
  

  سند گزارش نشست بررسی

 «سیزدهم دولت در اقتصادی و اداری فساد با مقابله و پیشگیری»

3/8/0011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 767شماره مسلسل: 

 0011-80 کد گزارش:

 0011 آبان 00



  

 

 الرّحمنالرّحیماهللبسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 
 

 (0011آبان  3) «سیزدهم دولت در اقتصادی و اداری فساد با مقابله و پیشگیری» سند بررسینشست  :گزارش عنوان
 محدثه جلیلی  تهیه و تدوین:

  
  

  

 های استراتژیک ریاست جمهوری بررسیمرکز 

  

 1011 آبان 11

 
 های استراتژیک ریاست جمهوری است. کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی

  
 

 

 

 767شماره مسلسل: 

  0811-48 کد گزارش:



  

 

 فهرست مطالب
 

 1 ............................................................................................................................................................... مقدمه

 1 ................................................................................................................................................... سند اتیکل -1

 3 ......................................................................................................................................................................یدارائ و اقتصاد امور وزارتخانه

 3 ................................................................................................................................................................................................ یمرکز بانک

 0 .................................................................................................................................................................................... وبودجه برنامه سازمان

 0 ........................................................................................................................................................................... یاستخدام و یادار سازمان

 5 ........................................................................................................................................................................ جمهور سیرئ یحقوق معاونت

 5 ................................................................................................................................................................................ جمهور سیرئ اول معاون

 5 ............................................................................................................................................................................................... نفت وزارتخانه

 5 ............................................................................................................................................................................. یکشاورز جهاد وزارتخانه

 5 ..................................................................................................................................................................................... ستیز طیمح سازمان

 5 ............................................................................................................................................................................ جوانان و ورزش وزارتخانه

 6 ............................................................................................................................................... یشکپز آموزش و درمان بهداشت، وزارتخانه

 6 ..................................................................................................................................................................................... یدادگستر وزارتخانه

 6 ....................................................................................................................................................................................... اطالعات وزارتخانه

 6 ............................................................................................................................................................................ یشهرساز و راه وزارتخانه

 6 ............................................................................................................................................................... یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارتخانه

 7 .............................................................................................................................................................................................. سند یابیارز-2

 7 ....................................................................................................................................................................................... سند قوت نکات

 8 .......................................................................................................................................................................... سند چارچوب یابیارز( 0-2

 8 ................................................................................................................................................................. بانیپشت گزارش به توجه لزوم

 8 ....................................................................................................................................................................................... فیتکال دیسررس

 8 .......................................................................................................................................................................... سند ییمحتوا یابیارز( 2-2

 8 ............................................................................................................................................ منافع تعارض اصل و تیشفاف اصل تیاولو

 9 .....................................................................................................................ها دستگاه یعموم فیوظا عنوان به منافع تعارض تیریمد

 01 ................................................... نیشیپ نیقوان و ها استیس ،یادار فیوظا با ها دستگاه یشنهادیپ یکارکردها تناسب به توجه لزوم

 11 ........................................................................................................................... شنهاداتیپ ارائه و یبند جمع

 

 

 



                                                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                                        

 

 

0 

 

 

 

 مقدمه

 قبلپیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی جز اهداف سیاستی مهم دولت سیزدهم است. در راستای این هدف، مدتی  

سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت »نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد با عنوان نویس  پیش

های دولتی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به دستگاه 28/16/0011مورخ  66909در نامه شماره « سیزدهم

جمهور محترم تدوین و  این سند به دستور رئیس نویس موردنظر شده است. یشها از پارسال و خواستار دریافت ارزیابی دستگاه

ریزی و اجرای راهبردهای ضد فساد دولت شده است. با توجه به آنکه برنامه کارکرد سیاستی هر دستگاه در این نقشه تعیین

با حضور کارشناسان  0011آبان ماه  3سیزدهم بر اساس این نقشه انجام خواهد شد، این مرکز در همین رابطه نشستی در تاریخ 

 خبره و کنشگران مدنی حوزه مبارزه با فساد تشکیل داد. 

این مرکز در این نشست میزبان جناب آقای مهدی علوی، دبیر کمیسیون خاص بررسی الیحه شفافیت دفتر هیئت دولت؛ 

ادی اداری؛ جناب آقای دکتر فتاح آقازاده، نماینده جناب آقای دکتر داود شریفیان، نماینده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتص

علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیته شفافیت و شهر  سازمان اداری استخدامی؛ سرکار خانم دکتر بهاره آروین، هیئت

های مجلس؛ سرکار خنم  هوشمند پنجمین دوره شورای شهر تهران؛ جناب آقای دکتر یحیی مرتب، نماینده مرکز پژوهش

شرکت؛ نماینده مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه؛ سرکار خانم زهرا اکبری، پژوهشگر و فعال حوزه مبارزه با فساد و جناب 

مدیریت جلسه بر عهده سرکار خانم جلیلی، مسئول میز شفافیت و آقای خمسه، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. 

 مبارزه با فساد مرکز بوده است.

شود. ارزیابی سند در دو بخش ساختاری و محتوایی یش رو در دو بخش بررسی کلیات سند و ارزیابی سند ارائه میگزارش پ

شده است. بخش ساختاری متوجه چارچوب پیشنهادی است که موظف به پیگیری، ارزیابی، نظارت و اجرای کلیات حاکم  بررسی

 ها محل نقد است.بر سند است و در بخش محتوایی وظایف و تکالیف دستگاه

 کلیات سند -0

اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و عنوان  ای را بهگانه02جمهور اصول ، رئیس0011شهریورماه  20

سازی و  فرهنگ»، «مدیریت تعارض منافع»، «سازیشفاف»اند از  این اصول عبارتکردند.  اقتصادی در دولت سیزدهم ابالغ

، «گزینی شایسته»، «سهولت فرایندها»، «گزینی شایسته»، «سازی ساختار و تشکیالت دولتمتناسب»، «همگانینظارت 

نظارت »، «تقویت اشراف»، «حمایت از فعالیت سالم»، «توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره تأمین»، «دولت الکترونیک»

 «.برخورد دقیق و مؤثر و کارآمد»، «مؤثر و کارآمد

به « سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم»ال آن اواخر شهریورماه سندی با عنوان دنب به

سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد مشتمل بر شش بخش ها را خواستار شدند. های اجرایی ابالغ و ارزیابی دستگاهدستگاه
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لیدی و بنیادین )بلندمدت(، اقدامات عملیاتی و ساختار است. تعریف های اجرایی، اقدامات ک تعریف فساد، اصول، سیاست

  .است« قانون ارتقای سالمت نظام اداری»شده در  شده در این سند همان تعریف ارائه ارائه

، «سازی ساختار و تشکیالت دولتمتناسب»، «سازیفرهنگ»، «سازیشفاف»گانه در سند به هشت اصل 02اصول 

نظارت مؤثر و »، «سازی اطالعات در نظام مالی و اقتصادی کشوریکپارچه»، «گزینی شایسته»، «فعمدیریت تعارض منا»

 های اجرایی ضد فساد است:گانه مبنایی برای سیاستتقلیل یافت. این اصول هشت« برخورد دقیق و مؤثر و کارآمد»و « کارآمد

 
 گانههای اجرایی ضد فساد دولت بر اساس اصول هشت؛ سیاست1شکل 

 

مدت و  های اجرایی( اقدامات کلیدی و بنیادین )بلندمدت(، اقدامات عملیاتی )میانگانه و سیاست بر این اساس )اصول هشت

مدت  شده است. اقدامات بلندمدت اصالحات ساختاری مورد انتظار است که پس از اجرایی شدن اقدامات کوتاه مدت( تعریف کوتاه

مدتی است که  مدت و کوتاه عنوان پیامد اجرای اقدامات میان حاصل شود. به عبارتی این دسته بهرود مدت انتظار می و میان

مدت، کارکردهای اصالحی است که  مدت و کوتاه های دولتی اجرا خواهند شد. بنابراین اقدامات میانها و سازمانتوسط دستگاه

 نهاد و سازمان دولتی ملزم به اجرای آن هستند.  07

 
 اقدامات کلیدی و بنیادین )بلندمدت دولت درزمینه مبارزه با فساد( ؛1شکل 
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 وزارتخانه امور اقتصاد و دارائی

پس  ماه 6کامل  فرایندها ) سازی شفافسامانه مربوطه برای نظارت،  سازی یکپارچهرفع کامل تعارض منافع، تکمیل و  .0

 ( از ابالغ سند

 یکپارچهکزی و بیمه گری و قانون بیمه شخص ثالث/ تکمیل سامانه تدوین الیحه بازنگری در قانون تأسیس بیمه مر .2

 (پس از ابالغ سند ماه 6بیمه )

اشخاص  نامه آئین، واگذاری اموال مازاد و استقرار کامل سامانه ذینفع واحد و اجرای کامل داری بنگاهاز  ها بانکخروج  .3

 همکاری بانک مرکزی(با ( )پس از ابالغ سند مرتبط )سه ماه

تأمین و تولید و تجارت )با همکاری وزارت صمت،  درزمینۀ موردنیاز های سامانهتمامی  سازی یکپارچهایجاد، تکمیل  .0

 ، بهداشت، ارتباطات(کشاورزی جهادراه، 

مدیریت ارز و تخصیص آن و ایجاد سیستمی برخط مابین بانک مرکزی و  های سامانه سازی یکپارچهتکمیل، تجمیع،  .5

 ( )با همکاری بانک مرکزی(پس از ابالغ سند گمرک )سه ماه

 ممنوع است تهیه )سه ماه ها آنبازنگری در دستورالعمل احراز اهلیت متقاضیان، فهرستی از افرادی که معامله دولتی با  .6

 وزارت اطالعات، صمت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه(همکاری با ( )پس از ابالغ سند

 یزات هوشمند کنترل و ترخیص )با همکاری سازمان برنامه(و تجه ها سامانهتجهیز گمرک به  .7

( )با همکاری سازمان پس از ابالغ سند تکمیل و استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(/ )سه ماه .8

 برنامه و وزارت ارتباطات(

( )با پس از ابالغ سند ماه 6) شویی پولکامل قانون مبارزه با  سازی اجراو  شویی پولشورای عالی مبارزه با  سازی فعال .9

 همکاری بانک مرکزی(

 بانک مرکزی

استقرار کامل سامانه متمرکز الکترونیکی اطالعات تسهیالت و تعهدات )سمات( و اعمال قواعد و ضوابط سیستمی  .0

 (پس از ابالغ سند اعطا کلیه تسهیالت بانکی )سه ماه

 در خصوص نحوه مصرف بازگشت ارز حاصل از صادرات )سه ماه ها صرافیاستقرار رصد سیستمی و کنترل عملکرد  .2

 (پس از ابالغ سند

با ( )پس از ابالغ سند تکمیل و استقرار سامانه یکپارچه سنجی یکپارچه و برخط اشخاص حقیقی و حقوقی/ )سه ماه .3

 وزارت اقتصاد و دارائی(همکاری 

همکاری وزارت اقتصاد و دارائی، وزارت صمت، با )برای کاالهای اساسی  ویژه بهمؤثر نمودن تخصیص منابع ارزی  .0

 ت(شوزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهدا

اعتباری )با همکاری وزارت اقتصاد(/ ارائه داشبورد کامل از  مؤسساتو  ها بانکنظارت بر عملکرد  های سامانهتکمیل  .5

 (پس از ابالغ سند ماه 6اعتباری و ارائه سازوکار پاسخگویی بانک مرکزی ) مؤسساتو  ها بانکعملکرد 
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 وبودجه سازمان برنامه

الزم برای اجرایی شدن قوانین مبارزه با فساد و تهیه وظایف و تکالیف هر یک از  های زیرساختفراهم کردن تمام  .0

 ( )با همکاری معاونت حقوقی(پس از ابالغ سند اجرایی و نظارتی در این زمینه )سه ماه ها دستگاه

 (پس از ابالغ سند )شش ماه واگذارشده های پروژهبرخط و هوشمند کنترل  استقرار سامانه یکپارچه، .2

ارائه چارچوب زمانی اقدامات الزم برای نهایی سازی دولت الکترونیک و استقرار پنجره واحد ارائه خدمات دولتی و  .3

اداری و استخدامی، وزارت ( )با همکاری سازمان پس از ابالغ سند وظایف هر دستگاه اجرایی و سازوکار الزام )سه ماه

 ارتباطات و وزارت اطالعات(

تابعه و وابسته   های شرکتوزارت نفت و شفافیت تمامی منابع و مصارف وزارت نفت و  ریزی بودجهاصالح مبانی ویژه  .0

 غیراز موارد محرمانه به -)با همکاری وزارت نفت(

 روزرسانی بهطراحی و مستقر شود که امکان  ای گونه بهیک سال پس از ابالغ این سند، سامانه یکپارچه استعالمات  .5

 برقرار گردد. ها دستگاهاسناد از مراجع صدور و برقراری ارتباط بین  سنجی اصالت، تصدیق و ها استعالمصدور 

اجرایی و بررسی ضرورت صدور مجوزها با رویکرد حداقل سازی )یک  های دستگاهاحصاء تمامی مجوزهای صادره  .6

یکپارچه،  صورت بهبا احراز اهلیت متقاضیان  ها آنمربوط به  های استعالمغ این سند تمامی مجوزها و سال پس از ابال

 برخط و هوشمند صادر گردد(

، ها صالحیتطراحی سامانه جامع، یکپارچه، برخط و هوشمند پیمانکاران )ارائه تمامی فرایندهای مربوط به احراز  .7

 (پس از ابالغ سند ( )یک سالاه وضعیت صورت به، رسیدگی ها بندی رتبه

ملی و بزرگ با تعریف شناسه یکتا  برای اشخاص حقیقی و  های دادهطراحی و استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند  .8

( )با پس از ابالغ سند در مرکز آمار ایران )یک سال LINو  PINو  BIN های مشخصهحقوقی از طریق اتصال 

 ارتباطات، اطالعات(همکاری وزارت اقتصاد، تعاون، 

 سازمان اداری و استخدامی

 (پس از ابالغ سند نهاد مسئول و پاسخگو )سه ماه عنوان بهتدوین الیحه تشکیل آژانس مبارزه با فساد  .0

پس  بازنگری و اصالح مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت با تأکید بر مجازات و بازدارندگی )سه ماه .2

  )با همکاری معاونت حقوقی(( از ابالغ سند

پس از  تدوین بسته آموزشی توانمندسازی کارکنان دولت در مقابله با مفاسد اقتصادی و ارتقای تعهد سازمانی )سه ماه .3

 (ابالغ سند

 غیرضروری های تصدیارائه طرح ساماندهی خدمات و تعیین چارچوب خروج از  ؛صدور شناسنامه خدمات تکلیفی .0

 (پس از ابالغ سند خدمات دولتی )یک سال ارائهاجرایی به تکمیل و نهایی سازی  های دستگاهدولت، الزام 

 ( پس از ابالغ سند بازنگری در مقررات مربوط به استخدام و ارتقای کارکنان و مدیران )شش ماه .5
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 جمهور معاونت حقوقی رئیس

 ارتقای اثربخشی طرح مدیریت تعارض منافع )با همکاری سازمان امور اداری و تعامل با مجلس شورای اسالمی(  .0

( )با پس از ابالغ سند ماه 6افزایش بازنگری ) باهدفاقتصادی  جرائمتهیه سند الیحه بازنگری در مجازات مرتکبین  .2

 همکاری وزارت اقتصاد(

 جمهور معاون اول رئیس

گیری نظام مالیاتی هوشمند )با همکاری  های مالیاتی و شکل گیری رای عالی مالیات برای تصمیمطرح تشکیل شو .0

 وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه( 

 وزارتخانه نفت

 و انجام مناقصات موردنیازسامانه یکپارچه و برخط و هوشمند و بازنگری در الگوی تأمین کاالی  اندازی راه .0

پس از ابالغ  ماه 6وابسته ) های شرکتمالی و معامالتی جامع و یکپارچه صندوق بازنشستگی نفت و  نامه آئینتدوین  .2

 ( )با همکاری وزارت تکاور و اقتصاد(سند

نفت و  سازی ذخیرهایجاد، تکمیل و استقرار کامل سامانه جامع، یکپارچه، برخط و هوشمند تولید، توزیع، فروش و  .3

 (ز ابالغ سندپس ا ماه 6نفتی ) های فراورده

 وزارتخانه جهاد کشاورزی

( )با همکاری پس از ابالغ سند منابع طبیعی )یک سال های عرصهطراحی و استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند پایش  .0

 (زیست محیطسازمان 

برخط و هوشمند شدن تمامی فرایندهای اعطای مجوزهای مختلف حمل و صادرات، تولید گیاهان خوراکی و دارویی و  .2

 زیست( ( )با همکاری سازمان محیطپس از ابالغ سند سال)یک  ها جنگاز مراتع و  برداری بهره

 زیست سازمان محیط

 ماه پس از ابالغ سند( 6ارائه طرح ملی مدیریت پسماند به کارگروه مدیریت پسماند ) .0

 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی .2

 ویژه بهتابعه و وابسته به آن ) های شرکتاجتماعی و  تأمینسازمان  طرح ارتقای انضباط مالی و مدیریتی در مجموعه .3

بازرسی  سازی کارآمدکنترل داخلی، حسابرسی مالی، رعایت  های نظاماستقرار  ؛ همچنینشستا( و صندوق بازنشستگی

 (پس از ابالغ سند ماه 6قانونی )

 وزارتخانه ورزش و جوانان

 6برخط و هوشمند نظارت بر قراردادهای ورزشی و واگذاری اماکن ورزشی ) تکمیل و استقرار سامانه جامع، یکپارچه، .0

 ماه پس از ابالغ سند( )با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه(
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 وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خصیص منابع تکمیل سامانه الکترونیک سالمت در حوزه تأمین، تولید و واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، ت .0

ماه پس از ابالغ سند( )با  6ارزی صدور مجوزهای مختلف، احراز اهلیت متقاضیان و پرونده الکترونیک سالمت  )

 همکاری وزارت ارتباطات و اطالعات(

 با همکاری معاونت حقوقی نسبت به تدوین دستورالعمل مدیریت تعارض منافع اقدام شود. .2

 وزارتخانه دادگستری

سیستم کنترلی با بازنگری در قانون تعزیرات حکومتی آیین دادرسی برای رسیدگی به تخلفات حوزه  سازی کارآمد .0

 خدمات به جامعه؛ ارائهتوزیع و 

 جمهوری اسالمی ایراناجرای کامل قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران  .2

 وزارتخانه اطالعات

)سه ماه پس از ابالغ  داده رخدر برابر مفاسد  کردنشاناجرایی و پاسخگو  های دستگاهحراست  سازی کارآمدارتقای  .0

 سند(

تحت نظارت )سه ماه پس از ابالغ سند( )با همکاری سازمان  های دستگاهاز  ها حراست واداریاستقالل مالی  .2

 و سازمان اداری استخدامی( وبودجه برنامه

 وزارتخانه راه و شهرسازی

 ها )یک سال پس از ابالغ سند(  ها در شهرداری بازنگری مقررات مربوط به صدور مجوزها و استعالم .0

 ها رسانی کامل استانداردهای ارائه خدمات صدور مجوز در شهرداری استقرار سامانه جامع، یکپارچه، و هوشمند و اطالع .2

 وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی

 )سه ماه پس از ابالغ سند(  ستیز فسادبرای تقویت فرهنگ عمومی  تدوین پیوست فرهنگی فساد ستیزی .0

 مربوط به مبارزه با فساد ای رسانهتدوین پیوست  .2

گیرد. مرکز پیشنهادی نهاد ناظر مورد ارزیابی قرار می نهاد مجری و یک شده توسط یک همچنین تکالیف و وظایف تعیین

ت که بر اساس پیشنهاد این سند به آژانس پیشگیری و مقابله با فساد مجری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اس

شده است.  های استراتژیک ریاست جمهوری معرفیاداری و اقتصادی تغییر نام خواهد داد. و نهاد پیشنهادی ناظر، مرکز بررسی

 شده است. توضیحات بیشتر این ساختار پیشنهادی در شکل سه نمایش داده
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 یشنهادی مجری و ناظر، ساختار پ3شکل 

 

 ارزیابی سند-1

سازی،  شفافگانه )این سند بر اساس الگوی ساختاری و کارکردی تدوین شده است. بدین معنا که بر اساس اصول هشت

سازی اطالعات در نظام  ، شایسته گزینی، یکپارچهتعارض منافع سازی ساختار و تشکیالت دولت، مدیریت سازی، متناسب فرهنگ

( به هر نهاد و یا سازمان دولتی، وظایفی محول شده است و در این راستا خواستار انجام مالی، نظارت مؤثر و برخورد قاطع

یتی است که به نماینده ویژه ها نیز مأمورها است. پیگیری و نظارت بر فرایند اجرایی دستگاهآنوظایفی مشخص از 

های استراتژیک )به عنوان نهاد ناظر پیشنهادی( سپرده شده جمهور )به عنوان سمت اجرایی پیشنهادی( و مرکز بررسی رئیس

بندی مورد ترین چارچوبفساد دولت است، ضروری است با دقیق است. از آنجا که این سند به عنوان نقشه راه سیاستی مبارزه با

 تصویب و ابالغ قرار گیرد. 

 نکات قوت سند

سند پیشگیری و مقابله با فساد در اولین روزهای کاری دولت سیزدهم تدوین شده است و ارائه آن در زمان شروع فعالیت دولت، 

از فساد را  یهای پیشگیرهای سیاستی دولت است. این سند بدرستی اولویتهترین پروژبیانگر آن است که مبارزه با فساد از مهم

تحت عنوان اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد شناسائی کرده است و ترتیب موارد بیان شده در این خصوص 

اکم بر سند، دستور کار اجرایی را های ضدفساد بدرستی احصا شده است. تعیین اولویت اصول حدهد شناسائی اولویتمی نشان

تر خواهد کرد. ازنظر اولویت از میان اصول مطرح در سند، اصل شفافیت، اصل مدیریت تعارض منافع، اصل سهولت مشخص

شده است( دارای  جمهور محترم ابالغای ضد فساد که توسط رئیسماده 02فرایندها و دولت الکترونیک )دو اصل مهم از بیانیه 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
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عنوان یک اصل در نظر گرفت؛ چراکه سهولت فرایندها نیازمند  توان به است. سهولت فرایندها و دولت الکترونیک را میاولویت 

شفافیت و »توان تحت عنوان سازی است. بنابراین این چهار اصل را میسازی نیازمند ساده سازی و هوشمند هوشمند

حل مسئله است. مابقی اصول سند را  کند و هوشمند سازی راه خالصه کرد. شفافیت مسئله را آشکار می «سازی هوشمند

سازی تسهیل کننده  رو تمرکز بر شفافیت و هوشمندتوان تحت عنوان پیامد اجرای شفافیت و هوشمند سازی دانست. ازاینمی

 اجرای دیگر اصول است.

اساس اصول ساختاری کارکردی است. بدین معنی که هر نهاد یا ساختار دولتی سازوکار از دیگر نقاط قوت سند، تدوین آن بر  

 کند.نظارت و ارزیابی بر سند را میسر می اجرایی مشخصی برای رسیدن به نتایج معین، طی زمان معلوم دارد. این ویژگی سند،

 ( ارزیابی چارچوب سند1-1

 لزوم توجه به گزارش پشتیبان

  از چه اصول و  کنندگان تدوینکند نیازمند گزارش پشتیبان است. گزارش پشتیبان مشخص میتدوین هر سند

اند و نقش قوانین و اسناد باالدستی را های پیشین را مورد ارزیابی قرار دادهکنند. آیا گزارشاستراتژی پیروی می

و به نظر  وانین پیشین مشخص نیستنامه، ق، نسبت این سند با لوایح، اسناد، آئینحال بااینمشخص خواهد کرد. 

شده است  های گذشته تدوین. لوایحی که در ارتباط با پیشگیری از فساد در سالرسد فاقد مطالعات پشتیبان است می

های ضد فساد  مورد قانون در کشور در ارتباط باسیاست 011همچنان بالتکلیف مانده است و عالوه بر آن بیش از 

قانون برنامه ششم توسعه در خصوص انتشار حقوق  29اجرایی نشده است )مانند ماده  ها آن که بسیاری از موجود است

 . ها قرار گیردو در اختیار دستگاه رفت مطالعات پشتیبان و ارتباط سند با قوانین موجود منتشر شود. انتظار میو مزایا(

 تکالیف سررسید 

 دستگاه  07 ،بند )دستور( 08های دولتی است که در قالب  هبخش اصلی این سند مربوط به اقدامات اجرایی دستگا

ماه پس  3دستور باید ظرف مدت  05کند. از این میان  اجرایی و غیر اجرایی را موظف به اقدام در مسیر اجرای سند می

 .( اجرا شود0010بند در مدت یک سال و دو بند در مدت یک و نیم سال )تا پایان  01ماه،  6دستور در  00از تصویب، 

مدت در  . شمار متعدد تکالیف با سررسیدهای کوتاهی در نظر گرفته نشده استدستور و بند نیز سررسید مشخص 7برای 

تکلیف از تکالیف این سند باید در مدت شش ماه اجرا شود و  31حدود  که طوری بهشده است.  این سند تعیین

. این موضوع جنبه باید به ثمر برسد دوساله نهایتاًای  مهمی چون اجرای پنجره واحد و مشابه آن در بازه های مأموریت

 با تردید مواجه خواهد کرد.  را آنعملیاتی شدن سند و موفقیت 

 ارزیابی محتوایی سند( 1-1

 تعارض منافع اصل شفافیت و  اصل اولویت

 اصل شفافیت  سند، تحقق اهداف آن را تسهیل خواهد کرد. از بین اصول ،گانه سنداصول هشت از میان تعیین اولویت

ترین،  ترین، ساده هزینه ترین، کم شفافیت سریعاهمیت بیشتری دارد. از آن جهت که آشکارکننده مسائل است، 

چنانجه اجرایی شدن آن تا کنون به تعویق افتاده است، به د است. سازوکار مبارزه با فسا اعتمادترین قابلترین و  مبنایی

در ، چگونهو  چه چیز رااست که مشخص کند هر دستگاه ی های فقدان زیرساخترسد دو دلیل داشته است. نظر می
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)در خصوص تسهیل فرایند اجرای شفافیت در دولت، این مرکز جلساتی را در دستور  قرار دهد اختیار چه کسانی

 .و عزم سیاسی برای اجرایی شدن بندی آن تقدیم خواهد شد(کار خود دارد که جمع

ترین مانع اجرای شفافیت وجود تعارض اجماع خبرگان بیانگر آن است که عدم تحقق شفافیت و به عبارتی اصلی 

-)تقسیم رو پرداختن به تعارض منافع اولویت دوم سند است. از میان مصادیق مختلف تعارض منافع ؛ ازاینمنافع است

از  هرکدامآن تعارض منافع فردی و سازمانی است و ترین های مختلفی برای تعارض منافع وجود دارد که کلیبندی

ع از ، توجه به تعارض منافع ساختاری نسبت به سایر مصادیق تعارض منافاین دو نوع نیز مصادیق متعددی دارند(

در دولت طی نامه « مدیریت تعارض منافع» گذاری سیاستاهمیت بیشتری برخوردار است )پیشنهادات اجرایی 

 شود(.میای تقدیم جداگانه

 هاعنوان وظایف عمومی دستگاهمدیریت تعارض منافع به 

 های مدیریت  سیاست. های نرم و پیشینی برای جلوگیری از وقوع فساد است مدیریت تعارض منافع از جمله سیاست

ها  گیری دخالت منافع شخصی خود را در تصمیم  که مقامات دولتی اجازه دهدمیتعارض منافع این اطمینان را به مردم 

های دولتی است. این موضوع بدرستی در بنابراین یکی از وظایف عمومی همه دستگاه .درندانمدیریتی خود   و حوزه

ت تعارض ، موضوع مدیریبا این حالتعارض منافع است؛ مدیریت سند موضوع  سند توجه شده است و دومین اولویت

و بررسی سهم این موضوع در اقدامات  سند مغفول مانده بلندمدتهای سیاست اجرایی و اقدامات  منافع در بخش

تنها سازمان بورس،  مثال عنوان بهاست.  قرارگرفته موردبحثای و موردی  جزیره صورت بهدهد که  اجرایی نیز نشان می

ها و اتخاذ ترتیباتی در جهت  نامه مشخص مکلف به تهیه آیین صورت بهسازی و وزارت بهداشت  سازمان خصوصی

مدیریت تعارض منافع  تنها نهدهد که تجربه کشورهای موفق نشان می که درحالیاند.  مدیریت تعارض منافع شده

 بدین معنی کهبین دستگاهی نگاه کرد.  مسئلهمدت نبوده، بلکه برای موفقیت باید به آن به شکل ای کوتاهمسئله

های ها مطالبه شود، همچنین ناهماهنگیعمومی دستگاه ویژه کار عنوان بهعالوه بر آنکه ضروری است این موضوع 

دولت تواند جز موانع پیشبرد اهداف سند محسوب گردد. برای نمونه مسائل فنی و یا اجرایی، می دلیل بهسازمانی 

کماکان  حال بااین؛ رشد بسیار خوبی داشته است تاکنونهای داده  های فنی و تشکیل بانک زیرساخت الکترونیک در

 های بین بخشی و بین دستگاهی است.نیازمند هماهنگیمختلف حاکمیت  هایبخش در اشتراک داده

به تصویب قانونی در مجلس، بدون منوط کردن اجرای مدیریت تعارض منافع امکان آن فراهم است که همچنین 

های دولتی در اجرای مدیریت تعارض منافع برخی از دستگاهدر قوه مجریه اجرا شود. نامه سازمانی تحت عنوان آئین

، هایی ها و دستورالعمل با بخشنامه اندها و نهادهای دولتی سعی کردهاند. به عبارتی برخی از سازمانپیشگام بوده

وزیر وقت  ، اقدامجملهآن از . نددر حد مقدورات قانونی و مدیریتی خود جبران کنرا قانونی در این زمینه  یخألها

زمان مهندسین  از اشتغال هم سعی شده بود ییها صدور بخشنامهو شهرسازی در دولت یازدهم است که با مسکن 

ها را  ها که وظیفه نظارتی بر اجرای مقررات در احداث ساختمان هایی مانند شهرداری در دستگاه یمهندس عضو نظام

سازمان در  «منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض» 0398سال بخشنامه اجرایی گر نمونه دی ممانعت شود.دارند 

در  ژهیو ای برای رفع تعارض منافع به بخشنامهاست که طی  وپرورش آموزشدیگر مربوط حوزه اقدام است.  بهزیستی

، وزیر 0399باشد. همچنین در سال میاند  زمان مدارس غیرانتفاعی هم دایر کرده مورد مدیران ستادی و استانی که هم

https://www.behzisti.ir/news/7117/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://www.behzisti.ir/news/7117/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
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کل حوزه ستادی، مدیران  رانیرا به معاونان و مشاوران وزیر، مد «نحوه مدیریت تعارض منافع»بخشنامه وقت نیرو 

 های آموزشی و پژوهشی ابالغ های زیرمجموعه، روسای مراکز و موسسه و شرکت یی مادر تخصصها عامل شرکت

تواند در موفقیت این می ذکرشدههای نمونههای مدیریت تعارض منافع در استفاده از تجربیات اجرای بخشنامهکرد. 

 سند اثرگذار باشد. 

 جایگاهی که در حاکمیت دارند دچار تعارض  خاطر بههای مختلف رخ دهد. گاهی افراد تواند در حالتتعارض منافع می

 ای گونه به سازمانی موقعیتها مرتبط است. گاهی شوند و در تعریف تعارض منافع به ویژگی افراد یا سازمانمنافع می

تعارض منافع نهادی به وجود  شود وگیرد دچار تعارض منافع میمی است که هر کس در آن موقعیت قرار شده طراحی

آید. بر اساس این کلیات مصادیق تعارض منافع متعدد است. مانند اتحاد ناظر و منظور، درب گردان، تعارض منافع می

ساختاری، امضای طالئی، پذیرش هدیه، تعارض منافع ناشی از روابط، اتحاد قاعده گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور 

 بندی کلی تعارض منافع، رسیدگی به تعارض منافع ساختاری در اولویت است. دسته و تابعیت دوگانه. در

 ها و قوانین پیشینسیاستاداری، وظایف ها با تناسب کارکردهای پیشنهادی دستگاه لزوم توجه به

 نهاد یا  شده است که بر اساس شرح وظایف سازمانی، بر عهده ها تعییندر اقدامات عملیاتی تکالیفی برای دستگاه

ای نمونه وبودجه و سازمان اداری و استخدامی سازمان دیگر است. خلط وظایف سازمانی در مورد دو نهاد سازمان برنامه

 توجه است. ها قابلبیشتر از سایر دستگاه از آن موارد است که

 سازمانی ذیل قوه مجریه نویس سند، به  قوا است در پیش ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که ساختاری فرا

رسد ارائه این پیشنهاد در جهت تقویت . به نظر میو به عنوان نهاد مجری در سند پیشنهاد شده است تقلیل یافته است

بینی تغییر ستاد به آژانس در حال، پیش شده است. بااین کارکرد اجرایی و مکانیسم اقتدارگرایی پیشبرد اهداف سند تعبیه

اد بار اضافی در نظام اداری کشور محل ایراد است. همچنین در قوانین و مقررات کشور عنوان این سند ازنظر ایج

نشده است و مترادف آن در ادبیات اداری مبهم است. پیشنهاد مشخص، تقویت عملکرد ستاد هماهنگی  آژانس تعریف

 مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

 ویژه موظف به پیگیری روند اجرایی سند است. طبق قانون اساسی شده است یک نماینده  بینی نویس سند پیش در پیش

طراحی ساختار آن به سازمان  ،که درحالیشود. وزیران انتخاب می جمهور و تصویب هیئتنماینده ویژه با پیشنهاد رئیس

حه را قانون جمهور در تعارض است. الی اداری استخدامی، در قالب الیحه محول شده که با ماهیت نماینده ویژه رئیس

 کند. وزیران تصویب می باید تصویب کند و نماینده ویژه را هیئت

 مدت( نیازمند بازنگری است.  مدت و کوتاه ها احصا شده )اقدامات عملیاتی میان احکام و تکالیفی که برای دستگاه

که این الیحه  است؛ درحالیشده  عنوان نمونه بازنگری در مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی به معاونت حقوقی سپرده به

 قضائی است و لزوماً برای رعایت سیاست کلی قضائی باید از مسیر قوه قضائیه ارائه شود.

  سیاستمداران  موردتوجهنیز وانین پیشین لوایح و ق در شده که هایی در جهت پیشگیری از فساد تعبیهمکانیسمدر سند

پشتوانه قانونی  باوجودکه چرا  ها بررسی شوندضروری است این سؤالبه این منظور، اما اجرایی نشده است.  قرارگرفته

سازوکارهای ضد و چرا قانون برنامه ششم توسعه(  29)مانند ماده است؟  اجرانشدهبرخی سازوکارهای پیشگیرانه از فساد 

شده  نتدوی ازاین پیشصورت تخصصی  اندیشی نخبگانی و با صرف چندین نفر ساعت بهصورت هم فسادی که به
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الیحه مبارزه با  32برای نمونه در خصوص سازوکار حمایت از گزارشگران فساد )سوت زنی(، در ماده  است؟ اجرانشده

( 3نامه اجرایی موکول شده است. همچنین بر اساس بند )ب( ماده ) شده است و جزئیات آن به آئین فساد به آن پرداخته

تن قراردادهای مربوط به معامالت متوسط و باالتر نیازمند وارد شدن در  ، کلیه م0391قانون ارتقای سالمت اداری سال 

شود که وضعیت بنابراین اجرایی سازی و تحقق کامل سند، زمانی محقق می پایگاه اطالعات قراردادهای کشور است.

 متغیرهایی مانند مسائل نهادی و قانونی بهبود یابد و موانع اجرایی آن حل شود.
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 ارائه پیشنهاداتبندی و جمع

های اجرایی، اقدامات کلیدی و بنیادین  سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاست

سازی  متناسب»، «سازی فرهنگ»، «سازی شفاف»اصول سند نیز مبتنی بر . است ی)بلندمدت(، اقدامات عملیاتی و ساختار

نظارت »، «سازی اطالعات در نظام مالی یکپارچه»، «شایسته گزینی»، «تعارض منافع یریتمد»، «ساختار و تشکیالت دولت

نظام  بازنگری در»شده است که شامل  هشت سیاست اجرایی ارائه ،است. در مسیر اجرای این اصول «برخورد قاطع»و  «مؤثر

به مشارکت طلبیدن مردم از طریق حمایت »، «ایجاد پنجره واحد خدمات»، «استقرار دولت الکترونیک»، «ها مجوزها و استعالم

های ارزش و  توسعه رویکرد زنجیره»، «و کارآفرینان آفرینان ثروتاحترام به »، «ها استفاده از ظرفیت رسانه»، «از افشا کنندگان

 .است «ن نظام اداری در برابر بروز فسادگو کرد پاسخ»و  «تأمین

ش خصوصی و اصالح نظام شده در سند نیز بر بازنگری در ساختار کالن دولت و گسترش بخ اقدامات بلندمدت ارائه

، اصالحات در درون دولت باهدف تقویت ساختارهای و درنهایت ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش نیروی گذاری قیمت

  .متخصص تأکید دارد

گانه سند، اصل شفافیت و تعارض منافع بر سایر اصول اولویت بیشتری دارند. شفافیت مسائل را آشکار  بین اصول هشت از

کند. در اجرای شفافیت مهم است که بدانیم هر دستگاه چه چیز را و چگونه باید شفاف کند و در بحث چگونگی، می

رو اجرای شفافیت و مدیریت تعارض منافع اولویت مهم  زاینتعارض منافع است؛ ا وجود شفافیتتحقق ترین مانع  اصلی

حصول نتیجه مدنظر سند است. از میان مصادیق مختلف تعارض منافع، توجه به تعارض منافع ساختاری نسبت به سایر 

 شود:بندی پیشنهادات زیر ارائه میاساس این جمع رب مصادیق تعارض منافع از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کند سازی خالصه نمود. شفافیت مسائل را آشکار می توان تحت عنوان شفافیت و هوشمندمحتوای سند مذکور را می (0

دهد. اجرای شفافیت پیش از آنکه نیازمند قانون باشد، نیازمند مدل و مبارزه با فساد را در مسیر صحیح قرار می

ارائه اطالعات با چه کیفیتی و ارائه اطالعات به چه  ارائه چه اطالعاتی، ارائه اطالعات در چه زمانی،»مفهومی 

منظور  ها بهاست. بر این اساس ضروری است اولویت اجرایی دولت در زمینه مبارزه با فساد، تکلیف دستگاه« کسانی

 اجرای اصل شفافیت نیازمند هوشمندسازی است. اجرای درست مکانیسم شفافیت باشد.

سازی اطالعات است که ضروری و ساده خدمات دولت الکترونیک نیازمند بکارگیری هوشمندسازی ابزارهای از استفاده (2

 به تنهایی، به اطالعات، فناوری دستاوردهای و تکنولوژی از استفادهصورت گیرد. « تحول دیجیتال»در راستای است 

 و کارها همان دقیقاً دیجیتال، ابزارهای از استفاده با ها سازمان است ممکن عبارتی، به .شود نمی منجر دیجیتالی تحول

 را دیجیتالی تحول نوع هر اینکه بدون دهند، انجام متفاوت ابزاری با صرفاً را شدن دیجیتالی دوران از قبل های فعالیت

 نوعی دیجیتالی تفاوت وجود دارد. تحول دیجیتالی تحول با دیجیتال ابزارهای از بنابراین بین استفاده .کنند تجربه

سازی به منظور ساده نظام حکمرانی در تغییراتی، خواهان ایجاد جدید ابزارهای که عالوه بر کاربرد است استراتژی

 فرایند انجام کار است. 

مدیریت تعارض منافع از جمله  یکی از اصول مهم و اولویت پیشگیری از فساد، مدیریت تعارض منافع است. (3

های مدیریت تعارض منافع این اطمینان را به  سیاست. ساد استهای نرم و پیشینی برای جلوگیری از وقوع ف سیاست

 .درندانمدیریتی خود   ها و حوزه گیری دخالت منافع شخصی خود را در تصمیم  که مقامات دولتی اجازه دهدمیمردم 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
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باید به  نیازهای پیشگیری از فسادبرخی پیش از این رو های دولتی است.بنابراین یکی از وظایف عمومی همه دستگاه

های سیاست  ، موضوع مدیریت تعارض منافع در بخشبا این حالها مطالبه شود. عنوان کارویژه عمومی دستگاه

دهد که  و بررسی سهم این موضوع در اقدامات اجرایی نیز نشان می سند مغفول مانده بلندمدتاجرایی و اقدامات 

سازی و  تنها سازمان بورس، سازمان خصوصی مثال عنوان بهاست.  قرارگرفته موردبحثای و موردی  جزیره صورت به

اند.  ها و اتخاذ ترتیباتی در جهت مدیریت تعارض منافع شده نامه مشخص مکلف به تهیه آیین صورت بهوزارت بهداشت 

ها بازنویسی شود. تکالیف ضروری است سند بر اساس تمایز بین تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه

ها تدوین شود. برای نمونه  ها و بر اساس شرح وظایف آنشده باید مجدداً با مشارکت خود دستگاه ییناختصاصی تع

نامه بر آن اساس  ها است. شناختن مصادیق و تدوین آئینمدیریت تعارض منافع و اجرای آن جز وظایف همه دستگاه

 شود.ترین عوامل پیشگیری از فساد محسوب میجز مهم

های صورت تخصصی در دولت اندیشی نخبگانی و با صرف چندین نفر ساعت بهصورت هم که بهلوایح ضد فسادی  (0

رسد ازآنجاکه برخی احکام سند پیشنهادی دولت سیزدهم در شده است بالتکلیف مانده است. به نظر می قبل تدوین

شده  ناسی درخوری انجامخصوص شفافیت و مدیریت تعارض منافع )دو اصل مهم در پیشگیری از فساد( اقدامات کارش

ها، ضمن بر آن است، دولت با مسترد کردن لوایح مربوطه از مجلس و رفع ایرادات و انتقادات کارشناسی واردشده

 جویی در زمان و هزینه، تحت عنوان یک الیحه جامع موردبازنگری قرار گیرد.صرفه

اقدامات اصالحی و زیرساختی صورت گرفته جهت که عیاری برای برآورد میزان موفقیت  ضرورت سنجش فساد ازآن (5

و اجرای عملیاتی این  در سطح کشور یسالمت و فساد ادار زانیسنجش م یمدل بومباشد، ضروری است. می

صورت آزمایشی در شهر تهران  تدوین و به 0398ازاین توسط سازمان اداری و استخدامی در سال  ها، پیشسنجش

طور ملی و ساالنه توسط ستاد با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی  توان بهشده است. سنجش فساد را می انجام

 انجام داد.

نویس سند، به سازمانی ذیل قوه مجریه  قوا است در پیش ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که ساختاری فرا (6

رسد ارائه این پیشنهاد در جهت تقویت ی. به نظر مو به عنوان نهاد مجری در سند پیشنهاد شده است تقلیل یافته است

تقلیل ستاد هماهنگی مبارزه با حال،  شده است. بااین کارکرد اجرایی و مکانیسم اقتدارگرایی پیشبرد اهداف سند تعبیه

قوا است، به سازمانی ذیل قوه مجریه و تحت عنوان  بخشی و دارای ساختاری فرا مفاسد اقتصادی که نهادی فرا

زایا و معایبی دارد که به آن اشاره شد. با توجه به آنکه در حال حاضر ظرفیت اجرایی ستاد بالاستفاده معاونت ویژه م

« کمیته اصالحات ساختاری»و « کمیته فرهنگ و آموزش»، «کمیته مقابله»شود سه کمیته مانده است؛ پیشنهاد می

ها مسئولیت نظارت و رخوردار شود و این کمیتهسازی و مصوبات ستاد از ضمانت اجرایی بشده و تصمیم در ستاد تعریف

دار شوند. همچنین اقدامات محول، اصالحات در بخش حقوقی، سنجش فساد، هماهنگی پیشبرد اصالحات را عهده

عالوه ضروری است نقش و بین سازمانی در جهت پیشبرد اهداف دولت الکترونیک و آموزش عمومی تعریف شود. به

 ها از مصوبات ستاد الزامی شود.صورت مشخص تعیین و تبعیت دستگاه سازمان به یا مسئولیت هر دستگاه

 

 


