توانمند  براي پروژه

کارفرما در مناقصات باید فهرست مقادیر و پیمانکاران قیمت واحد هر کار را و در 

الزمه هر نوع واگذاري کار و به هر طریقی که . نتیجه قیمت کامل را پیشنهاد نمایند

طرح و ساخت یا ) کارفرما، مشاور، پیمانکار(مدنظر کارفرمایان باشد، چه سه عاملی 

با انعقاد قرارداد به ) ساخت -مهندسی، تدارکات( EPCیا ) پیمانکار -کارفرما(

صورت فهرست بها براساس قیمت پایه یا به شکل قیمت تجمیع شده یا در نهایت به 

اي  صورت کیلومتري مطالعه شده، وجود فهارس پایه شفاف و منطقی است که وسیله

زمان اجراي مناسب  -ترم و ضامن تحقق شعار کیفیتگیري کارفرمایان مح براي اندازه

ها  متأسفانه انجام این مهم بدون حضور کارشناسان وزارتخانه. و قیمت بهینه خواهد بود

هاي غیرواقعی روز در  پذیرد و با کاربرد قیمت و کارشناسان نهادهاي صنفی صورت می

  .شود وارد میهاي مربوطه لطمات زیادي به سازندگی و آبادگري کشور  تجربه

راهکارهاي پیشنهادي جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادي  -د

  درمراحل خاتمه و نگهداري پروژه

المقدور بایستی عالوه بر ناظران دوره ساخت، از  اندازي حتی در دوره نگهداري و راه

  افراد دیگري نیز استفاده نمود

  و دقیقدقت در تعمیر و نگهداري، انجام تعمیرات واقعی 

  پروژه زودتر برداري آگاه سازي عوامل مافوق براي جلوگیري از فشار براي بهره

هاي بزرگ و کمیته فنی در کارهاي متوسط  استفاده از عامل چهارم نظارتی در پروژه

  و کوچک

ها، شرح خدمات امور مربوط به نگهداري و  ها، دستورالعمل نامه تدوین آئین

  ).زمینه ضعف زیادي وجود دارددر این (برداري  بهره

  برقرار کردن حفاظت و امنیت مجموعه پروژه
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  درمراحل خاتمه و نگهداري پروژه

  هاآنهاي مداربسته، کنترل دقیق اجناس، ورود و خروج  استفاده از دوربین

ها از سوي پیمانکاران ارجحیت بیشتري دارد لیکن اغلب باتغییر  نگهداري پروژه

در صورتی که وظایف  شود،شرایط از افراد دیگري جهت نگهداري استفاده می

باشد که الزم است   پیمانکار مطالعه، اجرا، مسئولیت اقدامات آزمایشی و نگهداري می

  .ناظران هم دورادور نظارت کنند

در صورت عدم بکارگیري پیمانکار در مرحله نگهداري، بهتر است گزارش سال به 

بگذارند پیمانکاران متوجه  تهیه و در اختیار پیمانکاران هاي انجام شده را سال پروژه

  .اشکاالتشان شوند

از بیمه براي تضمین کیفیت استفاده شود تا الاقل پیمانکاري که پروژه را به خوبی اجرا 

  .نکرده است با پرداخت حق بیمه بیشتري مواجه شده و متوجه اشکال خود باشد

  .تطویل گردد گردد دوره تضمین با توجه به میزان اهمیت و نوع پروژه پیشنهاد می

  




