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 "صرفه جویی دراعتبارات هزینه اي  آیین نامه راهکارهاي "

 :مقدمه 

صرفه جويي واقعی زمانی صورت می پذيرد که بهره وری دستگاهها ارتقا يابد وافـزايش  

 .ق عواملی چند دردستگاههای اجرايي استبهره وری منوط به تحق

خصوص ،تامين وتربيت نيروی انسانی باانگيزه وهدفمند  اولين ومهمترين  مساله دراين

يکـی از صـاحبنظران علـم مـديريت مـی گويـد       " واتسون ويلسون."درهر سازمان دولتی است

ن اگرهرمساله ومشکلی راعمیقاً موشکافی کنیم ،درمی یابیم که هسـته اصـلی آ  ":

 ".انسان است

آمـوزش موجـب   .آموزش يکی از راههای افزايش بهره وری و بالندگی سـازمانی اسـت   

آموزش موجب کاهش هزينـه هـای   .بهنگام شدن کارکنان با روش های نوين شغلی می شود 

ــر در  ــاد تغييـــــــــــــــــــــ ــام کار،ايجـــــــــــــــــــــ  انجـــــــــــــــــــــ

نسبت به  روش های انجام کار،کوتاه شدن مسير وزمان انجام کاروايجاد احساس واعتقاد راسخ

پس اگر نظام اداری کشور بتواندکارکنانی با انگيزه ،دلسـوز،آگاه  . کاردربين کارکنان می گردد

،خالق وتوانا جذب وتربيت کند ،بهتـرين نتـايج را بـرای ورود بـه صـحنه رقابـت هاوتوسـعه        

مسايل ديگرموردنياز برای تحقق صرفه جويی بـدنبال مسـاله   . وپيشرفت بهمراه خواهدداشت

براين مساله صرفه جويي نبايدموجب خدشه دارشدن حقوق .ودبخود بدست خواهد آمداول خ

حقه کارکنان گردد،بلکه برعکس اين امر می تواند دسـت مـديران را بـرای تشـويق وترغيـب      

 .کارکنان دلسوز وخودجوش بازتر نماید



مساله ديگر درامر صرفه جويي ،نگاه هوشمندانه به کارومصـارف آب ، بـرق ، سـوخت     

لذا عنایت ویژه به .برای تولید کاالها وخدمات مورد نیاز جامعه می باشد...،مواد مصرفی و

 .قانون برنامه چهارم توسعه درجهت تحقق اهداف توسعه پایدار مورد تاکید است ۶۶ماده 

کلیه دستگاههای اجرایی وموسسات ونهادهـای  : قانون برنامه چهارم توسعه ۶۶ماده 

ند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت ، اعمال سیاست های عمومی غیردولتی موظف ا

: مصرف بهینه منابع پایه ومحیط زیست ،برای اجـرای برنامـه مـدیریت سـبز شـامل      

کـاهش مـواد زائـد جامـد     )شامل کاغذ(مدیریت مصرف انرژی ،آب،مواد اولیه وتجهیزات 

ه توسـط سـازمان   طبـق آیـین نامـه ای کـ    ) درساختمانها ووسائط نقلیـه  (وبازیافت انها 

حفاظت محیط زیست وسازمان مدیریت وبرنامه ریـزی کشـوروباهمکاری دسـتگاههای    

 .ذیربط تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید ،اقدام نمایند

وهدف رویکرد دولت درامرصرفه  ۱۳۸۶با توجه به کاهش اعتبارات هزینه ای درسال 

تگاههای اجرایـی بـه تفکیـک    جویی ،آیین نامه صرفه جویی دربخشهای مختلف دسـ 

 .  هریک ازمحورها به شرح ذیل ارائه می گردد

 

 :ـ الزامات قانونی ومبانی نظري  1

اصالح نظام بودجه ريـزی  "قانون برنامه چهارم توسعه ۱۳۸ـ   رعايت دقيق مفادماده ۱

 . ازروش موجودبه هدفمندوعملياتی وبه صورت قيمت تمام شده خدمات

 استقرارنظام کنترل نتيجه"قانون برنامه چهارم توسعه ،۱۴۴اده ـ  رعايت دقيق مفادم۲

و محصول به جای کنترل مراحل انجام کارواعطای اختيارات الزم به مديران واحدهای تحـت  

سرپرستي ومحاسبه قيمت تمام شده آن دسته ازفعاليت هايي که قابليت تعيين قيمت تمـام  

 .شده رادارند



انون برنامـه چهـارم خصوصـاًبندهای الـف ـ ب جـزء       قـ ۱۴۵ـ اجرای دقيق مفاد ماده ۳

درصدازتصـدي هـای اجتمـاعی ،فرهنگـی     ۳کاهش سـاالنه حـداقل   ".ح "ـ بند"ز"ـ بند"و"بند۲

درصدکارکنانی که ازخـدمت  ۵۰،توليدی ،خدماتی ونظايرآن ـ مجموع استخدام های جدیداز 

 .خارج مي شوندتجاوزننمايد

ای مختلـف نظيرسـرويس رفـت وآمد،سـلف     پرداخت يارانه به کارکنان درزمينه هـ -۴ 

ــرويس،  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه صــورت امــانی    ــورورزش کارکنــان ،مهــدکودک ومواردمشــابه ب تعــاونی هــای مصــرف ،ام

 . وياخريدخدمت

 .قانون برنامه چهارم توسعه دردستگاههای اجرايي۱۳۶ـ  رعايت ماده ۵

انجام وظـايف امورتصـدي هـای اجتمـاعی،فرهنگی وخـدمات دولـت بارعايـت اصـول         

انون اساسی وبااستفاده ازشيوه های ،خريدخدمت ازبخش های غيردولتی ـ مشارکت  ق۳۰و۲۹

بابخش غيردولتی ازطريق اجاره وواگذاری امکانـات وتجهيـزات ومنـابع فيزيکـی ـ واگـذاری       

مديريت بخشی ازواحدهای دولتی به بخش غيردولتی درچارچوب سياست های کلـی برنامـه   

دولتــی بارويکردهدفمندونتيجــه گرامطــابق مــاده  چهــارم توســعه ـ ايجــادواداره واحــدهای  

 ... . قانون برنامه چهارم توسعه و۱۴۴

ازسـوی دسـتگاههای   ۱۳۸۶قـانون بودجـه سـال   ۲۰تبصـره  "ز"ـ رعايت دقيق مفادبند۶

اجتناب ازاجرای کليه تصويبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاکه متضـمن بارمـالی   .(اجرايي

 ).بالًمحاسبه ودرقانون بودجه تامين اعتبارنشده باشدبرای دولت باشندوبارمالی آنهاق

اعمـال سياسـتهای مصـرف    "قانون برنامه چهارم توسـعه  ۶۶ـ  رعايت دقيق مفادماده ۷

 .بهينه منابع ،اجرای برنامه مديريت سبز



منطقی نمـودن  .(قانون تنظيم بخشی ازمقررات مالی دولت ۸۹و۸۸ـ  اجرای مفادمواد۸

تدريجی اعتبارات هزينه ای وبهبودارائه خدمات به مـردم وجلـب   حجم واندازه دولت وکاهش 

مشارکت بخش غيردولتی ـ واگذاری حق استفاده ازساختمان هـای مازادبرنيازدسـتگاه هـای     

 ...) وابسته به وزارتخانه هاوموسسات و

ـ  همکاری وهماهنگی کامـل سـازمان اموراقتصـاديي ودارايـی خصوصـاًخزانه معـين       ۹

دستگاههای اجرايي باسازمان مـديريت وبرنامـه ريـزی اسـتان درخصـوص      استان وذيحسابان 

 . رعايت دقيق مفادفرم های پيوست موافقتنامه اعتبارات هزينه ای

ادغـام واحـدهای اسـتانی ـ     .(قانون برنامـه چهـارم توسـعه    ۱۳۹ـ  رعايت مفادماده ۱۰

 ...).بازنگری وتجدیدساختارداخلی دستگاههای اجرايي و

نظيرمرخصی مناطق محروم ـ )صرفاًمصوبات دولت (نامه های هزينه زاـ  حذف آئين ۱۱

 ...سرويس اياب وذهاب و

 .ـ  ساماندهی پرداخت های رفاهی ۱۲

 . ـ  اصالح فرمت موافقتنامه های هزينه ای وفرم های تخصيص اعتبارات۱۳

  ـ  الزام ذيحسابان دستگاههای اجرايي به ثبت ونگهداری وکنترل هزينه ها براساس۱۴

 .الف / ۳فرم های
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 حمل ونقل 

 .عدم استفاده شخصی از اتومبیلهاي اداري در ساعات غیر اداري  -1

 .اجتناب از کلیه سفرها و ماموریت هاي غیر ضروري -2

 .قانون بودجه  13تجهیز خودروها به سیستم دوگانه سوز در راستاي تحقق تبصره  -3



 .یري خودروهاي اجاره اي در امور نظارتی و اجرایی وماموریت عدم خرید خودروي جدید و بکارگ -4

 .استفاده از کمترین تعداد خودرو در بازدیدهاي نظارتی و هماهنگی با سایر دستگاهها -5

 .انجام گروهی ماموریت هاي اداري  -6

 .واگذاری وفروش خودروهای فرسوده  -7

 آب 

 ) پدالی شیرهاي آب  هوشمند یا (استفاده از شیرآالت کاهنده مصرف  -1

 .کاهش هدررفت آب ازطریق بازسازي شیرآالت   -2

 .تعویض سیستم فالش تانکهاي قدیمی که مصرف آب باالیی دارند  -3

 .استفاده از آب باران و ابیاري قطره اي جهت آبیاري فضاهاي سبز  -4

 23الی 19انتخاب  زمان آبیاري فضاي سبز درساعات  -5

 .کنندتوسعه واستقرار صنایعی که آب کمتري مصرف می  -6

 تغییرسیستم ها ي خنک کننده تربه خشک درتاسیسات صنعتی  -7

 .استفاده از گیاهان و درختانی که نیاز به آب کمتري دارند  -8

 .رعایت صرفه جویی در شست شوي خودروهاي دولتی  -9

 ...بازدید هفتگی کلیه شناورهاي تجهیزات مانند کولر ،فالش تانک و -10

 انرژي 

 .استفاده از سنسورهاي روشنائی -1

 ).مانند المپهاي فلورسنت ( استفاده از سیستم هاي کم مصرف روشنائی -2

 .استفاده از نور طبیعی در طراحی ساختمانهاي جدید -3

 . که به صورت اتوماتیک خاموش می شوند... ) دستگاه تکثیر ، رایانه و ( استفاده از تجهیزات اداري  -4

 .شتر و مصرف کمتر می باشند استفاده از وسایل داراي برچسب انرژي که داراي بازدهی بی -5

 .نصب ترموستات و تنظیم مناسب آن در فصول مختلف  -6

 .عایق بندي مناسب ساختمانها ، درها ، و پنجره ها  -7



 .استفاده از شیشه هاي بازتابنده  نور جهت کاهش مصرف انرژي  -8

 .طراحی مهندسی ساختمانهاي جدید براساس بهره گیري صحیح از انرژیهاي طبیعی  -9

 .از در و پنجره هاي عایق دو جداره استفاده -10

 .تغییر سیستم سوخت دستگاههاي گرمایشی و گاز سوز نمودن آنها -11

 مجهزنمودن موتورخانه هاي ساختمان وتاسیسات اداري به سیستم هاي کنترل هوشمند سوخت  -12

 

 اقالم مصرفی اداري 

در زمینـه  . ده را داردکاغذ از جمله اقالمی است کـه در محیطهـاي آموزشـی و اداري بیشـترین اسـتفا      -1

بازیافت مواد یکی از رایج ترین و پراهمیت ترین اقالم بازیافت، استفاده مجدد  از کاغذ و بازیافـت آن  

به ازاء هر تن کاغذ باطله می توان چندین  اصـله درخـت تنومنـد را نجـات داد برخـی از راهکارهـاي       

 :کاهش مصرف کاغذ و بازیافت ان در تمامی عبارتند از 

 .در راستاي به حداقل رسانی مصرف کاغذ )  e-mail(فاده از سیستم است -2

براساس اطالعات موجود یک ( استفاده از دیسکت و سی دي هایی که قابلیت چند بار استفاده را دارند  -3

 ).برگ کاغذ شود  750عدد دیسکت به طور متوسط می تواند با ظرفیت کامل جایگزین 

 .ها از مراکز اداري و تحویل آنها به مراکز بازیافت کاغذ  طراحی سیستم جمع آوري کلیه برگه -4
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 .استفاده از کاغذهاي یک رو سفید و باطله براي تهیه گزارشات روزانه و مکاتبات داخلی -10

 .استفاده از تمامی ظرفیت کاغذهاي سربرگ دار -11

 .خودداري از چاپ هر گونه سر رسید  -12



اله که توسط موسسه بازیافت در اختیار نهاها ودستگاهها قرار می گیرد استفاده از پالتهاي مخصوص زب -13

 .به منظور تفکیک زباله در مبدا
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 موارد کلی 

وکسب منابع در آمـدی جديددردسـتگاههای اجرائـی خصوصـاً در      پيشنهادافزايش  -1

 ... آموزش وپرورش ،تربيت بدنی ، بهزيستی و



 شناسايي محل های امکان صرفه جويي    -۲

 .کنترل دقيق سازمان مديريت وبرنامه ريزی درصدوراحکام کارکنان   -۳
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ری سيستم فناوری اطالعات جهت تسـهيل درانجـام امـورو وظـايف توسـط      بکارگي -۸

 دستگاههای اجرايي 

 .بازنگری در روش های ارائه خدمات -۸

 .برگزاری دوره های آموزش روشهای صرفه جويي خصوصاًبرای مديران -۹

ـــ   -۱۰ ــرای اداره مهمانسراها ــارات جــاری دســتگاهها ب ــه ازمحــل اعتب جلــوگيری ازهزين

 .ی وفضاهای ورزشی وتفريحی زائرسراهاـ مراکزرفاه

 .ممانعت ازکمک دستگاههای اجرايي به تعاونی های مصرف اعتباری کارکنان -۱۱

کاهش ودرصورت امکان حذف خدمات سرويس اياب وذهاب ـ سلف سرويس هاـ امور  -۱۲

 .ورزش توسط دستگاههای اجرايي 

ــهيدوامورايثارگران      -۱۳ ــان بنيادش ــه کارکن ــوط ب ــه ای مرب ــودن اعتبارهزين ــک نم منف

 .برای کنترل بهينه هزينه ها)جامعه هدف (زاعتبارهزينه ای خانواده شهداوايثارگران ا

منفک نمودن اعتبارهزينه ای کارکنان بهزيستی  ازاعتبارمربوط به خـانواده معلـولين    -۱۴

 .برای کنترل وشفاف سازی  هزينه ها)جامعه هدف (ونيازمند



 .جلوگيری ازافزايش تعدادنيروهای شرکتی  -۱۵

 .مبلغ قراردادنيروهای شرکتی درتمام دستگاههای اجرايييکسان سازی  -۱۶

واگذاری مراکزآموزش ضمن خدمت دستگاههای اجرايي به موسسات ومراکزآمـوزش   -۱۷

 .عالی 

های حمل ونقل  دستگاه هـای اجرایـی بصـورت ماهانـه بـه       ارسال گزارش هزینه -۱۸

 )سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان (دبیرخانه ستاد صرفه جویی 

 مدیران وکارکنان دستگاه های موفق درامرصرفه جویی  تشویق -۱۹

 
 


