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امروزه مدیریت موقعیتهای تعارض منافع به مثابه یکی از اساااساایترین راهکارهای مبارزه با فسااا و ارتقاء بهرهوری و
کارآمدی ر سازمانها به شمار میرو  .ر این جهت آییننامه «مدیریت تعارض منافع ر آ ستان قدس ر ضوی» با هدف
افزایش اعتما عمومی به م سئوالن و مدیران مجموعه سازمان ،ا صالح ساختارهای ف سا خیز و ارتقاء سالمت و بهرهوری
نظام ا اری و حمایت از عدالت ،پی شگیری از بروز ف سا نا شی از ارجحیت منافع و روابط شخ صی بر کیفیت و نحوه انجام
وظایف و همچنین پیشگیری از سوء استفا ه از وظایف و اختیارات قانونی ،به شرح زیر ارائه میگر .

ماده  )1تعاریف
واژگان و اصطالحات به کار رفته ر این مصوبه به شرح زیر تعریف میشوند:
 )1-1تعارض منافع :موقعیتهایی که کارکنان آستان قدس رضوی میتوانند به واسطه اختیارات ،امکانات و اطالعات ا اری
و هرگونه صالحیتی که به موجب قوانین و مقررات برای انجام وظایف سازمانی به آنها اعطا شده ا ست ،ر را ستای
منافع و ارتباطات شخصی خو یا بستگان یا شرکاء خویش به کار گرفته و منافع آستان قدس و ذینفعان آن را تضییع
نمایند.
 )1-2منافع شخصی :منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه ،مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید شخص یا بستگان او یا به
هر طریقی به افرا منتسب به او میشو .
 )1-3مدیریت تعارض منافع :کلیه اقدامات و تدابیر ا اری ،نظارتی ،قضااایی و شاابهقضااایی الزم برای پیشااگیری از بروز
موقعیتهای تعارض منافع ،رفع و یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء آنها.
 )1-4بستگان :ر این آییننامه بستگان ر سه طبقه به شرح زیر تعریف میشوند:
 )1-4-1بستگان طبقه اول :پدر ،ما ر ،فرزندان ،فرزندان فرزندان ،همسر ،پدر و ما ر همسر ،همسران فرزندان.
 )1-4-2بسااتگان طبقه وم :خواهر(ان) و برا ر(ان) فر مشاامول اعم از ابوینی ،ابی و امی و خواهر و برا ر همساار
ایشان .همچنین فرزندان و همسران آنها ،فرزندخوانده  ،پدربزرگ و ما ربزرگ.
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 )1-4-3بستگان طبقه سوم :عمو ،عمه ،خاله ،ایی ،باجناغ یا جاری فر مشمول و همسر شخص مشمول و همچنین
فرزندان و همسران بستگان احصا شده ر این بند.
 )1-4-4آسااتان قدس رضااوی :سااازمان مرکزی و کلیه معاونتها ،سااازمانها ،شاارکتها و مؤسااسااات و نها های
زیرمجموعه آستان قدس رضوی.
 )1-4-5هدیه :ریافت هر گونه خدمات و یا هرگونه تساهیالت ،هرگونه امتیاز و مزیت خاص ،یا حق مالی یا غیرمالی
با کارکر هدیه (فارغ از اساام و عنوان آن) اساات که به افزایش ارایی و یا رفاه ریافتکننده هدیه یا بسااتگان یا
شرکای او منجر شده یا از کاهش ارایی ایشان جلوگیری نماید.
ماده  )2اشخاص مشمول آییننامه
کلیه کارکنان سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و سازمانها ،شرکتها و مؤسسات تابعه آن (به جز سازمان اقتصا ی) اعم
از رسمی ،پیمانی ،قرار ا ی ،خرید خدمت ،شرکتی ،پروژهای و حقالزحمهای ،وظیفه و همچنین مشاوران ر شمول این آییننامه
قرار ارند.

ماده  )3ممنوعیت استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی
 )3-1هر گونه استخدام و بهکارگیری بستگان از هر طبقهای ر زیرمجموعه شخص مشمول آییننامه ممنوع است.
 تبصره  :افرا ی که از طریق آزمون استخدامی بهکارگیری میشوند از شمول این بند مستثنی خواهند بو .
 )3-2هر گونه توصاایه و اعمالنفوذ جهت بهکارگیری بسااتگان افرا مشاامول این آییننامه از هر طبقهای ر هر یک از
بخشهای آ ستان قدس ر ضوی ممنوع میبا شد .ر صورت م شخص شدن چنین امری ر هر مرحلهای از ا ستخدام،
فرآیند استخدام وی میبایست متوقف گر .
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 )3-3ر صورتی که بستگان طبقه یک تا سه فر مشمول زیر نظر وی ر آستان قدس ر حال فعالیت باشند ،آن شخص
ملزم به اعالم آن رابطه به مقام مافوق خو بو ه و همچنین ارتقا این افرا ر طول مدت تصااادی توساااط وی ممنوع
است.

ماده  )4تصدی مشاغل
 )4-1ت صدی بیش از یک شغل سازمانی ر آ ستان قدس برای کلیه کارکنان به جز ر مواقعی که به طور موقت و بدون
ریافت حقوق اضافه حداکثر به مدت  6ماه به عنوان سرپرست ر سمتی خاص منصوب میشوند ،ممنوع است.
 )4-2هر گونه تصدی همزمان شغل و رابطه استخدامی بین هر یک از کارکنان شاغل ر آستان قدس با سایر سازمانها و
مؤسسات ولتی یا عمومی غیر ولتی ممنوع است.
 )4-3هر گونه رابطه ا ستخدامی و یا قرار ا ی کارکنان شاغل ر آ ستان قدس ر شرکتهای خ صو صی طرف قرار ا با
آستان قدس رضوی ممنوع است.
 )4-4مدیران آسااتان قدس پس از قطع همکاری با سااازمان تا یک سااال نباید ر شاارکتهایی که به هر طریقی طرف
معامالت عمده یا متوسط با آستان قدس هستند ،فعالیت اشته باشند .عدم رعایت این بند ،به منزله تخلف شناخته شده
و مجموعههای وابسته به آ ستان قدس از انعقا قرار ا با شرکتهای خاطی منع خواهند شد .این م سئله میبایست ر
قرار ا های منعقده آستان قدس با سایر افرا حقیقی و حقوقی رج گر .

ماده  )5هدیه
افرا م شمول این آییننامه و ب ستگان آنها حق ریافت هر گونه هدیه اعم از نقدی و غیر نقدی ،اعزام به سفرهای اخلی و
خارجی ،ریافت هر گونه تسهیالت مالی و بانکی و سایر انواع انتفاع شخصی از افرا و شرکتهای طرف قرار ا با آستان قدس
یا سایر افرا حقیقی و حقوقی که از تصمیمات آنها منتفع میشوند را ندارند.
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 تب صره  :1انح صاراً ریافت هدایایی که به عنوان ت شریفات و در مرا سم یا منا سبتهای ر سمی به افراد اهدا
می شود و هدایای دیپلماتیکی که از سوی نمایندگان ر سمی دولتها یا عتبات و آ ستانههای مقدس خارج
از کشووور (و نه افراد ،شوورکتها و مؤسووسووات غیردولتی) و طی میموریتهای کاری اعطا میشووود ،برای
مشمولین این بند بالمانع است.
 تب صره  :2هدایای ا ستثنا شده ر تب صره قبل میبای ست ظرف حداکثر و هفته از ریافت همراه با تکمیل فرمی
(شاااامل نام فر هدیه هنده ،ارزش تقریبی هدیه و لیل اعطا و پذیرش هدیه و تاریخ تحویل هدیه) به مدیریت
کل حرا ست تحویل و ر صورتی که ارزش آن بیش از سه برابر مبلغ ستمز روزانه م شخص شده ر بخ شنامه
حداقل حقوق وزارت کار ر همان سال باشد ر سامانه شفافیت آستان قدس رضوی ثبت گر .

ماده  )6تصمیمگیری
 )6-1ر موار ی که فر م شمول بر ا ساس وظایف سازمانی ،الزم ا ست ت صمیمی بگیر که نتیجه آن میتواند نفع یا زیان
برای وی یا بسااتگانش از هر طبقهای اشااته باشااد ،الزم اساات ضاامن اسااتنکاف از انجام آن با اعالم به مقام مافوق
رخواست واگذاری تصمیمگیری به فر یگری را بکند .ر صورتی که مشخص شو تصمیمی ر چنین شرایطی گرفته
شده است ،تصمیم مذکور ملغی تلقی خواهد شد.
 )6-2ر صورتی که فر م شمول آییننامه ت شخیص هد ،ر مو ضوعی که ر جل سات شوراها ،کمی سیونها و کمیتههای
سازمان با عضویت و حضور او ر ست بررسی است(به عنوان مثال منفعت هر یک از اعضای کمیسیون نرخگذاری یا
بستگان آنها از تصمیمات این کمیسیون) ،ارای تعارض منافع است ،میبایست با اعالم علنی این مسئله ،حق رأی و
اظهار نظر ر موضوع مربوطه را بهصورت اوطلبانه از خو سلب کند .ر صورت مشخص شدن نقض این بند میبایست
نتیجه رأیگیری ملغی و ر اسرع وقت نسبت به رأیگیری وباره ر موضوع مربوطه اقدام شو .
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 )6-3اعضای شوراها و کمیتهها و هیئتمدیره سازمانها و شرکتهای وابسته به آستان قدس مجاز به تعیین حقوق ،مزایا،
پا اش یا سایر مزایای نقدی و غیر نقدی مربوط به خو یا قاعده گذاری ر این مور نیستند.
 تبصااره  :1تصاامیماتی که شااورای معاونین آسااتان قدس ر مور قواعد عمومی پر اخت و حقوق و سااتمز ر
سازمان وضع میکند از شمول این بند خارج است.
 تبصااره  :2معاونت برنامهریزی و نظارت راهبر ی و معاونت ا اری و پشااتیبانی نیز مجاز به قاعدهگذاری مجزا ر
مور حقوق و ساااتمز واحدهای تابعه خو (به جز ر موار ی که اقدام به تعیین قواعد عمومی برای حوزههای
مختلف میکنند) نیستند.
 تبصره  :3شرکتها و مؤسسات و سازمانهایی که اساسنامه آنها مغایر مفا این آییننامه باشد ،ملزم به اصالح
اساسنامه خو جهت تطبیق با مفا آییننامه هستند.
 )6-4رسیدگی کارشناسان حقوقی ،امالک و اراضی ،حسابرسی ،بازرسی و حراست به پروندههایی که ذینفع پرونده یکی از
بستگان یا مدیران مافوق ایشان است ،ممنوع است.

ماده  )7معامالت
 )7-1افرا حقیقی یا حقوقی که به عنوان ناظر اجرای یک قرار ا یا معامله انتخاب میشوند ،میبایست فاقد هر گونه رابطه
خویشاااوندی از هر طبقه و یا ارتباط مجزای کاری که موجب کسااب منفعت میشااو (مانند سااهامداری ،عضااویت ر
هیئتمدیره یا شوراها ،ارائه خدمات مشاوره و  )...با فر حقیقی یا حقوقی مجری معامله یا قرار ا باشند.
 )7-2مدیران عالی و میانی 1آستان قدس و بستگان آنها نباید همزمان به عنوان مدیرعامل ،عضو هیئتمدیره یا سهامدار
عمده ر شرکتهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با آستان قدس ارای معامله هستند ،فعالیت کنند.

 1تعریف مدیران عالی و میانی بر اساس تعاریف موجو ر آییننامه انتصاب مدیران است.
تهیهکننده :معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تصدیقکننده :معاونت امور حقوقی و موقوفات

تصویبکننده :قائم مقام تولیت

شماره مدرك :آ –  – 000م برنامهریزی – آستان قدس رضوی

مستندات سیستم مدیریت کیفیت

تاریخ تدوین00000000 :

آییننامه مدیریت تعارض منافع
شماره تجدیدنظر :صفر

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی

شماره صفحه 6 :از 8

 تبصره  :1ر صورت وجو اشکال یگر تعارض منافع ر انعقا قرار ا یا معامله یا ر صورتی که ضرورتی ویژه ر
مور معامله با شرکتهای ذکر شده ر بند قبل وجو اشته باشد ،فر مشمول میبایست طی نامهای ،با ذکر نوع
تعارض منافع (همانند اشتن سهام شرکت طرف معامله ،ارتباط خویشاوندی با مسئول یا هر یک از مدیران آن و
 )...و شرح ضرورت موجو برای طی ا امه فرآیند انعقا قرار ا از قائممقام تولیت معزز ،مجوز کسب کند .همچنین
رونوشت از آن نامه را نیز میبایست برای ا اره کل نظارت ،بازرسی و رسیدگی به شکایات ارسال نماید.
 )7-3مدیران ر ههای مختلف سازمان نباید هیچگونه ارتباط کاری که منجر به کسب رآمد یا نفع یگری برایشان شو (از
جمله ارائه خدمات اعم از مشاوره ،نظارت و غیره) با شرکتها و افرا طرف قرار ا با آستان قدس را اشته باشند.
 تب صره  :2ر صورتیکه مدیر مربوط قبل از ت صدی من صب سازمانی خویش ،با شرکت و یا ا شخاص طرف قرار ا با
آستان قدس رابطه کاری اشته باشد ،پس از تصدی منصب سازمانی مکلف به اعالم رابطه قدیمی خو به مقام مافوق
بو ه و ر جلسات تصمیمگیری ر مور آن اشخاص حق رأی نخواهد اشت.
 )7-4اشتن هر گونه سمت توسط کارکنانی که نقش کارفرما یا ناظر ر معامالت و قرار ا ها ارند ،ر شرکتهای مجری
یا پیمانکار اخلی آسااتان قدس که مجری یا پیمانکار آن قرار ا ها هسااتند و هر گونه عضااویت و ارتباط کاری مدیر و
اع ضای هیئتمدیره شرکتها یا مؤ س سات آ ستان قدس که مجری یا پیمانکار اجرای قرار ا ها و معامالت ه ستند ر
شرکت یا سازمان کارفرما ممنوع است.
 )7-5نها هاى نظارتى (نظیر سازمان حسابرسى و حسابرسان بیرونى) ر صورت واگذارى حسابرسى یا مسئولیت نظارتى،
حق انعقا قرار ا یگرى با موسسه یا بخش تحت نظارت یا حسابرسى را ندارند.

ماده  )8اطالعات
ا ستفا ه از اطالعات و ا سنا ی که بهوا سطه ارتباط با سازمان یا ت صدی پ ست سازمانی ر آ ستان قدس ر اختیار فر قرار
گرفته ا ست و عموم مر م از ستر سی به آن بیاطالع ه ستند (مانند اطالعات مناق صهها و مزایدهها ،سیا ستهای زمین و
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م سکن و  )...یا واگذاری این اطالعات به سایرین جهت ک سب منفعت فر م شمول یا ب ستگان و سایر افرا مرتبط با وی
ممنوع است.

ماده  )9مسئولیتها
 )9-1همه کارکنان آسااتان قدس مساائول حساان اجرای صااحی این آییننامه ر حوزه فعالیت خو هسااتند و نظارت بر
چگونگی ح سن اجرای آن به عهده مدیریت کل نظارت ،بازر سی و ر سیدگی به شکایات و مدیریت کل حرا ست آ ستان
قدس رضوی خواهد بو .
 )9-2مدیریت کل نظارت ،بازرسی و رسیدگی به شکایات مکلف است تا با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبر ی
و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ،حداکثر تا شش ماه بعد از اجرایی شدن این آییننامه ،سامانه گزار شگری مر میِ
تخلف را برای افزایش ضمانت اجرای این آییننامه راهاندازی نماید.
 )9-3معاونت ا اری و پشاااتیبانی موظف اسااات ،اطالعرساااانی ر زمینه مفا این آییننامه را ر آموزشهای بدو خدمت
کارکنان پیشبینی کند.
 )9-4مرجع تفساایر مفا این آییننامه ر موار ابهام و رفع اختالفات ر چگونگی اجرای آن معاونت امور حقوقی و موقوفات
آستان قدس رضوی است.
 )9-5مرجع صدور احکام ر سازمان مرکزی و سایر سازمانها ،مؤسسات یا شرکتهای وابسته به آستان قدس میبایست
نساابت به اطالعرسااانی مفا این آییننامه به کلیه مدیران عالی ،میانی و پایه ر بدو صاادور حکم از طریق ساایسااتم
اتوماسیون ا اری اقدام نماید.

ماده  )10پیشگیری
جهت جلوگیری از پیشامد موقعیت تعارض منافع برای افرا مشمول بخشهای زیر اقدامات مشخص شده را انجام خواهند
ا:
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 )10-1تعیین رویههای قیق و شااافاف کر ن ا له تصااامیمگیری ر زمینههای مختلف ر ساااازمان با همکاری حوزههای
ذیربط توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبر ی.
 )10-2کاهش ارتباط م ستقیم بین متقا ضی و ارائه هنده خدمات از طریق ایجا ب ستر الکترونیکی ارائه خدمات ،تو سط مرکز
فناوری اطالعات.

ماده  )11مجازاتها
 )11-1عدم رعایت هر یک از مقررات این آییننامه ر حکم تخلف ا اری ا ست و متخلف از مقررات ضمن گزارش مدیریت
کل نظارت ،بازرسی و رسیدگی به شکایات به «هیئت رسیدگی به تخلفات ا اری» معرفیشده تا ر صورت تأیید تخلف
به مجازاتهای ا اری مقرر ر ما ه  101مجموعه مقررات خاص مدیریت خدمات آستان قدس رضوی محکوم گر .
 )11-2چنانچه هیئت ر سیدگی به تخلفات ا اری ر حین برر سی تخلف را م صداق وقوع جرم ت شخیص هد ،جهت معرفی
متهم به مراجع صال قضایی اقدام الزم را به عمل خواهد آور .

این آییننامه ر  11ما ه و  8تبصره به تأیید تولیت معزز آستان قدس رسید و پس از ابالغ ،الزماالجرا است.
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