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چکيده
زمينه :تعدد رخداد فساد اداري در امورکارپردازي دولتي در دولتها موجب گرديده تا کشورها در راستاي کاهش اين
امر قدمهاي موثري بردارند ،در اين راستا مناقصههاي دولتي يکي از مخاطره آميزترين فرايندهاي اقتصادي دولت است
که عدم مديريت مناسب آن فسادهاي گستترده دولتتي را موجتب متيگتردد ايجتاد سيستت هتاي تتامين و تتدارکا
الکترونيکي دربستر يک دولت الکترونيک راهکاري است که از سمت بسياري از کشورها در خصوص کارپردازيهاي
دولتي تجربه و پيشنهاد گرديده است
هدف :هدف از اين تحقيق بررسي نقش تأمين و تدارکا
روش تحقيق :مهمترين روشهاي گردآوري اطالعا

الکتررونيک در مبارزه با فساد اداري است

در اين تحقيق «مطالعا

يافته ها :در اين پژوهش ،سعي شده است كه تأثير مناقصا
گيرد و نيز با تشريح سيست تامين و تدارکا

کتابخانه اي و بررسي اسنادي» است

به عنوان يكي از عوامل بروز فساد اداري مورد بحث قرار

الکترونيکي بکار رفته در ساير کشتورها ،سيستتمي منطبتق بتا نيازهتاي

دستگاههاي اجرايي کشور ايران در جهت کاهش رخداد فساد در بخش کارپردازيهاي دولتي پيشنهاد گرديده است
نتايج :حاکي از آن است که طراحي و ايجاد سيست هاي تامين و تدارکا
انساني و ارتقاء امنيت و نظار

الکترونيکي از طريق کاهش دخالت عوامتل

شبکههاي ارتباطي مبتني بر وب ميتواند ميزان فساد اداري را به ميتزان قابتل تتوجهي

کاهش و شفافيت و پاسخگويي دولتها را در تعامال

تجاري و فعاليتهاي اقتصادي دستگاههتاي اجرايتي افتزايش

دهد
واژگان كليدي :فساد اداري ،کارپردازي دولتي ،تامين و تدارکا

الکترونيکي ،تکنولوژي ارتباطا

و اطالعا
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هر چند تنبيه و مجازا ها پس از وقوع فساد

مقدمه
فساد اداري موضوعي است که امروزه گريبانگير

عاملي بازدارنده در جهت پيشگيري از فسادهاي اداري

بسياري از دولتها ،ملتها و سازمانها گرديده ،يکي

مجدد محسوب ميشوند اما بهترين اقداما

پيشگيرانه

از معضالتي است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند

مبتني بر ساختارهايي هستند که احتمال بروز تخلفا

ساختاري

اداري را کاهش ميدهند با توجه به دسته بنديهاي

و نهادي در يک جامعه وجود دارد و نهادهاي مردمي

فساد در بخش دولتي به نظر ميرسد رخداد فساد در

چنداني

امور و فعاليتهاي اقتصادي دولتي بيشتر از ديگر

تجربه نشان داده است ،مادامي که مالحظا
مناسب شکل نگرفته باشند ،نميتوان تغييرا

در حوزه مبارزه با فساد را شاهد بود فساد دولتي را

بخشها به وقوع پيوسته است
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ميتوان يكي از اصليترين زمينهها و گلوگاههاي فساد

طبيعتاً ،مناقصهها در زمينه کارپردازيهاي دولتي نيز

اقتصادي دانست كه خود ريشه در مداخلة دولت در

به عنوان يكي از فرآيندهاي مه دولتي است که به

فرآيندهاي اقتصادي و توزيع منابع بين گروههاي

علت دارا بودن سه  81الي  83درصدي از توليد

مختلف دارد چنانكه بسياري از صاحب نظران نيز بر

ناخالص داخلي كشورها و در نتيجه نقش مه در

همين عقيدهاند که کارپردازيهاي دولتي يکي از

پيشبرد امور مربوط به سازندگي و رشد كشورها نمود

مخاطره آميزترين فعاليتهاي اقتصادي دولت و زمينه

بيشتري پيدا کرده و به منزلة يكي از گلوگاههاي مه

ساز بروز فسادهاي گسترده در دستگاههاي اجرايي

فساد در بخش اجرايي مطرح مي شود (خضري و

دولت ميباشد (دعائي و رمضاني )8822

ديگران )8833

فساد اداري از جمله پديدههايي است كه متأسفانه

اداري به عنوان

در کشور ما نيز فساد در مناقصا

نمودهاي آن در كشور ما نيز ديده مي شود فساد اداري

گلوگاه اصلي فساد در دستگاههاي اجرايي دولت

در بخش خصوصي

معرفي شده است کارشناسان مشخص نبودن روش

كشورمان قابل مشاهده است (افضلي  )8838متأسفانه

اعمال اختيارا

دستگاه مناقصهگزار ،چگونگي ارزيابي

بر اساس آمار و شواهد موجود داخلي و بينالمللي،

كيفي مناقصهگزار ،ثبت نشدن مناقصا

ايران يكي از فسادپذيرترين كشورهاي جهان است اين

رساني مناقصا  ،راه ندادن مناقصهگزار به جلسا

در حالي است كه شايد كمتر كشوري در دنيا يافت

بازگشايي پاكتها ،پاسخگو نبودن نهاد مناقصهگزار

شود كه به اندازه ايران بر مبارزه عليه فساد اداري تأكيد

نسبت به مناقصهگر در بستر اجرايي قوانين کارپردازي

كرده و توجه سياستمداران و تصمي سازان را به خود

دولتي را از معضال

رخداد فساد در اين حوزه

جلب كرده باشد (خضري  )8821اگرچه در ايران

دانستهاند (روزنامه مشرق)8833/88/6 ،

ه

در بخش دولتي و ه

برنامههاي زيادي براي مبارزه با فساد ،طراحي و به

متخصصان ،فناوري اطالعا

درپايگاه اطالع

را به عنوان يک

اجرا درآمده ،اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل

راهکار تجربي مناسب به منظور کاهش رخداد فساد در

شده است كه ميتوان دليل اصلي آن را اين چنين بيان

دولتي ميدانند گرايش دولتهاي

زمينه مناقصا

كرد كه برنامههاي صور

گرفته از سوي دولتها غالباً

سراسر دنيا جهت استفاده از ابزارهاي تکنولوژي

بر روي تنبيه و مجازا

متخلفين متمركز بوده است
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ارتباطا

و اطالعا

بجاي آنكه بر پيشگيري از بروز فساد تأكيد داشته باشد

بهترخدما

(ربيعي و آصف )8838

پاسخگويي (برتو

) )ICTبه منظور ارائه

(ندو  ،)8332شفافيت بيشتر و بهبود
و گريمز 8383؛ کي و لي )8333

نيز گواهي بر اين ادعا است ابزارهاي توانمند ساز

نقش تامين و تدارکا

تکنولوژي ارتباطا
الکترونيک ،تجار

و اطالعا

شامل دولت

الکترونيک ،تامين و تدارکا

الکترونيکي و خدما
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دستاوردهاي مطالعا

و تحقيقا

انجام شده در

دسترس داخل و خارج از کشور استفاده نمايد

الکترونيکي ،دموکراسي

الکترونيکي ابزارهاي ديگري ازاين دست هستند

پيشينه تحقيق

(نئوپانه و ديگران  )8382هر يک از اين ابزارها ،هدف

فساد اداري بخشي از مجموعه مسايلي است كه

خاصي را تامين ميکنند ،در اين ميان سيست تامين و

سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه

الکترونيکي توانسته است تا از ميزان

ميكنند (فرهادي نژاد  )8828مسائل امروز و رشد روز

ريسکهاي فساد بکاهد (اقبال و سييو 8332؛ ميستري

افزون تكنولوژي ،سازمانها را به مراتب پيچيده تر از

و جالل )8388

گذشته كرده است و در نتيجه اداره كردن سازمانهاي

تدارکا

امروزه بسياري از کشورها با طراحي و تغيير

عصر حاضر دشوارتر از قبل شده است يكي از تبعا

ساختارها و پياده سازي يک سيست تامين و تدارکا

اين پيچيدگي پديده فساد مي باشد فساد امري پيچيده،

الکترونيکي کارامد ،توانسته اند فساد اداري را به ميزان

پنهان و متنوع است و از اين رو مبارزه با آن نيز

قابل توجهي در امور کارپردازي دولتي خودبکاهند به

مستلزم تالشي مستمر ،طوالني و اصولي است (ربيعي

همين منظور در اين تحقيق سعي بر آن است تا با

و آصف )8838

بکار رفته در کشورهاي ديگر به تبيين نقش

مختلف در سيست ها ،علي الخصوص

تدارکا

فناوري اطالعا

در کاهش رخداد فسادهاي دولتي در

اين حوزه پرداخته شود

وري و معضال

در سيست هاي دولتي ،کاهش شفافيت و پاسخگويي
دولت و همچنين کندي روند توسعه در کشورها
ميشود اگر چه پاره اي از اين مفاسد ناخواسته بوده و

روش تحقيق

بينش ديدگاه جوامع مختلف نسبت به اين پديدهها نيز

در اين پژوهش سعي شده است تا به بررسي نقش
تامين و تدارکا

متفاو

است (دعايي و رمضاني )8838

الکترونيک در مبارزه با فساد اداري

روشهاي مقابله با فساد اداري و پيشگيري از آن

پرداخته شود اين تحقيق بر حسب هدف يک تحقيق

از جمله موضوعا

مهمي است که همواره در کانون

کاربردي است

توجه دولتها قرار داشته است اگرچه سياست جنائي
در اين

دولتها همواره در جهت مبارزه با فساد اداري بوده،

مهمترين روشهاي گردآوري اطالعا

کتابخانه اي و بررسي اسنادي» است

ولي ابزارهاي الزم براي اعمال اين سياست محدود

در زمينه مباني

بوده است پديداري فناوري اطالعا  ،امکان و مجالي

تحقيق موضوع ،از منابع فارسي و

مطلوب براي ايجاد دولت الکترونيک و درنتيجه

التين کتابخانهاي ،مقاال  ،کتابهاي مورد نياز و نيز از

پيشگيري از اين قبيل جرائ تلقي ميگردد (محسني

تحقيق «مطالعا

بدين منظور جهت گردآوري اطالعا
نظري و ادبيا

شبکه جهاني اطالعا
صور
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استفاده شده است بدين

)8838

که پژوهشگر سعي نموده است با مراجعه به

با توجه به گسترش فناوري اطالعا  ،تمام ابعاد

کتابخانه دانشگاهها و مراکز اطالع رساني و جستجو در

زندگي بشر دچار تحول بنيادين شده ،بطوري که دنياي

بانکهاي اطالعاتي داخلي و خارجي از آخرين

کنوني را در جريان يک دگرديسي کامل قرار داده است
و اين روند همچنان ادامه دارد فناوري اطالعا

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

معرفي و تشريح سيست هاي الکترونيکي تامين و

اين عامل مخرب ،باعث اتالف منابع ،کاهش بهره
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رويکرد جديدي را در ايجاد شفافيت ،پاسخگويي،

پروژههاي آنالين براي کاربردهاي عمراني ميباشد که

صداقت و ترويج استراتژي ضد فساد به دولتها

نقش مثبتي را در کاهش ميزان فساد ايفا ميکند اين

پيشنهاد ميدهد دولتهاي بسياري اجراي قوانين

سيست با امکاناتي که براي همه ذينفعان فراه ميکند،

مبتني بر فناوري

و تخمين نتايج و داليل

شفاف را با استفاده از ابتکارا
اطالعا

يعني از طريق دولت الکترونيک

و ارتباطا

دسترسي آزاد به اطالعا
تصميما

را به کمک شفافسازي و دسترسي مردم
دولت تسهيل و موجب حذف

انجام ميدهند استقرار دولت الکترونيک باعث ايجاد

به همه اطالعا

تحول بسيار شگرفي در نحوه زندگي افراد ،سازمانها و

رانتها ميگردد (کي و همکاران  )8333امتيازا

دولتمردان کشورها ميگردد دولت الکترونيک يک

ويژه و هرگونه ارتباطا

دولت بدون ديوار و ساختمان و داراي سازمانهاي

بسترساز فساد باشد لذا در صور

مجازي است که خدما

دولتي را به موقع و بهنگام در

در خصوص تعامال

غير رسمي ميتواند مولد و
شفافسازي مناسب

و کارپردازي دولتي به همراه

اختيار شهروندان قرار ميدهد ايجاد دولت الکترونيک

پروسههاي تامين و تدارکا

داراي نتايج بسيار زيادي است که ميتواند عالوه بر

از ميان ميرود

الکترونيکي اين موضوع
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توسط

کميسيون مستقل مبارزه با فساد ،ICAC 2گزارش

مردم باعث کاهش فساد اداري ،شفافيت امور ،افزايش

داده است که پروسههاي تامين و تدارکا

عمومي

مسئوليت کارکنان و دائمي شدن بهبود در روندها،

نقاط آسيب پذير در رخداد فساد اداري هستند و

فرآيندها و گردد (تنکابني و همايونفر )8838

ريسکهاي فساد در هر مرحله از فرايند معامال

کاهش هزينههاي دولتي و دريافت اطالعا

در اين راستا شکوفايي اخير در زمينه تکنولوژي

تجاري از قبيل مشخص نمودن نيازمنديها ،طراحي

( )ICTدربستر دولت الکترونيک،

کارپردازيها ،انتخاب پيمانکاران ،فرايندهاي خريد،

نقش گسترده اي در زمينه شفافيت و پاسخگويي

اعطاء قراردادها ،و اجراي قراردادها ممکن است رخ

دولتها وبه همان ميزان بهبود استانداردهاي زندگي

دهد ( )8388 ICACجدول زير برخي از تحقيقا

اطالعا

و ارتباطا

ديگر ICT ،را

انجام شده در خصوص فاکتورهاي مه حوزه تامين

ميتوان هدايت کننده توسعه جامعه اقتصادي در

وتدارکا

الکترونيکي که در مبارزه با فساد موثرهستند

بسياري از کشورها دانست (براند و ديگران )8331

را نشان ميدهد (نئوپانه ،سور و وايديا)8382 ،

شهروندان داشته است به عبار

محققين ICT ،را به عنوان عاملي که توان بالقوه

تامين و تدارکا

الکترونيکي هسته اصلي دولت

اي براي تغيير شکل کاري و خدماتي و بهبود خدمت

الکترونيک و تجار

رساني دولت (سينق و ديگران  ،)8383پشتيباني از

(رونچي و ديگران  )8383تعدادي از تحقيقا

حکمراني خوب (باسو  ،)8332تشويق در جهت

صور

الکترونيک شناخته ميشود

گرفته در حوزه تامين و تدارکا

الکترونيکي

شفافيت و مبارزه بافساد (برتو

و ديگران ،)8383

و مبارزه با فساد عبارتند از :تامين و تدارکا

گسترش سرمايه اجتماعي (شي

و اييوم  )8333و

الکترونيکي به عنوان ابزاري براي مبارزه با فساد

بسياري منافع ديگر دارد تعريف کرده اند (نئوپانه ،سور

(آندرسن  ،)8332دولت الکترونيک و بهبود عملکرد

و وايديا)8382 ،

خدمت رستاني دولتي در هند و اتيوپي و فيجي (سينق

يک نمونه از سيست هاي بکارگيري شده
الکترونيکي در دولتها سيست

 OPEN8يا تقويت

نقش تامين و تدارکا
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جدول  :8فاکتورهاي مبارزه با فساد در حوزه تامين و تدارکا
برخي از منابع کليدي

الکترونيکي

فاکتورهاي مبارزه با فساد
پرهيز از خريدها /پروژههاي غيرضروري

آچترسترا 8388 ،

يا خريد در زمان واقعي

ندو8332 ،

زمان واقعي دسترسي به اطالعا

هنريکسن و ماهنکي8331 ،

پروسههاي خريد خودکار

هانا ،8383 ،آي ام اف ،8383 ،محمود ،8383 ،تاي8338 ،

افزايش رقابت ميان خريداران و تامين کنندگان
انساني در پروسههاي خريد

خواناپوري و همکاران8388 ،و ماگريني8336 ،

کاهش مداخال

يو ان ،8336 ،ژانگ و يانگ8388 ،

استانداردسازي قوانين(ايجاد سازگاري بيشتر در فاز خريد)
و قابليت پيگيري

آچترسترا  ،8388 ،اي دي بي ،8383 ،او اي سي دي8388 ،

پايش و نظار

اي جي ،8331 ،چانج ،8388 ،هانا ،8383 ،ژانگ و يانگ8388 ،

انتقال مدارک به طور ايمن و کارا

هنريکسن و ماهنکي8331 ،

کنترل و همکاري مديريتي

کروم و براندون جونز ،8331 ،پاندا و همکاران ،8383 ،ژانگ و يانگ 8388 ،شفافيت و پاسخگويي
هانا8383 ،

ايجاد پروسههاي خريد سريع تر و آسان تر

کاليانان ،رامان و دوراسامي ،8333 ،لي ،او ،کيوون8332 ،

کسب کيفيت بهتر و هزينه کمتر

(نئوپانه ،سور و وايديا)8382 ،

تدارکا

الکترونيکي در استراتژي مبارزه با فساد

 )8336را به خود اختصاص ميدهد (نئوپانه ،سور و

الکترونيکي،

عمومي فعاليت اصلي

(ژانگ و ژانگ  ،)8333تامين و تدارکا

شفافيت و مبارزه با فساد (فان ،ژانگ و يو ،)8333
اثرا

مبارزه با فساد بر تکنولوژي ارتباطا

اطالعا

و سرمايه اجتماعي(شي

استفاده از تکنولوژي ارتباطا

و

و اييوم ،)8333

و اطالعا

وايديا )8382 ،تامين و تدارکا

دولتي جهت مديريت کارآمد منابع عمومي است
(برتو

 8331و تاي )8338

فساد در حيطه تامين و تدارکا

عمومي زماني

در مبارزه

بوقوع ميپيوندد که تامين نياز کاال و خدما

بافساد-ابزارها ،روشها و نتايج (گرونلوند )8383 ،و

بخشهاي اجرايي دولت با مخفي کاري و عدم نظار

آناليزهاي سازماني يک سيست دولت الکترونيک براي

کافي بدليل فقدان مکانيزمهاي کنترلي ،شفافيت و

مبارزه با فساد -تقويت پروژههاي آنالين براي

پاسخگويي الزم و ضعف حرفه اي گرايي بوروکراسي

کاربردهاي عمراني(( ،)OPENکي و ديگران )8333

کشورها مواجه ميشود (دل مونته و پاپاگني ،8331
کولستاد و ويگ  ،8333نئوپانه ،سو و ديگران ،8388

تامين و تدارکات الکترونيکي
تامين وتدارکا

پيليگريني و جرالق  ،8332سوبدي  ،8336وير و

عمومي واژه بکار رفته

درخصوص پروسههاي تامين کاال ،خدما

و

همکاران  )8388متخصصان از تامين و تدارکا
الکترونيکي به عنوان راهکاري مناسب براي حل اين

فعاليتهاي مربوط به سازمانهاي بخش دولتي

معضل نام برده اند بانک توسعه آسيايي

ميباشد دولتها مبالغ بااليي از بودجه را صرف تامين

 )883 ،8332اعالم نموده است که تامين و تدارکا

کاالها و خدما

مورد نياز خود ميکنند اين مبلغ

تقريبا  83تا  81درصد از  GDPکشورهاي توسعه
يافته (کاشاپ  )8332و 83تا  13درصد از

GDP

(OECD

الکترونيکي دولتي نقش مهمي را درکاهش فساد در
حوزه تامين و تدارکا

دولتي ايفا ميکند

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

و ديگران  ،)8383کاربرد سيست اطالعاتي تامين و

کشورهاي در حال توسعه (8338 GTNو

UNDP
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تامين و تدارکا
تکنولوژي اطالعا

الکترونيکي را بکارگيري از
( )ICTبا کمک

و ارتباطا

اينترنت يا سيست هاي برمبناي وب تعريف کرده اند که
به منظور تسهيل تامين کاالها و خدما
ازموسسا

بخش دولتي

خصوصي طراحي گرديده است (داويال،

گوپتا و پالمر  )8338درحقيقت تامين و تدارکا

 -1صور

حساب بصور

خودکار پرداخت ميشود

 -6محصول مورد نظر توسط مدير بخش دريافت
ميشود و تحويل آن تصديق ميگردد
بررسي وضعيت فساد اداري در مناقصات
فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها -حتي

الکترونيکي به معناي يکپارچگي و مديريت الکترونيک

آنها که در باالترين سطح شاخص درستکاري مانند

در انجام کليه فعاليتها ،شامل در خواست خريد ،تاييد،

سنگاپور و نيوزيلند قرار دارند ،نيز ديده ميشود مثالً

سفارش ،تحويل و پرداخت بين خريدار و تامين کننده

اين

تامين و تدارکا

ميباشد بکارگيري از سيست

در زيمبابوه همدستي وزيران پست و مخابرا

کشور و يک شرکت مخابراتي سوئدي براي دور زدن

انتخاب ،سريعتر

رويههاي معمول در مناقصههاي بين المللي ،ممکن بود

شدن شناسايي و انتخاب تامين کننده ،منطقي کردن و

به واگذاري قرارداد به شرکت سوئدي بينجامد ميزان

مديريت ارتباط با تامين کننده و نيز کاهش بروکراسي،

رشوه پرداخت شده تا  1/۷ميليون دالر نيز اعالم شده

کاهش سوءاستفاده و تقلب به همراه باال رفتن کيفيت

است همچنين در سنگاپور ،همدستي چند شرکت چند

و در نتيجه سودآوري

مليتي و يکي از مسئوالن ارشد يک شرکت عام المنفعه

ميگردد براي بهره

محرمانه مناقصهها رسوايي

الکترونيکي 1موجب باال رفتن قدر
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محصوال

و کاهش معامال

بيشتر در امر تهيه و تامين تدارکا

براي کسب اطالعا

الکترونيکي نياز به مشخص بودن

بزرگي به پا کرد که به قرار گرفتن نام چند شرکت

در سازمان،

بزرگ چند مليتي در ليست سياه انجاميد و مسئول

مديريت يکپارچه تامين ،زير ساخت اطالعاتي و

سنگاپوري نيز به  1۱سال زندان محکوم شد (بهرامي

ارتباطي مناسب در داخل و خارج سازمان است

)8838

گيري از تدارکا

استراتژي سازمان ،جايگاه تدارکا

(فتحيان و ملک محمدي )8828

در ايران از سال  21تا کنون ،روزانه به طور متوسط

خريد با استفاده از پشتيباني الکترونيکي که تحت

شاهد برگزاري  883 ،881 ،36 ،12و  862مناقصه

الکترونيکي شناخته ميشود مطابق

بودي و اين امر نشان ميدهد با افزايش درآمدهاي

عنوان تدارکا
فرايند ذيل صور

ميپذيرد( :توربان )8821

 -1مديريت بخش به صور

آنالين 6و با استفاده از

کاتالوگها در خواست را تنظي ميکند

نفتي و غير نفتي و لزوم سرمايه گذاريهاي بيشتر،
معامال

و قراردادهاي بيشتر در کشور از طريق

برگزاري مناقصا

انجام شده است اما در اين بين با

 -8در خواست الکترونيکي به وسيله سيست شبکه اي

وجود تغيير قانون شاهد ضعفهاي بسياري در

خودکار بازبيني و تصويب مراحل خود را طي

به اعتقاد کارشناسان

ميکند و کل اطالعا

در سيست براي تجديد نظر

موجود است
 -8در خواست خريد الکترونيکي تصويب شده و به
صور

الکترونيکي براي فروشنده ارسال ميشود

 -2فروشنده سفارش خريد الکترونيکي را دريافت و
محصول مورد نظر را ارسال ميکند

برگزاري اين مناقصا
مناقصا

هستي

امروز به گلوگاه اصلي فساد اداري و

اقتصادي در کشور تبديل شده و نمونه آن را نيز
ميتوان در اختالس  8333ميليارد توماني اخير دريافت
(روزنامه مشرق)8833/88/6 ،
در هر مناقصه و قرارداد دولتي ،درجاتي از فساد
اداري وجود داشته است در اين زمينه ،مي توان به

نقش تامين و تدارکا
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گزارشهايي كه به وسيله دفاتر مختلف مركز

محدود از مناقصههاي عمومي پيشي مي گيرد مسلماً

پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،به ويژه در حوزه

اين حالت زمينههاي رانت جويي و سوء استفاده را

مخابرا  ،انتشار يافته است ،مراجعه كرد مناقصهها و

براي افراد خاصي مهيا مي كند به طوركلي ،هرقدر

قراردادهاي دولتي در بردارنده رانتهاي هنگفتي براي

خريدهاي دولتي (اع از كاال يا خدما ) از روش

واجدين شرايط و طرفهاي قرارداد است بنابراين،

مناقصة عمومي فاصله مي گيرد و به مناقصة محدود يا

همواره امكان دارد دوستان و ه حزبيهاي خود را در

ترك تشريفا

بر

زمره واجدين شرايط درآورند و مناقصهها و قراردادها

فرآيند خريدها كمرنگ تر و احتمال تباني بيشتر مي

را به آنها واگذار كنند همچنين ،احتمال دارد آنها در

شود قانون گذار نيز ،با تشخيص به موقع اين مطلب،

و مزيتهاي دولتي به متقاضيان،

خريدهاي بزرگ دستگاهها را فقط از طريق برگزاري

درصدد برآيند بخشي از رانتهاي حاصله را به خود

مناقصة عمومي مجاز مي داند و انجام دادن معامله از

انتقال دهند (خضري )8821

طرق ديگر را فقط براي وضعيتهاي خاص ،اضطراري

ازاي اعطاي امتيازا

دولتي در ايران به دو شکل مناقصه و

معامال

مزايده انجام ميشوند تباني در مناقصه بيشتر در
معامال

بزرگ صور

ميگيرد و اغلب به شکلهاي

 ارائه قيمت بسيار باال براي برنده کردن شخصموردنظر
 ارائهء پيشنهادهاي مبه  ،مشروط ،بدون سپرده وخارج از نوبت
 انصراف از ادامهء فرايند مناقصه؛عدم حضور درفرايند مناقصه
 -خودداري از انعقاد قرارداد

و با شرايط محدود كننده تجويز مي كند (مفاد جزء 8
بند ب مادة  2و ماد ة  81قانون برگزاري مناقصه ها)
بنابر اين اگر اكثر خر يدهاي دستگاهي از طريق
برگزاري مناقصة محدود ،يا بدتر از آن ،از طريق ترك
تشريفا

در مناقصه انجام شده باشد و داليل ارائه

شده براي اتخاذ اين روشها نيز چندان منطقي نباشد،
بايد به حسن جريان امور در بخش خريدهاي آن
دستگاه شك كرد؛ هرچند برگزاري مناقصة عمومي به
تنهايي اثبا

كنندة سالمت معامال

انجام شده نيست

(خضري و همکاران )8833
آرتيکل  3از بند اقداما

پيشيگرانه کنوانسيون

 -عدم اعالن برآوردي معامله

مبارزه با فساد راه حلهاي ذيل راجهت کاهش رخداد

 -انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص

فساد با عنوان کارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي

تباني ميتواند در حوزههاي مناقصهء محدود ،ترک

دولتي در سايت رسمي خود اعالم نموده است و هر

مناقصه ،عدم الزام به برگزاري مناقصه ،زو

کشور عضورا طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود

تشريفا

اختيار رد يا قبول پيشنهاد مناقصهگران نيز رخ دهد
(منتي نژاد )8826

ملزم به رعايت اين موارد نموده است:
هر کشور عضو بايستي نظامهاي کارپردازي مناسب

در سالهاي اخير ،تمايل دستگاههاي مناقصهگذار

را بر اساس شفافيت ،رقابت و معيارهاي عيني در

براي برگزاري مناقصههاي محدود مشاهده شده است

تصمي گيري که از جمله در رابطه با جلوگيري از

در اين حالت ،مناقصهها محدود مي شود و ترك

فساد موثر هستند را برقرار نمايد چنين نظام هايي که

در مناقصهها به يك اصل تبديل مي شود و

ممکن است آستانه ارزشهاي مقتضي را در اجراء مورد

مناقصههاي عمومي به عنوان يك استثنا مطرح مي

توجه قرار دهد ،از جمله موارد زير را مد نظر قرار

شود ،به طوري كه ،از نظر ريالي ،ميزان مناقصههاي

خواهند داد:

تشريفا

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

زير تحقق مييابد:

در مناقصه نزديك مي شود ،نظار
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الف -توزيع عمومي اطالعا

مربوط به تشريفا

کارپردازي و قراردادها از جمله اطالعا
به دعو

براي مناقصه و اطالعا

سوم :رويكردهاي ارزشي كه با مراجعه به منابع

مربوط

مربوط درباره

اعطاء قراردادها که براي مناقصهگذاران بالقوه وقت
کافي را فراه ميآورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود
را تهيه و ارائه دهند
مناقصه و انتشار آنها از قبل

ساير كشورها را مورد توجه قرار مي دهد
پيشگيرانه اين است كه نظام تمركز يافته در كشف
فساد تجهيز گردد (ربيعي و آصف )8838

مربوط به کارپردازي دولتي به

در اين تحقيق با توجه به رويکرد تطبيقي و باروش

يا

ميداني در جمع آوري دادهها به مساله پيشگيري از

منظور تسهيل تاييد بعدي اجراء درست مقررا
تشريفا

فساد ،به قياس در خصوص اقداما
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 نظام موثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف بهمنظور حصول اطمينان از وجوه چاره جوييها و راه
چارههاي قانوني در صورتي که قواعد يا تشريفا
ايجاد شده به موجب اين بند به اجرا در نيايد
ث -در صور

چهارم :رويكرد تطبيقي كه استفاده از تجربيا

موارد فساد و تنبيه متخلفين به سيست بازدارنده عوامل

پ -استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده
جهت تصميما

استخراج مي گردد

با توجه به رويكردهاي مذكور منظور از سيست

ب -برقراري شرايط مشارکت از جمله گزينش و معيار
اعطاء و مقررا

اسالمي مباني پيشگيري و مبارزه با فساد اداري

اقتضاء اقداماتي جهت تنظي مسائل

مربوط به فرد مسئول کارپردازي مثل اعالم سود در

صور

گرفته در

کشورهاي ديگر در حوزه کارپردازي دولتي پرداخته
ميشود
سيستم تامين و تدارکات الکترو نيکي در کشورهاي
ديگر
پيادهسازي

سيست هاي

تامين

و

تدارکا

کارپردازيهاي دولتي ويژه ،بررسي مراحل کاري و

الکترونيکي در کشورهاي چون کره و مکزيک نشان

نيازهاي آموزشي (کنوانسيون مبارزه با فساد ،آرتيل

ميدهد که چگونه استفاده از تکنولوژيهاي اطالعاتي

)3

نوآورانه ما را در جلوگيري و کنترل فساد در تامين و
تدارکا

رويکرد تطبيقي در پيشگيري از فساد اداري
پژوهشهاي صور

گرفته نشان مي دهد كه

عمومي ياري ميرساند (او اي سي دي

)8331
طرح جامع دولت الکترونيک در نپال در سال

گرايش بعضي افراد به فساد اداري منعكس كننده

 8336با بهره گيري از تکنولوژي اطالعا

ارزشها و هنجارهاي اجتماعي جامعه اي است كه در

به منظور افزايش کارايي ،بهره وري ،شفافيت،

آن رشد و نمو يافته اند محققان در زمينه رويكردهاي

پاسخگويي و ايجاد ارزش افزوده در کيفيت خدما

تحقيقاتي متداول در پيشگيري از فساد اداري به چهار

دولتي توسعه داده شد (چارچوب استراتژي تامين و

گروه اشاره مي كنند:
اول :رويكردهاي علمي كه به شناخت چيستي
پديده فساد و چگونگي مبارزه با آن پرداخته مي شود
دوم :رويكردهاي تجربي كه با بهرهگيري از
تجربهها در جهت پيشگيري از بروز فساد گام بردارد

تدارکا

و ارتباطا

الکترونيکي نپال )8383

دولت حاک کره جنوبي به عنوان بزرگ ترين
خريدار در کشور خود ،از سيست تدارکا

الکترونيکي

بر خط کره جنوبي ( )KONEPSبه منظور
خودکارسازي تدارکا

دولتي استفاده ميکند سيست

 KONEPSبا اهداف کارايي ،شفاف سازي و چابکي

نقش تامين و تدارکا

اقتصادي راه اندازي شده است پروژه تدارکا
الکترونيکي کره جنوبي مسئوليت انجام تمامي
خريدهاي کاالها و خدما

در بخش دولتي را با

ارزشي بيش از يک صد هزار دالر بر عهده دارد
همچنين عقد قرار دادهاي خدما

عمراني که ارزش

آنها از سه ميليون دالر بيشتر باشد ،از طريق اين سيست
پيگيري ميشود اين سيست

كارمند از تخلفا
دادن معامال
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كارفرما در اجراي پروژه و انجام

در شرايط غير رقابتي و غير شفاف پيش

روي كند و در نهايت با برگزاري مناقصههاي نمايشي
و صوري براي افراد خاص خاتمه يابد
مهمترين عوامل فرعي زمينه ساز فساد اداري
مربوط به عدم اطالع رساني مستقل در فرايند برگزاري

در سال  ۷۰۰۷تامين

مناقصهها ،مصلحت انديشيهاي سياسي در برخورد با

تدارکاتي معادل  ۶۵ميليارد دالر را مديريت کرده است

مسئوالن متخلف و همچنين برخورد نكردن قاطع با

که در مقايسه با روش سنتي تدارکا  ،حدود شش

اهميتترين عوامل نيز

ميليارد دالر صرفه جويي کرده است اين سيست
موجب افزايش  ۴۹۱درصدي کارائي در تدارکا

شده

است (باقري )8822
نتيجهگيري
هنگفتي كه طي سالهاي اخير صرف مبارزه با فساد
اداري در كشور شده است ،همچنان شاهد روند رو به
گسترش اين پديده در كشور هستي ؛ چنانكه گويي
فساد مهارشدني نيست و هرگونه كوششي در اين راه،
دستاوردي جز اتالف منابع ارزشمند ملي نخواهد
داشت
فساد اداري در ايران محصول ضعف ترتيبا
نهادي ،نظام انگيزشي فرصت طلبانه و تنظي بيش از
حد دولتي اقتصاد است بنابراين ،هرگونه كوششي
براي مبارزه با فساد اداري ،اگر اين نامطلوبها را
هدف قرار ندهد ،دستاوردي جز اتالف زمان و منابع
كمياب اقتصادي نخواهد داشت

عبار

اند از :كامل و به موقع انجام نشدن ارزيابي

مالي ،كامل و به موقع انجام نشدن ارزيابي فني
بازرگاني و ذي نفع بودن افراد متولي برگزاري
مناقصههاي دولتي در منافع آن
پيشنهادات
با توجه به گسترش فناوري اطالعا

و مزاياي

دولت الکترونيک و ايجاد سيست هاي تامين و تدارکا
الکترونيکي که ازسوي بسياري از کشورها در خصوص
کارپردازيهاي دولتي تجربه و پيشنهاد گرديده است،
نشان ميدهد طراحي و بکارگيري از سيست هاي تامين
و تدارکا

الکترونيکي از طريق کاهش دخالت عوامل

انساني و ارتقاء امنيت و نظار

شبکههاي ارتباطي

مبتني بر وب ميتواند ميزان فساد اداري را به ميزان
قابل توجهي کاهش داد
منابع و مآخذ
ت افضلي ،ع  8838فساد اداري و تأثير آن بر توسعه:

مناقصهها يكي از ساز و كارهاي مه تخصيص

علل ،پيامدها و راهكارهاي برون رفت ،مجله

بخش مهمي از منابع عمومي است و ،با توجه به

حقوقي بين المللي ،نشريه مرکز امور حقوقي بين

گسترة مالي زياد آن و منابع رانتي عظي و اطالع

المللي رياست جمهوري ،سال  ،82شماره 21

طرفين معامله از اين قضيه ،يكي از گلوگاههاي فساد

 -باقري ،محمد 8822 ،بررسي سيست

تدارکا

در بخش اجرايي است فساد در مناقصههاي دولتي مي

الکترونيکي کره جنوبي ،خريد به روايت

تواند از سطوح پايين شامل تباني كارمند دولتي با

 ،KONEPSماهنامه تحليل گران عصر اطالعا ،

فروشندگان آغاز شود و تا مواردي مانند چش پوشي

شماره،83

درhttp://www.aiaco.ir
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متأسفانه ،با وجود منابع (مالي ،انساني و زمان)

مديران متخلف است ك

 مهسا صالحي ت سعيد زرندي/ 86

 شيوه ها و زمينه هاي تباني در8826  ص، منتي نژاد-

 قابل، مرجع پژوهشهاي علمي8838  م، بهرامي-

، نشريه حقوق دادگستري،دولتي

،http://www.pazhoheshkade.ir

68شماره

در

دسترس

8838/33/82 رويت شده

 ارائه8828  محمد، سميرا و فتحيان،ت ملک محمدي

8838  سيد عليرضا، مه سيما و همايونفر، تنکابني-

، مبتني بر فناوري اطالعا

مدل توسعه تدارکا

دولت الکترونيک و تاثير آن در پيشگيري از فساد

اولين کنفرانس لجستيک و زنجيره تامين

اداري

 پيشگيري از فساد اداري با8838  فريد، محسني-

،در مديريت

 فصلنامه ديدگاههاي، تاکيد بر فناوري اطالعا

 دانشگاه،دگرگوني سازمانها در اقتصاد ديجيتالي

68  شماره،82  دوره،حقوق قضايي
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