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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

  سند امنیت قضایی؛ جای خالی مدیریت تعارض منافعدرآمد: 
 

 کمال رضوی
 

ش خی قضاییه ابالغ شد. این سند با یک مقدمه، در چهار ببا امضای رئیس قوه سند امنیت قضایی 2911مهر  12روز 

 های آن به ترتیب عبارتند از: ماده تنظیم شده است که عناوین بخش 93و 

  ( 8تا  2بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی )مواد 

  (28تا  1بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی )مواد 

  ( 93تا  21بخش سوم: حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی )مواد 

 ( 93تا  92ها )مواد بخش چهارم: راهبرد 

 برگرفته از قوانین و بخشنامه
 
های موجود است و به خودی خود حامل مقرره ها و دستورالعملمحتوای این سند، عمدتا

یا دستوررالعمل قانونی جدید و بدیعی نیست. در واقع این سند مشابه منشور حقوق شهروندی که توسط دولت ارائه 

ی هی تحول در قوسازی مسئلهی قانونی، به برجستهسازی مواد و اصول پراکندههکوشد با تجمیع و یکپارچشد، می

اییه از تدوین ی قضاست. پیش از این رئیس قوه« تحول نظام قضایی»قضاییه بپردازد. بنابراین، روح حاکم بر این سند، 

ی قضاییه از تهیه سند تحول قضایی توسط سخنگوی قوهبود که  2918سند تحول قضایی خبر داده بود. اردیبهشت 

ند تحول ترین برنامه سی سخنگوی قوه قضاییه، محوری. به گفتهرئیس قوه و تایید آن توسط مقام رهبری خبر داده بود

جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد های مختلف قضایی شامل این موارد بودند: اعتمادسازی در بخش

ها، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، برخورد های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پروندهپرونده

 سازمانی، احیای حقوق عامه، تکریم مراجعان. سازمانی و برونقاطعانه با مفاسد درون

این سند تالش دارد با ترسیم »ی سند امنیت قضایی اشاره شده که قدمهگاه منتشر نشد، اما در ممتن آن سند هیچ

 « های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.سیاست

ین شی قضاییه باشد. به خاطر داریم که روسای پیبنای تحول در قوهتواند سنگسند مذکور اقدام مثبتی است که می

ی خود به مشکالت ساختاری و اساسی در این دستگاه در بدو ریاست خود اذعان کرده و ی قضاییه هر یک به نوبهقوه

الله هاشمی شاهرودی بود که ترین تعبیر در این زمینه مربوط به مرحوم آیتی اصالح آن را داده بودند؛ پرپژواکوعده

ی را برای توصیف آن به کار برد. با گذشت بیش از دو دهه از جمله« ویرانه»ی قضاییه، تعبیر در بدو ریاست خود بر قوه

در های جدی مواجه است. تاریخی مرحوم شاهرودی، همچنان ظرفیت اجرایی دستگاه قضایی در ایران با چالش

 اند: به این شرح برشمرده شده ی مشکالت قوه قضاییهی حوزه منتشر شده برخای که در مجلهمقاله

  :الف( مشکالت ناشی از ساختار شامل 

https://www.irinn.ir/fa/news/802573
https://www.irinn.ir/fa/news/802573
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/03/1995726
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/03/1995726
https://hawzah.net/fa/Note/View/71262
https://hawzah.net/fa/Note/View/71262
https://hawzah.net/fa/Note/View/71262


 

 

 

 

 

 

 

 1399مهر  2 5تا 19  |  16شماره  3

. اطاله دادسی )تعدد مراحل کارشناسی، عدم حضور به موقع شاهد، فریب قاضی با شهادت کذب، اعتراض 2

گر در امور دی های زیاد کارشناسانبه کارشناسی نادرست، کمبود کارشناس به ویژه در شهرستان ها، مشغله

 و... ( 

. عدم اتقان در آرای صادره )نقض آرای محاکم به دلیل کثرت پرونده ها، ضعف دانش تخصصی قضات، اعمال 1

 سلیقه در صدور آرای قضایی و... (

  ب( بودجه )کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز به ویژه توسعه بخش انفورماتیک؛ عدم امکان اجرای

 جذب، آموزش و نیز انجام اقدامات پیشگیری(هایی مانند برنامه

  ج( ضعف ساختاری )نبود جایگاه پیگیری و نظارت در سیستم قضایی کشور، به روز نبودن قوانین، اجمال

برخی قوانین و مواد قانونی، نبود تعریف درست برای برخی جرائم خاص، تعارض برخی قوانین و مواد، نبود 

م کیفری، مشکالت تقنینی عرصه امالک و اسناد، عدم ثبات قوانین شکلی قانون درست در زمینه اجرای احکا

های کلی قضائی، طوالنی بودن روند تصویب لوایح قضائی، نبود و ماهوی، ناهماهنگی قوانین با سیاست

کارشناسی درست در تصویب لوایح، مکانیزه نبودن ساختارهای درونی قوه، فقدان تجهیزات مناسب برای 

های قضائی، مشکالت بهداشتی زندان ها با حوزهپلیس زن در بدرقه متهمین زن، فاصله زندان ابالغ، مشکل

 های متعدد افراد و...(ها، کمبود امکانات، مشکالت مربوط به نیروی انسانی آموزش دیده و متعهد، سمت

وان مقاالت و تای از مشکالت سیستم قضایی کشور است و با یک جستجوی ساده میاین موارد تنها گوشه

اند. با ی قضاییه پرداختهها و مسائل قوههای متعددی از سوی کارشناسان مشاهده کرد که به تحلیل چالشیادداشت

ی قضاییه برای تدوین سند تحول و سند امنیت قضایی وجود مشکالت ساختاری و فرایندی مذکور، عزم رئیس فعلی قوه

تدوین  دانند کهمعضالت پیچیده در توانمندسازی حکومت آشنایی دارند می قابل توجه و تامل است. اما کسانی که با

سند تنها بخش آسان کار برای اصالح است. در واقع، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برای اعالم عزم جدی 

بی های تجرشکنند. مباحث نظری مربوط به توانمندسازی حکومت و پژوهی سند میبرای یک اقدام مبادرت به تهیه

کند؛ آنچه اهمیت دارد، تغییر واقعی در دهد که سندنویسی به خودی خود هیچ گرهی از مشکالت باز نمینشان می

کارکردها است که باید در بروندادها و دستاوردهای یک سیستم بازتاب یافته و شهروندان تغییر را احساس کنند. طبیعی 

اند؛ اما باز هم لیاتی شدن سند امنیت قضایی تمهیدات الزم را اندیشیدهاست که مسئوالن محترم قضایی نسبت به عم

باید این نکته را مدنظر قرار داد که در یک بروکراسی کژکارکرد،  PDIAبا الهام از مباحث توانمندسازی حکومت با روش 

ی قوه: صد )سطوح پایینی قضاییه( لزوما به مققوه سیدستور و بخشنامه باالترین فرد صاحب صالحیت )در اینجا،رئ

های مراتب اداری دستگاه قضایی انواع خطوط گسسته اقتدار و رقابتی سلسلهرسد و در میانهکارکنان خط مقدم( نمی

 PDIAکارکرد شدن سند امنیت قضایی بینجامد. استفاده از تجارب تواند به بیسازمانی و اقتدارهای موازی میدرون

ییه ی قضادر قوه« تغییر واقعی»ت قضایی ضرورتی جدی برای کسانی است که به در تحقق عملی مفاد سند امنی

 اندیشند. می
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ای که این خبرنامه بر آن تمرکز دارد یعنی بحث مدیریت تعارض منافع به سند با این مقدمه، الزم است از منظر و دریچه

کنند یکی از کارشناسان متعددی تصریح می ی تعارض منافع را چنانکهنگاهی بیفکنیم. اگر مسئلهامنیت قضایی نیم

ترین علل ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی قلمداد کنیم، جا داشت که در سند امنیت قضایی برای این مسئله مهم

 شود. شد و یک سرفصل در بخش اول سند به بحث مدیریت تعارض منافع اختصاص داده میتمهیداتی در نظر گرفته می

ار حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی( و داور درخشان )پژوهشگر پژوهشگاه قوۀ قضائیه( حسن وکیلیان )استادی

بررسی  به «راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی»ای با عنوان در مقاله

ر نظام کنند گرچه تعارض منافع ددر نظام قضایی ایران، انگلستان و آمریکا پرداخته و تصریح میمدیریت تعارض منافع 

ها قبل محل توجه بوده و تمهیداتی برای مدیریت آن در نظر گرفته شده است، اما در قضایی آمریکا و انگلیسی از دهه

 «ایم.را شاهد نبودهروند  آنچنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی »ایران

هایی ه، نمون«مصادیق تعارض منافع در نظام قضایی و حقوقی کشور»محمد علی سنگبر در یادداشت کوتاهی با عنوان 

 از تعارض منافع در دستگاه قضایی را به این شرح برشمرده است: 

 ی بین نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و قوه قضائیه و دریافت حقوق این نمایندگان وجود رابطه استخدام

 1مجلس از قوه قضاییه 

  اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی 

  انفصال قضات از قوه قضائیه و ورود به وکالت بدون گذراندن آزمون وکالت 

ی قضاییه در سطح سازمانی مطرح است که از آن جمله در قوهعالوه بر موارد فوق، مصادیق دیگری از تعارض منافع 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 ها، اگرچه به صورت مستقل انجام ها و قضاوت در مورد آنها توسط دادگاهتعقیب جرائم عمومی توسط دادستان

بروز تعارض وظایف در قوه  شود اما از آنجا که هر دو امر فوق ذیل وظایف یک قوه قرار گرفته است موجبمی

 شود.قضاییه می

 بینی سازوکار انتخاب وکیل در مرکز مشاوران توسط قوه قضاییه که وظیفه دفاع در قوه قضاییه همچنین پیش

 کند.را بر عهده دارند با وظیفه قضاوتی قوه قضاییه، زمینه تعارض منافع را فراهم می

  ود با شها به عنوان بخشی از قوه قضاییه انجام میسازمان زنداننگهداری زندانیان در زندان که تحت مدیریت

از  شود زمینه تعارضها انجام میها که توسط قضات و دادستانوظیفه قوه قضاییه در نظارت بر عملکرد زندان

 کند. نوع نظارت بر خود را فراهم می

                                                           

در توضیح حقوق گرفتن  1۹. خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در تاریخ آبان ماه 1

به این موضوع که آن دسته از افرادی که قاضی بودند و نماینده مجلس شده اند، حقوقشان برخی نمایندگان مجلس از قوه قضاییه با اشاره 

قوق حکند و بر اساس قوانین، ها را مامور به مجلس میها خودشان تقاضا داشتند و قوه قضاییه اینآن»گیرند، گفت: را از قوه قضاییه می

 «.شودها از طرف قوه قضاییه پرداخت مینآ

http://www.jlj.ir/article_38126.html
http://ayaronline.ir/1396/07/256062.html
https://www.irna.ir/news/81846491
https://www.irna.ir/news/81846491
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 های انتظامی قضات انجام ادگاهاز یک طرف نظارت بر اجرای قوانین توسط قضات در قوه قضاییه توسط د

های انتظامی توسط بخش دیگری از قوه شود و از طرف دیگر نظارت بر اجرای قوانین توسط قضات دادگاهمی

 کند. شود که زمینه تعارض از نوع نظارت بر خود را در اجرای قوانین فراهم میقضاییه انجام می

تند. هس نظارت بر خودو  تعارض وظایف، اشتغال بیرونی، های گردانتعارض منافع درباین مصادیق ناشی از موقعیت 

های تعارض منافع در نظام قضایی صورت گیرد، شاهد فهرستی طوالنی از این عیتاگر کنکاشی در مصادیق و موق

ها و مصادیق خواهیم بود که بدون تردید از علل بروز ناکارآمدی و فساد در سیستم قضایی است. به رغم اهمیت موقعیت

ه در سند امنیت های مختلف حاکمیت، دیده نشدن این مسئلی مدیریت منافع متعارض در بخشو فوریت مسئله

اند به شود. قابل ذکر است که کسانی که در تدوین سند مذکور نقش داشتهقضایی، خالء بزرگی برای آن محسوب می

( به اصل شفافیت اختصاص 5ی ی این سند )مادهگانه93ی شفافیت را درک کرده و یکی از مواد خوبی اهمیت مسئله

های قضایی، اعالم تصمیمات اداری فهم لوایح و بخشنامهی نگارش همهداده شده است. در این ماده، تمهیداتی برا

ها در تارنمای قوه قضاییه، ضبط و نگهداری صدا به طرفین دعوا، انتشار برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه

ها ادگاهاء قطعی دو تصویر جلسات رسیدگی به درخواست طرفین دعوی و امکان دسترسی وکال به این محتوا و انتشار آر 

صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه نظران و متخصصان بهبا هدف تحلیل و نقد صاحب

 قضاییه در نظر گرفته شده است. 

دانیم که شفافیت یکی از ارکان مدیریت تعارض منافع است؛ اما اینکه چه شکلی از شفافیت برای مدیریت تعارض می

سند امنیت قضایی  5ی سازی که در مادهها و مصادیقی از شفافست، موضوعی محل تامل است. نمونهمنافع ضروری ا

ی حقوق شهروندان ذکر شده گرچه بسیار مهم است و در صورت تحقق عملی کمک بزرگی به تسهیل دادرسی و اقامه

ی قضایی در دو وجه کارکنان و قوه کند. تعارض منافع درکند، اما برای مقصود مدیریت تعارض منافع کفایت نمیمی

کر هایی که در باال ذیابد. تعارض منافع کارکنان در سطح فردی رخ داده و مطابق نمونهتعارض منافع سازمانی بروز می

های گردان و ارتباطات پساشغلی، اشتغال بیرونی، سهامداری و مالکیت، تواند مشتمل بر مسائلی نظیر دربشد می

ـ مذهبی و سیاسی باشد. در سطح سازمانی، تعارض منافع میویشاوندساالری و انگیزهدریافت هدیه، خ تواند های قمی 

 ناظر بر تعارض وظایف و تعارض درآمد و وظیفه باشد. به عنوان نمونه به این مورد نظر بیفکنیم: 

 1۹اردیبهشت ماه  2تاریخ ملت در وگو با خبرگزاری خانهپور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت

ازهای ها و نیهای دادرسی باید کمبودقوه قضاییه با افزایش هزینه»ها گفت: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی دادگاه

 «.ای را تامین و جبران کندبودجه

تواند ی دادرسی و پرپیچ و خم شدن آن میمجلس این است که اطالهمعنای تلویحی سخن این عضو کمیسیون قضایی 

 افزایش تعرفهای قوهبه افزایش درآمد و کاهش مشکالت بودجه
 
های ی قضاییه بینجامد؛ هرچند منظور وی ظاهرا

 ندادرسی است، اما این افزایش هزینه از طریق طوالنی شدن فرایند دادرسی نیز ممکن است حاصل شود. بنابرای

 یتواند بسترساز یکی از مشکالت شهروندان در مواجهه با قوهتوان مشاهده کرد که تعارض درآمد و وظیفه میمی

 قضاییه شود. 

https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87)
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87)
https://www.icana.ir/Fa/News/330952
https://www.icana.ir/Fa/News/330952
https://www.icana.ir/Fa/News/330952
https://www.icana.ir/Fa/News/330952


 

 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

سند امنیت قضایی ناظر بر شفافیت  5های ذکرشده ذیل ماده کنیم که نمونهبا بازگشت به موضوع قبلی، مشاهده می

ر ندارد. های نظام قضایی را مدنظشفافیت در وضعیت کارکنان و زیرسیستم فرایندهای قضایی برای شهروندان است؛ اما

تواند به مدیریت تعارض منافع در یک سازمان کمک کند، انتشار عمومی یا برای مثال، آن نوع شفافیتی که می

ان، های منافع متعارض توسط کارکنسازمانی ارتباطات شغلی، مالکیت و سهامداری بیرونی، اظهارنامهدرون

ه در ی قضاییهای دریافت هدایا و مواردی از این دست است که ضامن پیشگیری از قرار گرفتن کارکنان قوهاظهارنامه

 معرض تعارض منافع است. 

ی قضاییه در تدوین و ابالغ سند امنیت قضایی اقدامی مهم و درصورت در پایان باید تصریح کرد که اقدام رئیس قوه

ی رایج در نهادهای حاکمیتی و تحقق عملی و واقعی، گامی درخور برای اصالح فرایندی قوههای فراروی از نمایش

دیریت هایی نظیر مهای اجرایی حاکمیت را در پی داشته باشد. تمهید مکملتواند تقویت ظرفیتقضاییه است که می

همین سند نیز ظرفیت مهمی برای  تر کند، اماتوانست این سند را جامعمنافع متعارض در اجزای مختلف این قوه می

ای ها و نهادهای مدنی و حرفههای مستقل و آزاد و تشکلتحول قضایی تدریجی در ایران است. استفاده از ظرفیت رسانه

تواند بستری نظارتی برای رصد اجرای این سند ی قضاوت و حقوق و نیز کارشناسان و دانشگاهیان میمرتبط با حوزه

ی قضاییه بیان شد، موقعیتی رایج از که در این مقاله نیز مصادیقی از آن در مورد قوه« رت بر خودنظا»فراهم آورد. 

های ساختاری است به شکلی که مقام ی نظارت بر خود، یک راهکار بازبینیتعارض منافع است. برای رفع مسئله

یک ساختاری شاید همیشه مقدور نباشد. گذاری، نظارت و اجرا کامال  از همدیگر تفکیک شوند. تحقق این تفکقاعده

ر ها و مشکالتی که دی محذوریتاما یک راهکار فرایندی و موثر دیگر، استفاده از ظرفیت نظارتی جامعه است. با همه

تواند گری این نهادها میبانی و گزارشای وجود دارد، نقش دیدههای حرفههای مدنی و انجمنها و تشکلمورد رسانه

بان شفافیت و عدالت گاه در مسائل قضایی ورود کرده و های اخیر انجمن دیدهی قضاییه باشد. در سالقوهکار کمک

ی قضاییه رخ داده اعالم عمومی کرده است. الگوهایی از این دست باید تکثیر شود نسبت به تخلفاتی که در درون قوه

الت ی قضاوت و وکای حوزههای حرفهبا فساد و نیز انجمنی شفافیت و مقابله های مدنی فعال در حوزهو به تمام تشکل

 بین نقد و رصد ببرند. این راهکار، کمک بزرگی برایی قضاییه را زیر ذرهاین مصونیت و جایگاه داده شود که عملکرد قوه

شود اد میمدیریت تعارض منافع در این قوه و نیز تحقق اهداف سند امنیت قضایی خواهد بود. بر این اساس، پیشنه

ای و ها و نهادهای حرفهی قضاییه گام بعدی خود برای تحقق سند امنیت قضایی را با جلب مشارکت عمومی رسانهقوه

 ی حقوق و قضاوت برای نظارت بر حسن اجرای این سند بردارد. مدنی فعال در حوزه

*** 
 منافع به این شرح است: هفته گذشته در حوزه تعارض اصلی هایها و گزارشاخبار، تحلیل ده  یگز

  هیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به رتبه بندی تولیدکنندگان کاالها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران

ارض ی مدیریت تعبینی مسئلهنامه، پیشی مهم در تصویب این آیینساخت را تصویب کرد. نکته –طراحی 

 منافع است.
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 و پرورش در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت بخشنامه تعارض منافع گفت: میرزایی وزیر آموزش محسن حاجی

 شود.درصد تحقق یافته است و یک بخش کوچکی مانده است که همین روزها انجام می 15بیش از 

 زدایی تأکید کرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای با رد کردن مسئله تعارض منافع در مقررت

مشورت با نمایندگان بخش »مربوط به حذف قوانین و مقررات زائد کسب و کار بر مبنای  کلیه تصمیمات

هیأت مقررات زدایی و تسهیل »و نه از سوی مراجع صادر کننده مجوز، بلکه توسط « خصوصی و اصناف مختلف

 شود.اتخاذ می« صدور مجوزهای کسب و کار

 پایش و پاالیش »ر بخش مجزا منتشر شد. در بخش فراخوان یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در چها

 ذکر شده است.« نقش تعارض منافع در ایجاد ناکارآمدی»یکی از موضوعات بخش رقابتی، « اجتماعی

  ،به منظور جلوگیری از وقوع « آیین نامه گزارشگری تخلف»به همت معاونت طرح و برنامه آستان قدس رضوی

مایت از گزارش دهندگان تخلف تدوین شد. در فهرست تخلفات این تخلفات اداری، اقتصادی و تشویق و ح

 نیز گنجانده شده است. « ایجاد تعارض منافع»نامه، آیین

 جلس م یاجتماع ونیسیکم یهفته جار یهاتعارض منافع در دستور کار نشست تیریطرح مد اتیکل یبررس

 قرار دارد.  یاسالم یشورا
 

1399مهر 26جهاد دانشگاهی ـ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه   
 

  

 
 با ما در تماس باشید

برای ارسال نقدها، نظرات و پیشنهادها در مورد خبرنامه هفتگی تعارض منافع و همچنین 
 و هایتان برای انتشار در خبرنامه با آدرس ایمیل مرکز توانمندسازی حاکمیتها و تحلیلیادداشت

 جامعه جهاد دانشگاهی مکاتبه فرمایید: 
info [at] iran-bssc.ir 
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 مقاومت در برابر قوانین منع تعارض منافع گزارش شهروندی: 
 بررسی موردی اشتغال همزمان در نظام مهندسی شیراز

 فاطمه نصیری 
 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای رسالت خود برای پیگیری کارشناسی
الش عملی و ترویجی برای حل مسائل ناشی از این مصادیق، نسبت به بررسی مصادیق تعارض منافع و ت

های دریافتی از شهروندان در مورد مصادیق تعارض منافع در نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و مدنی گزارش

رسانی شهروندی به مصداقی از تعارض منافع در اطالعکند. در همین راستا گزارش پیش رو، بر اساس اقدام می
هفتگی تعارض منافع آمادگی دارد با دریافت ی پرداخته است. خبرنامهشیراز  و شهرداری نظام مهندسی

 اید. اقدام نمی و پیگیری آن مستندات مصادیق تعارض منافع از سوی شهروندان، نسبت به بررسی کارشناس

 

موردتوجه جدی قرار گرفت.  1۹مه وزیر راه و شهرسازی در سال وساز با بخشنامدیریت تعارض منافع در حوزه ساخت
مهندسی قرار گرفت، بلکه با تغییر وزیر تنها مورد مخالفت جدی سازمان و بدنه نظاماما اجرایی شدن این بخشنامه نه

و زمان توسط برخی شوراهای شهر اشتغال هم وقت اجرایی شدن این بخشنامه به فراموشی سپرده شد. اما منع
طلب اند. در مگرفتهها راهی کامال  مغایر با مفاد این بخشنامه را پیشها دنبال شد و در مقابل برخی شهرداریشهرداری

مهندسی و کنترل اجرای ساختمان پیش رو ضمن مرور اجمالی بر سیر اجرایی شدن بخشنامه با تأکید بر قانون نظام
 سی مسئول اجرای این بخشنامه است؟ایم: چه کدر پی پاسخ به این سوال مشخص بوده

 ( مطرح شد. در2913-291۹موضوع مدیریت تعارض منافع اشتغال همزمان در ایران اولین بار در قانون برنامه پنجم)
و مراکز  یو عموم یدولت یدرمان -یزمان در مراکز آموزشقانون برنامه پزشکان از اشتغال هم 91ماده  1تبصره 

زمان ه منع شده بودند. اما قانون منع اشتغال همیریو خ یبخش خصوص هاییمارستانبو  ی، درمانی، آموزشیصیتشخ
زمان در بخش سالمت گاه اجرایی نشد. باآنکه موضوع اشتغال همکادر درمانی در دو بخش خصوصی و عمومی هیچ

  ولتی فراگیر است.های داست، اما در تمام دستگاه تربرای اذهان عموم و حتی کارشناسان و مسئولین ملموس

های دولتی موردتوجه جدی دکتر آخوندی وزیر وقت وزارت زمان مهندسین ناظر در دستگاهاشتغال هم 291۹در سال 
نامه اجرایی قانون نظام مکرر آیین 1ماده  5دستورالعمل اجرایی بند » راه و شهرسازی قرار گرفت. وی در پی ابالغ

دستگاه دولتی( را از فعالیت نظارت ساختمانی 21دستگاه دولتی ) و سپس  1کارکنان « مهندسی و کنترل ساختمان
فرصت داده شده بود که نسبت به تودیع پروانه  13منع کرد. در این دستورالعمل به مشموالن حداکثر تا ابتدای سال 

 ه دکتر آخوندیاما این تنها بخشناماشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی محل عضویت خود اقدام کنند. 
درصد از 5منع دریافت »های دیگری در خصوص برای مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسی نبود و با ابالغیه

همراه شد. وزیر وقت که آشنا به « انتخاب ناظر توسط مالک»و « الزحمه مهندسین ناظر توسط نظام مهندسیحق
سی مهندهای تعارض منافع حاکم بر نظامباره تمام موقعیتقصد جراحی یک های متعارض نظام مهندسی بود،وخمپیچ
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ت مهندسی وقت، سپس شکایمهندسی و شهروندان را داشت. اما ابتدا با مقاومت ریاست سازمان نظامبه نفع بدنه نظام
ا ام نیز برو شد. سرانجها روبهجمعی از مهندسین ناظر به دیوان عدالت اداری و مقاومت در برابر اجرایی شدن ابالغیه

  زمان به محاق رفت.تغییر وزیر راه و شهرسازی اجرایی شدن منع اشتغال هم

مدیریت تعارض »مصوبه  3ای قرار گرفت برای تصویب ماده با تغییر وزیر، اما دستورالعمل وزیر سابق دستمایه اگرچه
دارد، کارکنان شهرداری تهران و  زمان اشارهاشتغال هم این ماده که به موضوع منع«. منافع در شورای شهر تهران

را که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند از استفاده از  واحدهای تابعه
کند. اما با شکایت مهندسین ناظر مشمول این قانون به دیوان پروانه نظام مهندسی ساختمان در شهر تهران منع می

به سبب فقدان نص قانونی پشتیبان و خروج تخصصی موضع قاعده  2918خرداد  22دیوان در تاریخ  عدالت اداری،
های بعدی ها و رایزنیاز حدود صالحیت شورای شهر دستور توقف موقت اجرای این ماده را صادر کرد. اما در مشورت

مصوبه  3 زیر راه و شهرسازی ابالغ شد؛ مادهاز سوی و 1۹شورای شهر با دیوان، با استناد به بخشنامه مذکور که در سال 
ای منظور رفع ابهام از مشموالن این بند، تبصرههمچنین به اصالح و تصویب شد. 2918ماه شورای شهر تهران در دی

به این ماده اضافه شد؛ که مطابق با آن شهرداری تهران مکلف شد ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از تصویب این 
ها، و تمام کارکنان مرتبط با کنترل نقشه و شهرداران مناطق و نواحی و معاونین آن مل شهردار تهران،مصوبه لیستی شا

عنوان لیست ممنوعه در مدیره و مدیرعامل و معاونین سازمان نوسازی شهرداری تهران، بهصدور پروانه و اعضای هیئت
 (1/3/2918نا سامانه شهرسازی برای کلیه مناطق شهر تهران اعمال نماید.)ایس

ماه . این شورا در دیزمان مهندسین ناظر در شهرداری شدشورای شهر رشت پیشگام بعدی منع اشتغال هم
زمان، ضمن ابالغ روز پس از تصویب مصوبه منع اشتغال هم 25شهرداری رشت را مکلف کرد ظرف مدت حداکثر 2918

های اشتغال به کار مهندسی ساختمان تا دارندگان پروانه به کارکنان شهرداری رشت بر عملکرد آنان نظارت کند که آن
های مرتبط با صدور پروانه ساختمانی و نظارت و کارشناسی مرتبط با آن مشغول که در شهرداری رشت در حوزهمادامی

د ابه کار هستند به علت تعارض منافع از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود در رشت استفاده نکنند. همچنین افر 
واسطه و یا به مباشرت به تاسیس دفاتر خصوصی فنی و مهندسی ساختمان اقدام یا با آنان مشمول نباید راسا یا به

همکاری کنند. شورای شهر رشت در انتها تأکید کرده بود متخلفان از این مصوبه عالوه بر برخورد بر اساس تخلفات 
ان استان معرفی خواهند شد، در صورت عدم نظارت کافی اداری به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختم

برای اجرای این مصوبه و عدم معرفی کارکنان متخلف، عالوه بر شهردار رشت، مدیران مافوق کارکنان متخلف نیز مسئول 
 خواهند بود و متخلف شناخته خواهند شد.

زمان صورت این بخشنامه و منع اشتغال همتنها تالشی در جهت اجرای مهندسی و شهرداری برخی شهرها نهاما نظام
مهندسی استان را به سمت شهردار منطقه مدیره نظامدهند، بلکه کامال  در تضاد باروح آن، عضو هیئتنمی

مهندسی مدیره نظامگزینند. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان فارس که در این دوره )هشتم( عضو هیئتبرمی
شده است. این در توسط شهردار شیراز به سمت شهردار منطقه یک شیراز برگزیده 2918فند این استان است، در اس

مدیره، اعضای هیئتصراحتا ذکر شده  1۹حالی است که در دستورالعمل اجرایی وزارت راه و شهرسازی ابالغی سال 
زمان به رعایت موضوع اشتغال هممکلف  های نظام از دوره آتی به بعدرئیسه سازمانبازرسان، شورای انتظامی و هیئت
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مهندسی مشمول این بخشنامه نبوده است اما انتخاب وی هرچند فرد مذکور در زمان شرکت در انتخابات نظام .هستند
 به سمت شهردار منطقه یک شیراز ناقض این بخشنامه است.

لکه شود، بو شهرسازی محدود نمی مدیره نظام مهندسی به بخشنامه وزیر سابق راهزمان اعضای هیئتمنع اشتغال هم 
( که به شرایط عضویت 5/21/291۹مهندسی و کنترل ساختمان )نامه اجرایی قانون نظاماصالحیه آیین 51در ماده 

 ذکرشده است که بهمدیره میدر هیئت
 
منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از پردازد، صراحتا

قانون، در  های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوعزمان کارکنان دستگاهتصدی هم اختالل در انجام وظایف،
گذار در ادامه تصریح کرده شرایط این ماده در تمام طول عضویت در باشد. همچنین قانونمدیره مجاز نمیهیئت
 مدیره از دستدر هیئتمدیره شرایط مذکور را از دست بدهد عضویت وی مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیئتهیئت

بنابراین دستورالعملی را که وزیر سابق مسکن و شهرسازی ابالغ کرد مستند به قوانین هست و تا زمانی که خواهد رفت. 
نامه اجرایی مصوب هیئت دولت تغییر نکند این ممنوعیت مهندسی و اصالحیه آن تغییر نکند یا آئینقانون نظام

 ست.پابرجاست و اجرای آن الزامی ا

 یحرتصاما باید پرسید مسئول اجرای این بخشنامه چه سازمان و اشخاصی هستند؟ در همان بخشنامه دکتر آخوندی 
اند تدابیر اجرایی الزم برای دریافت و محافظت از مهندسی موظفهای نظامهای سازمانمدیرهشده است هیئت

مهندسی مجری این بخشنامه است. اما زمانی که یره نظاممدهیئت بنابراین .های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایندپروانه
قانون  51شود؟ عدم اجرای این بخشنامه و نقض ماده مجری متخلف است تکلیف اجرایی شدن بخشنامه چه می

 شود. مرجعمهندسی ساختمان میاست و مشمول جرائم قانون سازمان نظام« تخلف انتظامی»مهندسی، در حکم نظام
مدیره یا ها در هیئتمدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنفات اعضای هیئترسیدگی به تخل

مهندسی استان باشد، بر عهده شورای انتظامی ها در نظامشورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آن
مهندسی با دبیرخانه شورای انتظامی نظامنظر از نوع و موضوع آن مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرفنظام

و  هاهیاطالع، هابخشنامهها، نامهبه مفاد شیوه یتوجهیبمهندسی قانون نظام 12. همچنین مطابق با ماده  باشدمی
یک تا درجه چهار  درجهاز  ی، دارای مجازات انتظامیقانون ربطیذمراجع  یها، ابالغو مانند آن یقانون یهاهیاخطار

 .است

وساز بر عنوان ناظر عالی در ساختهمچنین مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی به
دار کنترل و اجرا، در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت های عهدهعملکرد سازمان

مهندسی استان یا مراجع صدور پروانه ساختمان گزارش مکند و در صورت مشاهده تخلف، موارد را به سازمان نظامی
 ها حاکی از آن است کهشنیدهداده و تا رفع تخلف موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم قضایی پیگیری نماید. 

ست، ا مهندسی استان در این رابطه در جریانتذکرات قانونی مکرر سازمان راه و شهرسازی استان فارس به سازمان نظام
 ای در راستای رفع این تعارض صورت نگرفته است.اما تاکنون اقدام عملی

داده بود. بر اساس قانون مهندسی اصفهان رخمدیره نظامماجرای اندکی مشابه در هیئت 2915در اردیبهشت 
دسی مهنشود، اما رئیس سازمان نظاموقت محسوب میمهندسی استان شغلی تماممهندسی ریاست نظامنظام

ماه از دو محل سازمان و دانشگاه حقوق دریافت کرده، دانشجوی بورسیه دانشگاه آزاد  95زمان به مدت اصفهان هم
مهندسی استان را نیز بر عهده داشت. شورای زمان با آن ریاست سازمان نظامواحد علوم و تحقیقات تهران بود و هم
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این شخص )تخلفات دیگری نیز در پرونده وجود داشت( رای به های متعدد علیه پیرو شکایت مهندسیانتظامی نظام
سال صادر کرد. اما به گفته علی  1قرار عدم استفاده موقت از پروانه اشتغال به مدت انتظامی به ۹محکومیت درجه 

ه و آیین اجرایی توسط وزارت را 51نژاد رئیس وقت شورای انتظامی برکناری این مقام بر اساس مفاد ماده بنیادی
طور مستقیم رای به برکناری تواند بهعنوان نمیهیچمهندسی بهشهرسازی صورت گرفته و شورای انتظامی نظام

 (. 15/9/15دهد)روزنامه دنیای اقتصاد 

های عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات هیئتمهندسی بهتوان گفت شورای انتظامی نظامبندی میبنابراین در یک جمع
زمان، عنوان مسئول تودیع پروانه افراد مشمول بخشنامه منع اشتغال هممهندسی بهمدیره نظامهیئت ها،مدیره استان

مهندسی است، در قبال این تخلف از سویی وزارت راه و شهرسازی که مسئول عالیه نظارت و رسیدگی به عملکرد نظام
ز سوی وزارت راه و شهرسازی برای تمام مراجع های صادره انامهآشکار مسئول هستند. از سوی دیگر بخشنامه و آیین

االجراست، بنابراین شهرداری این استان و اداره کل بازرسی عملکرد آن، ها الزمجمله شهرداریصدور پروانه من
زارت راه وداد و اکنون باید پاسخگو باشند. موردتوجه قرار می بایست در انتخاب شهردار منطقه یک این بخشنامه رامی

مهندسی، مسئولیت اصلی نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان را دارند اما ها و نظامرسازی و شهرداریو شه
ها خواهد شد که های آنمرز مشخص بین مسئولیت زمان در این مراجع نظارتی، موجب مخدوش شدناشتغال هم

های شهری منجر خواهد یفیت شدن سازهکوسازهای شهری و بیدرنهایت به صوری کاری در نظارت و اجرای ساخت
 شد. 

طور که توضیح داده شد وزارت راه و شهرسازی پیشگام ابالغ و تالش برای مدیریت تعارض منافع در کشور است. همان
دهد که مهندسی نشان میاما مرور تجربه این وزارتخانه در اجرای مقررات مدیریت تعارض منافع در حوزه خدمات نظام

سو، و نادیده انگاری قوانین و زمان از یککار مشمولین بخشنامه در قبال اجرای بخشنامه منع اشتغال هممخالفت آش
های اجرایی و مدیران اجرایی آن از سوی دیگر مانعی ها از سوی دستگاهها و مقاومت در قبال اجرای آندستورالعمل

ت. در شرایطی که سیستم اجرایی کشور در برابر اجرایی اجرایی ایران اس -برای مدیریت تعارض منافع در سیستم اداری
طالبه که باید نقطه ثقل م رسدیمزند، به نظر گیران دست به مقاومت میشدن مدیریت تعارض منافع در مقابل تصمیم

دنه و ب ها ، شهرونداناز تصمیم گیران سیاسی به مردم و جامعه مدنی منتقل شود. در چنین شرایطی مطالبه گری رسانه
ورکلی طمهندسی ساختمان و بهمهندسی که ذینفعان اصلی اجرایی شدن مقررات مدیریت تعارض منافع در نظامنظام

 وساز شهری هستند، نقش مهمی در اجرایی شدن قوانین به نفع عموم شهروندان خواهد داشت.حوزه مسکن و ساخت

 
 

  
 

 گزارشگر مصادیق تعارض منافع باشید! 
 

ای مختلف، به حل مشکالت مردم، هبا گزارش مستند موارد نقض قوانین منع تعارض منافع در بخش
 تقویت اعتماد عمومی و کارآمدسازی نظام حکمرانی یاری رسانید: 

info [at] iran-bssc.ir 
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  ندگاندکنیتول یرتبه بند نامه بینی اصل تعارض منافع در آیینپیش
 11مهر 13ـ جمهوری رسانی ریاستپایگاه اطالع

 وکارها و بازرگانیی کسبدر حوزه تعارض منافع 
 

ط به مربو یینامه اجرا نییجمهور، آ سیرئ یدکتر حسن روحان نیحجت االسالم والمسلم استیبه ر رانیوز اتیه
 کرد. بیساخت را تصو – یطراح مانکارانیو پکاالها، عرضه کنندگان خدمات  دکنندگانیتول یرتبه بند

ی مدیریت تعارض منافع است. بنا به گزارش پایگاه بینی مسئلهنامه، پیشی مهم در تصویب این آییننکته
سن اجراجمهوری رسانی ریاستاطالع  یذ انیمجر ریفهرست سا نییمصوبه، تع نیا یبه منظور نظارت بر ح 

اصل  تیاز جمله رعا یرتبه بند انیصادره توسط مجر یها یبه اعتبار گواه یدگیو رس یردولتیغ یصالح قانون
 رتاوزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وز  ندگانیمتشکل از نما ی، کارگروهعدم تعارض منافعو  یطرف یب

 تمایمشود و تص یم لیربط تشک یذ یی)سازمان بورس و اوراق بهادار( و دستگاه اجرا ییو دارا یامور اقتصاد
 آرا، الزم االجراست. تیکارگروه با اکثر

 جمهوریرسانی ریاستپایگاه اطالع 

 

 

 گر  و متصدی در بخش انرژیتعارض منافع ناشی از عدم تفکیک تنظیم
 11مهر 13ـ  ی(انرژ لگرانیتحل شگاهینفت اند رگروهیمد)ی محمدرضا اکبر

 ی انرژیدر حوزه تعارض منافع 
 

 استیسطح، سطح س کی. میرس یم یسطح اصل ۹به  میکن حیتشر میدر کشور را بخواه یاگر سطوح حکمران
 و سطح آخر یگرمیسطح تنظ یاست، سطح بعد تیریو مد یزیرسطح، سطح برنامه کیکالن است،  یگذار

 توانیم د،شنظارت داشته با تیشود و قابل کیتفک حیورت صحچهار سطح اگر به ص نیاست. ا یگریسطح تصد
 شودیانجام م یزیرو برنامه تیریسپس مد شودیوارد م استیسمت س کیکه از  دیکارخانه د کیآن را به صورت 

 ستایآن س حیصح یاجرا تیوجود دارد که قابل یو متصد ابدییگر کاهش م میو تعارض منافع آن در نهاد تنظ
 ناظر مستقل خواهد داشت.  تحت نظارت

. ما دهدیخودش را نشان م یمختلف از جمله بخش انرژ یهاکشور در حوزه یاصل رادیا هنقطه است ک نیاز هم
 یزیر گذار، و برنامه استینهاد س نیب یقابل توجه کینفت و گاز، تفک یمثال  در بخش باال دست یدر حوزه انرژ

 که ص یهاموارد در شرکت نیاز ا یعیعمال  تجم گر وجود ندارد و یتصد گر،مینهاد تنظ
 
جام اجرا دارند ان فهیوظ رفا

که عمال  کار  یهر چه زودتر اصالح شود و تا زمان دیبا هیقض نیاست و ا یاشتباه اریکه کار بس شودیم
 نیا کشور در حال انجام است ییاست و در بدنه اجرا یتیحاکم یکه امر تیریمد یزیو برنامه ر یگذاراستیس

 مشکالت همچنان پا بر جا است.
 هاتحلیلی نفتی –گروه خبری  

 

http://www.president.ir/fa/117754
http://www.president.ir/fa/117754
http://naftiha.ir/39309
http://naftiha.ir/39309
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 خوردسال است خاک می 7ای که مدیریت تعارض منافع؛ الیحه
 11مهر 13ـ  (ملت یروزنامه صدا یه اجتماعسالمت و رفا سیسرو ریدب)مهدی اسفندیار  

  بهداشت و درمان حوزه  تعارض منافع در  
 

دعوای اخیر جامعه جراحان عمومی و وزارت بهداشت یک نقطه ثقل دارد به نام تعارض منافع، دردی که در تمام 

د نشود. در صنعت، ای از تبعات این معضل عظیم بلنهای کشور ریشه زده و روزی نیست که فریاد عدهحوزه

اداره کشور تنیده شده که  یهای تعارض منافع چنان مثل یک اختاپوس بر روندهاریشه… کشاورزی، آموزش و 

شکل عریان آن اکنون در جلوی چشم همه است.در حوزه سالمت همین دعوای جامعه جراحان را پرستاران و 

 ها قبال و رشته تغذیه اکنون داشته است. فیزیوتراپیست

کته اینجاست که واقعا چرا این فساد بزرگ و عظیم که در حال بلعیدن اعتماد عمومی و آرامش مردم است به حال ن

چرا باید اجازه … های نظارتی و این همه مراکز سیاستگذاری و خود رها شده است؟ مجلس ، دولت و سازمان

؟ این روزها در میان این همه گرفتاری های پیشرفت کشور را خشک کندبدهند که همچنان این معضل عظیم ریشه

 …ها نهاده هنوز تصمیمات غیرکارشناسی و در ظن شدید تعارض منافع و مردم که سایه شدید بیم را بر سر آن

شود، کاش یکی در این کشور پیدا شود و به این سؤال پاسخ دهد که چرا در این کشور این بدیهیات اصول دیده می

 سال! 3سال خاک خوردن الیحه منع تعارض منافع؟!  3ود، شاداره کشور رعایت نمی

اما امروز باید خطاب به همه اقشار جامعه سالمت کشور بگویم؛ تعارض منافع روی سقف خانه همه آوار خواهد 

قط مطالبه گر باشیم و ف… شد حاال دیر یا زود، فرقی ندارد، اعتراض را نگذاریم به روز آوار شدن آن بر سقف خانه ما

 …لوی بینی را نبینیم ، تغذیه یا پرستاری یا پزشک عمومی شاغل در پزشک خانواده و اکنون جراحان عمومیج

 ها همین تعارضها و گرفتاریریشه همه تبعیض .این آسیاب به نوبت در حال چرخیدن است و باید فکری کرد

ا تعارض منافع ر  و های عمیق فسادشهشود ایرانی بود و در این مملکت زندگی کرد و ریمگر می…. منافع است و 

 ؟در صنعت، کشاورزی ، آموزش و سالمت ندید
 روزنامه رسالت 

 

 

 درصدی مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش 95تحقق 
 11مهر 11ـ )وزیر آموزش و پرورش( محسن حاج میرزایی 

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

تعارض منافع گفت: سرنوشت بخشنامه درباره  نآموزش و پرورش در جمع خبرنگارا ریوز ییرزایمیمحسن حاج
 .شودیروزها انجام م نیمانده است که هم یبخش کوچک کیاست و  افتهیصد تحقق در  15از  شیب

 خبرگزاری پانا 
 

https://resalat-news.com/?p=31191
https://resalat-news.com/?p=31191
http://pana.ir/news/1130627
http://pana.ir/news/1130627
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 ی دولتهاییدارای مولدسازتعارض منافع، مانعی سر راه 
 11مهر 12ـ  ی(دانشگاه خوارزم یعلم ئتیعضو ه)سید هادی سبحانیان 

 در دولت تعارض منافع 
 

 ،ییاتفاق با فروش دارا نیکه ا کندیم جادیخود ا یهاییرا از محل دارا یدرآمد «انیجر» کیدولت  ،یدر مولدساز
 هانیزم یکاربر رییتغ ای یبه بخش خصوص یساختمان دولت کیاز اجاره بلند مدت  توانی. مثال  مشودیمحقق نم

 یشورهادر ک زین یمختلف یهاتجربه نهیزم نیکرد. در ا جادیدولت ا یرا برا داریپا یدرآمد ،یدولت یهاساختمان ای
محل به دست  نیرا از ا یعمران یهاروژهاز منابع پ یقابل توجه بخش نیمختلف وجود دارد به عنوان نمونه در چ

 ها فکر نشده است.حوزه نیبه ا یلیاند اما در کشور ما متأسفانه خآورده
ا قدرت ر  شانیهاییما متأسفانه تملک دارا یهاکه دستگاه یمعن نیوجود دارد؛ به ا نهیزم نیمنافع هم در ا تعارض

 یا. البته بر کنندیانها را کاهش قدرت خودشان قلمداد مساختم ای یآن اراض یو واگذار کنندیخودشان تصور م
 یمدنظر قرار داد به عنوان نمونه برا زیرا ن یهیتنب ای یزشیانگ یهازمیمکان توانیاتفاق رخ ندهد م نیا نکهیا

 سازمان ایرا به خود آن دستگاه  یاز مولدساز یاز درآمد ناش یبخش توانیم ،یها به مولدسازدستگاه قیتشو
 تصاص داد.اخ

 خبرگزاری مهر 

 

 

 کانپزش یاتیفرار مالتعارض منافع در وزارت بهداشت، بسترساز 
 11مهر 11ـ ( دانشگاه تهران یعلم ئتیعضو ه)ی نیحس دیمج دیس

   بهداشت و درمان تعارض منافع در حوزه  
 

ب در . واست مالیاتی پزشکان فرار دانشگاه تهران از منتقدان موضوع یعلم ئتیعضو ه ،ینیحس دیمج دیس
 رانیاز مد یپول نقد توسط برخ افتیپزشکان به بهانه در یاتیبا فرار مال توانیم چطور»پاسخ به این سوال که 

  با اشاره به تعارض منافع تصریح کرد:« ارشد وزارتخانه مقابله کرد؟
هزار  53سال برآورد درآمد پزشکان  سالمت منتشر نشده است، اما در آن یمل یآمارها 2915متأسفانه از سال 

 بوده است. یاتیکمتر از سطح مال اریتومان بوده که بس اردیلیم253اخذ شده از پزشکان  اتیتومان و مال اردیلیم
مار آ توانینم نیسالمت را اعالم نکرده بنابرا یتعارض منافع، آمار مل لیوزارت بهداشت به دل ریاخ یهادر سال

 پزشکان ارائه داد. یاتیاز فرار مال یقیدق
ت و تا هاستعارض منافع آن لیها به دلبهانه نیارشد وزارتخانه پزشک هستند و ا رانیاکنون اغلب مد متأسفانه

 ندهیدر آ میدواریداشت، اما ام طیبه بهبود شرا یدیام توانیادامه داشته باشد نم یتیریساختار مد نیکه ا یزمان
واگذار شود تا بدون در نظر گرفتن منافع،  متحوزه سال رانیداشت به مدمختلف وزارت به یهابخش تیریمد

 د.را وضع کنن نیقوان
 تحلیلی قدس آنالین-پایگاه خبری 

 

https://www.mehrnews.com/news/5041760
https://www.mehrnews.com/news/5041760
http://www.qudsonline.ir/news/723664
http://www.qudsonline.ir/news/723664
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 در مقررات زدایی دولت وجود ندارد تعارض منافعی
 11مهر 19ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 ی کسب و کارتعارض منافع در حوزه  
 

زائد  و مقررات نیمربوط به حذف قوان ماتیتصم هیکرد، کل دیتأک ،یا هیاطالع یط ییو دارا یوزارت امور اقتصاد
ه مراجع صادر کنند یو نه از سو «و اصناف مختلف یخصوصبخش  ندگانیمشورت با نما» یکسب و کار بر مبنا
 نیا در بخشی از شود.اتخاذ می «کارکسب و  یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیه»مجوز، بلکه توسط 

 یای" در روزنامه دنیینژاد" با عنوان "راز شکست مقررات زدا یغن یاز "موس یادداشتیکه در واکنش به  هیاطالع
  است: آمدهوزارت اقتصاد صادر شده،  یمعاونت امور اقتصاد یاز سو یرخ پنج مهر ماه جاراقتصاد مو

نهفته است که  ییدر جا ینژاد" عنوان شده "مشکل اصل یغن یبه نقل از "موس ،ییدر نقد موضوع مقررات زدا
 نجایدر ا نیکنند، بنابرامقررات را حذف  نیاند، قرار است اکه خودشان مقررات را وضع کرده یها و افراددستگاه

ر( که وکاشود )فعاالن کسب دهیپرس یاز کسان دیزائد با یمجوزها یرو احصا نیتعارض منافع وجود دارد. از ا کی
 را حذف کنند." یخواسته شود مقررات اضاف انیاز خود متول نکهیمجوزها سر و کار دارند، نه ا نیبا ا

 یمجوزها دیتمد ایصدور  ندیو فرآ طیکسب و کار موظفند شرا یهاهر چند در مقررات مربوط، مراجع صدور مجوز 
مجوز کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را  یکسب و کار را ساده کنند تا هر متقاض

 صورت یمراجع مذکور در تعامل با نهاد یصدور مجوزها از سو طیشرا لیتسه تتوجه داش دیکند، اما با افتیدر
 یحکم هم اکنون انجام م نیشده است. براساس حکم قانون و آنچه که مطابق ا نییمنظور تع نیکه بد ردیگ یم

 أتیه»صدور مجوز در هر کسب و کار، نه توسط مراجع صادر کننده مجوز بلکه توسط  یبرا یشود، سقف زمان
 یسقف زمان نییوه بر تعشود. عال یو اعالم م نییتع« کسب و کار یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا
دارد حسب اعالم مراجع  فیکسب و کار است که تکل یصدور مجوز ها لیو تسه ییمقررات زدا أتیمجوزها، ه

ها و به طور اعم جامعه  هیدر صورت عدم اعالم مراجع راسا" و با توجه به نظر تشکل ها و اتحاد ایصدور مجوز و 
 را نهاینامه ها و مانند ا نییسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آک یو مراحل صدور مجوزها طیکشور، شرا یمدن

 یو مراحل آن ترج نهیتا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هز دینما عیو تسر لیتسه
 
 یضوررحیو غ یبه صورت آن حا

 .ردیپذ رتزمان ممکن صو نیو در کمتر
 

 وزارت امور اقتصادی و داراییپایگاه  
 

 

 عمار لمیجشنواره ف نیازدهمیفراخوان تعارض منافع در 
 11مهر 12ـ خبرگزاری موج 

  تعارض منافعکلیات  
 

 «یاجتماع شیو پاال  شیپا»در بخش  عمار در چهار بخش مجزا منتشر شد. لمیجشنواره ف نیازدهمیفراخوان 

 ذکر شده است. « یناکارآمد جادینقش تعارض منافع در ا»یکی از موضوعات بخش رقابتی، 
 خبرگزاری موج 

 

https://www.mefa.ir/fa-IR/mefa/11352/news/view/15182/200486/Staging
https://www.mefa.ir/fa-IR/mefa/11352/news/view/15182/200486/Staging
https://www.mefa.ir/fa-IR/mefa/11352/news/view/15182/200486/Staging
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-349193
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-349193
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  انندگینما کاهش تعارض منافع ازمندین ،مجلس یکارآمد یارتقا
 11مهر 1۹ـ  (انیرانیا یحزب ندا یاسیمعاون س)ی محمدخیش نیمحمدحس

  مجلستعارض منافع در  

 

سن واک»و « دناپالس یخودرو» لی، خبر تحو«مشهد یشهردار نهیبا هز ندگانینما یبرخ یسفر خانوادگ» یماجرا

ساز شدند و مورد اعتراض مردم  هیحاش ریاخ یهابودند که در روز  یمجلس ازجمله مباحث ندگانیبه نما« آنفلوانزا

 است. فراموش قیمردم درست و دق ومجلس  ندگانینما انیم ضیجامعه درخصوص تبع تیقرار گرفتند. حساس

که  یمجلس است؛ تعارض منافع ندگانیدر مجلس ما، موضوع تعارض منافع نما ضیبروز تبع یعامل اصل مینکن

 ای رانیاشاره دارد که کارکنان، مد یتیتضاد منافع به موقع ایتعارض منافع  است. یاش فساد و ناکارآمد یخروج

 یراهکه مقام مسئول بر سر دو یتیخود سوءاستفاده کنند. موقع یشغل گاهیجا و تیتوانند از موقعنهادها می یحت

فساد،  ،ضیعبر منافع مردم، منشا تب یدادن منافع شخص حیبا ترج ،یو منافع شخص یمنافع عموم نیانتخاب ب

اد فس وهای بروز تخلف نهیزم یاسالم یو اجرا در مجلس شورا یقانون گذار یشود. تالقمی یعدالت یرانت و ب

در  ینهاد قانون گذار یبه عنوان رکن اصل یاسالم یکرده است. مجلس شورا جادیا ندگانینما یگسترده را برا

توان به حضور در تعارض منافع می قی. ازجمله مصادهای تعارض منافع استگاهیها و جاکشور سرشار از فرصت

مجبورکردن  ا،یهدا رشیچند شغل، پذ ایدو  نهم زما یتصد ،یهای دولتها، حکم مشاور در شرکت رهیمد ئتیه

های چرخان و... اشاره کرد که امکان بروز و خارج از قانون، در ب حیبه ارتکاب اقدامات ناصح یمسئوالن دولت

افع تعارض من تیکه دائم در موقع یندگینما نیو قوان ماتیتصم یدهد. خروجمی شیرا افزا گانند یفساد در نما

 نیم ترناکارآمد مه ینظارت ستمیو س نیهای مردم نخواهد بود. ضعف قوانو دغدغه ازهایبا ن طبققرار گرفته اند، من

عارض ت تیریمد یبرا ینیا قواناست. متاسفانه در کشور م یاسالم یبروز تعارض منافع در مجلس شورا لیدال 

و نظارت وجود دارد؛  نیدر دو حوزه تقن یهای اساسنشده است و ضعف نیمجلس تدو ندگانینما انیمنافع در م

ر کمک کند، تعارض منافع آنها د ندگانیو صداقت نما تیسالمت، شفاف ،ییپاسخ گو ،یکه به کارآمد ینیقوان

 مجلس را بهبود بخشد. یجخرو تیفیها را کاهش دهد و کیریگ میتصم

اهش ک یمجلس است. در راستا ندگانیکاهش تعارض منافع نما ازمندین یاسالم یمجلس شورا یکارآمد یارتقا

اد، رانت، تخلف و فس جادیهای تعارض منافع را به عنوان بستر اتیموقع دیبا ندگانیاز فساد نما یریشگیو پ

 ندگانیخود با منافع نما ندگانینمامبارزه با تعارض منافع  قانون بیتصو میو حذف کرد. فراموش نکن تیریمد

 یاساس مطالبه عموم نینخواهد شد. بر هم بیتصو یعاد یقانون در حالت نیا لیدل نیتعارض دارد؛ به هم

 یتواند کمکمی یاسالم یکاهش تعارض منافع در مجلس شورا ایبرطرف شدن  یها و... برامردم، احزاب، رسانه

 مجلس باشد. ندگانیقانون تعارض منافع نما بیو تصو ادزاشاهراه فس نیمقابله با ا یبرا یاساس
 روزنامه شرق 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/272267
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/272267
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 تعارض منافع از گزارشگران یآستان قدس رضو تیحما
 11مهر 12ـ نیوز آستان
 ی نهادهای عمومی و بنیادهادر حوزه تعارض منافع 

 

ع از وقو  یریبه منظور جلوگ« تخلف ینامه گزارشگر نییآ» ،یبه همت معاونت طرح و برنامه آستان قدس رضو
رشوه، اختالس،  افتیدر شد. نیاز گزارش دهندگان تخلف تدو تیو حما قیو تشو یاقتصاد ،یتخلفات ادار

منابع از جمله  لیو م فیو امکانات ح تی، سوء استفاده از موقعتعارض منافع جادیا ،یرانت خوار ،یتبان
اعالم  دهندهتخلف، به شخص گزارش یریگیپ جهینامه به آن پرداخته شده و نت نییآ نیاست که طبق ا یموضوعات

نامه محدود این آیین»آمده است: « های دریافتیموضوعات گزارش»نامه با عنوان این آیین 5در ماه  خواهد شد.
اری، خوبه موضوعات مربوط به فسادها و تخلفات اقتصادی و اداری نظیر دریافت رشوه، اختالس، تبانی، رانت

باشد و سایر موضوعات نظیر می منابع لیو م فیحو امکانات  تیسوء استفاده از موقعایجاد تعارض منافع، 
 اعتراض به رفتارهای فردی... باید از طریق سازوکارهای موجود پیگیری شود. 

 «ایجاد تعارض منافع»های آن یا ی مشخصی که به مفهوم تعارض منافع، موقعیتنامه بند یا مادهدر این آیین
 شود. شد، دیده نمیی فوق، پرداخته بامطابق عبارت مندرج در ماده

 نیوزآستان 
 

 

 از طرح تعارض منافع توسط وزیر آموزش و پرورش تا تخریب وی
 11مهر 19ـ  )معلم و فعال فرهنگی(ی زیر نیاکبر زارع

 آموزش عمومی یدر حوزه تعارض منافع 
 

رسانی معلمان ی دعوای حقوقی اخیر میان وزارت آموزش و پرورش و یک کانال اطالعیک فعال فرهنگی درباره
به  ی انتقادیی قضاییه و صدور حکم برای مدیر کانال خبری مذکور شده، با دیدهکه منجر به شکایت به قوه

 ت: رسانی فوق پرداخته و نوشته اسعملکرد کانال اطالع
ش و پرورش را آموز یهمه مشکالت ساختار نیا چرا .میبپرداز لیو تحل نییو به تب میشیندیب شتریب یکم دوارمیام

 کیحرو ت قیکه شما را تشو یدوستان دیداننمی یعنی! د؟یهمت گمارد ریشخص وز بیو صرفا به تخر دیرها کرد
آموزش و  ریوز نیو ادارات شهر تهران مشغولند و چنداداره کل  ای،اکثرا در وزارت خانه  ریوز بیکنند به تخرمی

نفع؛ اما اکنون با مطرح شدن بحث  یهمچنان چون ماندگارند و ذ یستاد رانیمد نیا یول ردهک رییپرورش تغ
مسئله تعارض  ،ریبا رفتن وز دیشا و کاستن از اقتدارش هستند. ریوز بیدنبال تخر ؛یفعل ریتعارض منافع توسط وز

نقد کردن را و  نحوه میریبگ ادی شتریب دوارمیام .ابندیهم ارتقا  دیخود بمانند و شا گاهیشود و در جا ینگایمنافع با
 میکه بتوان میالنفس باش میسل یو به قدر میمتفاوت نقد کن هیزاو نیای و چندرشته نیرا از نگاه ب لیهمواره مسا

 .میگام بردار یدر جهت منافع عموم
 تحلیلی صدای معلم –پایگاه خبری  

 

https://news.razavi.ir/fa/227830/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81
https://news.razavi.ir/fa/227830/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81
https://news.razavi.ir/fa/227830/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81
https://news.razavi.ir/fa/227830/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/19722
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/19722
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 در کمیسیون اجتماعی مجلس تعارض منافع تیریطرح مد
 11مهر 1۹ـ  خانه ملت یخبرگزار

 تعارض منافعکلیات 
 

، 13) شنبهدوشنبه و سه کشنبه،ی یروزها یاسالم یرامجلس شو یاجتماع ونیسیکم جاریهفته  یهانشست
ه هفت نینشست ا دستورکاردر  تعارض منافع تیریطرح مد اتیکل یبررس برگزار خواهد شد. مهرماه(11و 18
 قرار دارد.  ونیسیکم

 الزم به ذکر است که طرح مذکور در مجلس دهم توسط امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس ارائه شده بود که در
 توسط این نماینده با امضای جمعی از نمایندگان ارائه شده است. این در حالی است 

 
مجلس یازدهم نیز مجددا

ی مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی دولت در آذر سال گذشته در نوبت بررسی در مجلس شورای که الیحه
 اسالمی است. 

 پایگاه خانه ملت 

 

 

 تعارض منافع موسسات آموزش خصوصی  لزوم پرهیز صداوسیما از 
 11مهر 13ـ   یمحمد محمد

 ی آموزش عمومیدر حوزه تعارض منافع 
 

بت کمتر نس اریبس یهانهیپوشش گسترده و هز لیهم به دل یونیزیآموزش تلو یمجاز یدر کنار آموزش در فضا

نگاتنگ ت یبا همکار یونیزیتلو یهااست. آموزش تیو تقو تیتوجه، حما ازمندین شیاز پ شیب ،یزمجا یبه فضا

معلمان  یها پابرجسته مدارس توانسته است پس از سال نیمعلم یریو با بکارگ تیو ترب میبا نهاد تعل ونیزیتلو

 ونیزیلودر ت یاسبکارانه معلمان کنکورک یاهویاز آن ه یباز کرده و قدر ونیزیرا به تلو یرتجاریدلسوز و غ ،یواقع

ا در نظر ر  یموسسات خصوص یعموما منافع مال یونیزیتلو یاست که مدرسان همکار با اسپانسرها یهیبکاهد! بد

عارض . تدهندیخود قرار نم یاصل تیدر اولو ایجهات در نظر نگرفته  عیآموزان را از جمو سرنوشت دانش رندیگیم

 .کندیم دچار لغزش یعلم کردیاتخاذ رو ریرا در مس موسسات نیا زیمنافع ن

مثال پخش اخبار را به  یهمان گونه که برا رودیانتظار م «یدانشگاه عموم»به عنوان  یمورد از رسانه مل نیا در

 نیجز معلمان مدارس نسپارد. همچن یبه احد زیرا ن تیو ترب میتعل ریاسپانسرها واگذار نکرده است، بخش خط

 ندتوایآموز ممعلم و دانش انیم هیدو سو عاملت جادیدر امر آموزش و ا یاستان یهاشبکه شتریرچه بمشارکت ه

  کند. ترکینزد یخود در آموزش همگان هیرا به اهداف عال ونیزیتلو
 روزنامه کیهان 

 

  

https://www.icana.ir/Fa/News/457983
https://www.icana.ir/Fa/News/457983
http://kayhan.ir/fa/news/200580
http://kayhan.ir/fa/news/200580
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 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

 کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:  یکدر هفته  گذشته، 

 

 11مهر  13رگزاری فارس / / خب های درسی برای کنکور کافی نیستکتاب 

آموزشی های کمکآموزان به استفاده از کتابهای درسی برای موفقیت در کنکور و نیاز دانشناکارآمد بودن کتاب

 تولید شده توسط بخش خصوصی، نمونه آشکاری از تعارض منافع است.
  

 
 

 
 11مهر  15/ طرح از: احمد چهرقانی /  کاریکاتور: تعارض منافع

شکالت گره م ییرفع تعارض و بازگشا دیاست. به ام را کور کرده لیاکر یتعارض منافع گره مشکالت شرکت پل
 . شرکت و سهامداران صبور

 
 

  

https://www.farsnews.ir/media/13990719000573/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%7C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/media/13990719000573/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%7C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/media/13990719000573/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%7C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/media/13990719000573/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%7C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://kavala.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
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 یـ خصوص یتعارض منافع در مشارکت عموم
 11مهر 11ـ ( کارشناس ارشد اقتصاد) جمال کاکائی

 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه  
 

)دولت  یمکانیزمی است که در آن بخش عموم (Public-Private Partnership) یـ خصوص یمشارکت عموم یالگو
خدمات زیربنایی، اعم از آب و فاضالب، حمل و نقل، سالمت، آموزش  ین( به منظور تأمیتیو سایر نهادهای حاکم

ه اینفوگرافیک پیش رو بنماید. های بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه و منابع مالی، استفاده می، از ظرفیت…و
 ی پرداخته است. ـ خصوص یمشارکت عموم یالگوهای احتمالی تعارض منافع در بررسی مسئله موقعیت

 

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

  

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/12515/
https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/12515/
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 تعارض منافع خوب یا بد؟ :یمجاز یارض منافع در فضاتع لیتحل

 
 سعید هراسانی

 
تواند تواند نگاه جامعه به موضوعات و مفاهیم مختلف را آشکار کند. این تحلیل میهای فضای مجازی میتحلیل داده

مفاهیم را روشن هم مربوط به تعداد استفاده از این مفاهیم و موضوعات باشد و هم موضع افکار عمومی نسبت به آن 

ای برای ما خواهد های مختلف به یک موضوع خاص نیز نکات آموزندهسازد. عالوه بر این شناسایی نوع نگاه گروه

 Misinformationsتری از این آگاهی مربوط به اطالعات غلط )داشت. اما بخش مهم
 
( است. این اطالعات غلط اساسا

 شود.کردن آن میباعث معنا زدایی از یک مفهوم و یا اریب 

 
 
در سه شبکه تلگرام، اینستاگرام و « تضاد منافع»و « تعارض منافع»های محتوا با کلیدواژه ۹5در هفته گذشته مجموعا

درصد این محتوا نیز  59اند. همچنین هزار نفر این تعداد محتوا را مشاهده کرده 22توییتر منتشر شده است. بیش از 

 ارتباطی درصد محتوای تولیدشده با این کلیدواژه 83حال بیش از دارد. بااینموضعی منفی به تعارض منافع 
 
ها اساسا

 تعارضات بین Conflict of Interest (CoI)با مفهوم 
 
 المللی مدنظرشان است.نداشته و عموما

ارگرفته وجه قر ها و مصادیق تعارض منافع در توییتر موردتهمچون روال گذشته در طول هفته گذشته نیز برخی موقعیت

 گیرد:است که در ادامه مورداشاره قرار می

پور نوشته است: وقتی ساترا عادل فردوسی 11یکی از کاربران توییتر با ریتوییت کردن خبر مجوز نگرفتن برنامه 

 هشود. این کاربر با اشاره به اینکه ساترا زیرمجموعیک رسانه باشد به این تضاد منافع هم دچار می مجموعهزیر

پور را به دلیل تعارض منافع دانسته صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است، مجوز نگرفتن برنامه عادل فردوسی

به دلیل موقعیت تعارض منافع باشد  11باره دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه چه موضوع مجوز برنامه است. دراین

که خانگی توسط یک سازمان زیرمجموعه صداوسیما های شبچه نباشد، صدور مجوز برای ساخت و پخش برنامه

های مختلفی برای اقتصاد و صنعت سیمای کشور تواند زیانمصداق کامل تعارض منافع است. این تعارض منافع می

پور با ربطی به مشکالت عادل فردوسی 11. دوم آنکه حتی اگر عدم صدور مجوز برای برنامه 1در پی داشته باشد

اعتمادی در فضای عمومی موجب ایجاد بی« شدهموقعیت تعارض منافع ادراک»باشد، اما این  صداوسیما نداشته

 خواهد شد و عواقب غیرمجازی در بر خواهد داشت.

شی از تضاد منافع نا»جا خالصه نشده و کاربر دیگری بیان کرده است ها به همینالبته موضوع تعارض منافع در رسانه

ست فدراسیون هاکی موجب شده ... نتواند پرسشگری و به چالش کشیدن مسئولین را در دار بودن همزمان ریاعهده

نکته جالب آنکه «. برنامه ورزش و مردم اجرا نماید همین امر موجب افت شدید تعداد مخاطبین این برنامه شده است

                                                           
 کنید. کلیکبرای مطالعه این موقعیت تعارض منافع اینجا  1

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7675/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7675/
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های کاربری با اشاره به صحبت پور هم مطرح بوده واشاره به تعارض منافع مجریان تلویزیون درباره خود عادل فردوسی

 داند.را ناشی از همین تعارض منافع می 2913پور تغییر موضع او قبل و بعد از اسفند اخیر عادل فردوسی

یکی دیگر از کاربران فضای مجازی موضوع تعارض منافع در دستگاه قضا را موردتوجه قرار داده است و در واکنش به 

در یک سیستم »شود، نوشته: واوباش از کتک خوردنشان ناراحت نمیاز اراذل خوردهکاربری که گفته شخص زخم

کننده مجازات و شاکی و متهم و قانونی خوب، برای جلوگیری از تضاد منافع و اجرای درست عدالت، بین حکم

اس من احس اجراکننده مجازات تفکیک وجود داره. اگه مالک حس شاکی یا قربانی باشه، فردا یکی بزنه تو گوش من،

 «اینه که بمیره و خالص اصال، ولی مالک تفکیک شاکی از حاکمه

نکته آنکه اگرچه این کاربر در پاسخ به دیگری روی مصداقی جزء از موضوع تفکیک مجری و قاضی و نیز قاضی و 

اصل ک طورکلی یشاکی/متشاکی دست گذاشته است، اما تفکیک اصولی دادستان از دادگاه در دستگاه قضایی به

سی یافته کدیگر در یک نظام قضایی توسعهعبارتشود. بهاست. اصلی که در دستگاه قضایی ایران رعایت نمی

تواند همزمان اعالم جرم و قضاوت کند، اما در شرایط کنونی، دادستان و قاضی هر دو مربوط به یک دستگاه نمی

 هستند.

ع سالمت است. اما این هفته یکی از کاربران با انتشار تصویری های تعارض منافع در فضای توییتر موضو پای ثابت بحث

 ازپیش به رخ کشیده است.از نسخه یک پزشک موضوع تعارض منافع در موضوع سالمت را بیش

 
با تقدیم احترام به همکار گرامی و تقدیر از زحمات وی. در کل عالی »کاربر توییتر در پاسخ به این تصویر نوشته است: 

های تاکید به خرید از شرکت -1های صاف و کادر گذاشتن نرمال نیست. این همه خط -2به نظر شخصی من: است اما 

 برای نشان دادن موقعیت تعارض منافع «. خاص نیاز به بیانیه تضاد منافع دارد
 
البته احتماال این نسخه پزشکی صرفا
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کرده ارهطور که این کاربر نیز اشهمانواقعی نباشد. اما  یپزشکان در تجویز دارو توسط کاربر توئیتر ساخته شده و نسخه

رکت کننده و شتواند ناشی از ارتباطات مالی توصیهاست، توصیه یا الزام بیمار به خرید دارو از یک شرکت خاص می

 چنین توصیه
 
 هایی در چنین موقعیتشود. های درمان منع میهای در نظامباشد. معموال

 
سر  از حتی اگر  پزشک صرفا

ب تواند موجشده مواجه هستیم که میای کرده باشد، باز هم با موقعیت تعارض منافع ادراکخیرخواهی چنین توصیه

 سلب اعتماد عمومی شود.

های بدوی درباره موضوع هیئت 11جمهور در خرداد یکی از نویسندگان تلگرامی هم با اشاره به نامه معاون اول رئیس

ها را البات سازمان تأمین اجتماعی، حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این هیئتو تجدیدنظر تشخیص مط

رداندن ها از برگمصداق تعارض منافع دانسته است. یعنی آنکه حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این هیئت

 ین ماه با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیرأی به نفع کارفرما جلوگیری خواهد کرد. البته الزم به ذکر است از اوایل ا

 امنای سازمان تأمین اجتماعی رئسا توسط همین نهاد تعیین خواهد شد.پس نمایندگان هیئتازاین

بندی تحلیل فضای مجازی این هفته باید به این سؤال پاسخ دهیم که تعارض منافع چه نقشی در به عنوان جمع

صـادی ما شود مشـکالت اقتاینکه گفته می»ی دارد؟ یکی از کاربران توییتر نوشته است گذاری و نظام حکمرانسیاست

اش این نیست که سیاسـتمداران راه درست را بلد نیسـتند. بلکه معنیش اینست که وضـعیت فعلی سیاسـی است معنی

وشد یا بخرد؟ هرکدام صدای هـای مختلف ذینفعـان است. مثال: دولت سهام بفر محصـول تعـادل تضـاد منـافع گروه

 «آورد و هرکدام عوارضی دارد.یک عده را در می

های مهم را وقتی کسانی بگیرند که پایشان گیر نیست و تاثیری بر زندگی تصـمیم»کاربر دیگری نیز گفته است: 

های بـد ـمیمها درست نیست. همیشه از این ترسـیدیم که تضـاد منـافع باعث شود کسـی تصخودشان ندارد تصمیم

اما  «بگیرد ولی از این نکته غفلت کردیم که تصمیم گرفتن کسانی که پایشان گیر نیست هم به همان اندازه بد است.

 یک از این دو استدالل درست است؟کدام

های سیاسی ما منافع متعارضی در حوزه شود که گروهگوید مشکالت اقتصادی ما به این دلیل حل نمیاولی می

ی شود، اما دومی دارند و این تعارض منافع منجر به عدم واکنش مناسب نظام حکمرانی به مسائل مختلف میاقتصاد

 تواند تصمیمی درست اتخاذ کند؟وجه از تصمیماتش منتفع نیست، میهیچگوید چگونه کسی که بهمی

عنوان ها بهگیرینفعان در تصمیمر ذیپاسخ ارائه کرد. اول آنکه حتی اگر حضو توان دو درباره استدالل دوم حداقل می

های آن بیشتر خواهد بود. برای مثال حضور پزشکان در رأس قطع زیان طورمقام مسئول مؤید برخی مزایا نیز باشد، به

، ساالریوزارت بهداشت شاید از جهت آشنایی آنان با موضوع پزشکی مزایایی داشته باشد، اما پیامدهای پزشک

بارتر خواهد بود. نکته دوم آنکه عدم حضور افراد دارای مراتب زیانمحوری و غیره بهجای بهداشتمداری بهدرمان

ای گری مناسب، تنبیه و تشویق کارآمدی بر تعارض منافع به معنای منتفع نبودن مدیران دولتی نیست. نظام تنظیم

داشتن کارکنان خود از خطر تعارض منافع، کند، چنین نظامی عالوه بر دور نگههای عمومی فراهم میمدیران دستگاه

 بخشد.تأثیرگذاری مدیران و کارکنان خود را بهبود می
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