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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: تعارض منافع و فرهنگ قانونگذاری در ایران
 بی اجتماعی در مورد اصالح ضوابط مدیریت تعارض منافعطلبررسی یک پیشنهاد برای حمایت

 

 پورمحمدحسین نعیمی
 

های تعارض منافع در های طوالنی قانونگذاری در کشور توجه اندکی به انسداد موقعیترسد در طول سالبه نظر می

های اجرایی ی دستگاهتدوین و تصویب قوانین شده است. به طوری که در برخی قوانین گاه حتی وظایف و تکالیفی برا

 توان به قانون تأسیسهای تعارض منافع است. از جمله آنها میتعیین شده است که خود منشاء ایجاد بستر موقعیت

مدارس غیرانتفاعی اشاره کرد که برای کارمندان رسمی وزارت آموزش و پرورش در استفاده از برخی امکانات در تأسیس 

ها و فت تسهیالت بانکی برای این منظور امتیازاتی قائل است. همچنین در بخشنامهمدارس غیرانتفاعی از جمله دریا

های مختلف اجرایی در مواردی که خود در گیری افراد در موقعیتهای بسیاری اصل عدم امکان تصمیمدستورالعمل

ارمندان دولت در معامالت شود. در مواردی مانند قانون منع مداخله کآیند نادیده گرفته مینفع به حساب میآن ذی

اند ساز و کار و ضمانت اجرایی مطمئنی های تعارض منافع تصویب شدهدولتی هم که جهت پیشگیری از ایجاد موقعیت

 برای اجرای آنها بوجود نیامده است.  

ساد در فتوجهی به مدیریت تعارض منافع در ناکارآمدی بخش عمومی و گسترش با توجه به تبعات و پیامدهایی که بی

های اجرایی داشته است، ناگزیر به تغییر رویکردی در فرهنگ تقنینی کشور هستیم. به این معنا که نمایندگان دستگاه

ها و لوایحی که های مجلس خوب است در مورد تمامی طرحهای مشاور آنان مانند مرکز پژوهشمجلس و اندیشکده

ه در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و اسناد باالدستی و دهند به غیر از مالحظاتی کمورد بررسی قرار می

نامه داخلی مجلس دارند، به طور جداگانه و به دقت از حیث رعایت اصول مدیریت تعارض قواعد ذکر شده در آیین

ود. ن دیده شها در قانومنافع نیز آنها را ارزیابی کنند و در صورت لزوم راهکارهای مطمئنی برای مدیریت این موقعیت

ها و نامهها با بازنگری در قوانین جاری و ساری کشور و آیینهمچنین الزم است دولت و مجلس و اندیشکده

 های تعارض منافع بپردازند. ها به تدریج به اصالح منافذ قانونی ایجاد موقعیتدستورالعمل

ای است که به مدیریت تعارض منافع به گونهای مشاغل مختلف دیگر جامعه نبود اصول اخالق حرفه ییکی از خالءها

ان و بینی کند تا اعتماد مشتریدر آن حرفه توجه داشته باشد و ساز و کارهای شفاف و قابل اعتمادی به این منظور پیش

های آن در آخرین پست پادکست دکتر پویان ناظران از ارباب رجوع خود را از این لحاظ جلب نماید. یکی از نمونه

ن پر مخاطب بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است. او در بخشی از این قسمت از پادکست خود به موضوع متخصصی

 پردازد. ( و مقایسه نحوه مدیریت آن در ایران و امریکا میETFsگذاری در بورس )های سرمایهتعارض منافع در صندوق

ی مالی خود سبدی از اوراق بهادار را با سود و ریسک گذاری بورس با نیروهای متخصص بازارهاهای سرمایهصندوق

سازی کنند و مسئولیت متنوعای در بورس عرضه میگذاری بلند مدت و غیرحرفهمشخص به مشتریان سرمایه

نند. کگیرند و در قبال آن دستمزدی دریافت میهای مالی آنان را به عهده میگذاری آنها و سبدگردانی داراییسرمایه
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 شود.ها میها موجب ناکارایی این صندوقگرها در این صندوقها و تحلیلم مدیریت تعارض منافع سبدگرداناما عد

سازمان بورس امریکا به گفته ناظران ساز و کارهایی برای مدیریت این تعارض منافع بوجود آورده است اما سازمان بورس 

 در ایران تا کنون به این موضوع ورود نکرده است. 

شان در حساب گذاری اجازه ندارند هیج سهامی را بدون اجازه شرکتهای صندوق سرمایهمریکا کارمندان شرکتدر ا

شخصی خود معامله کنند. در صورتی که بخواهند با حساب شخصی خودشان سهامی بخرند، ابتدا باید تقاضایی به 

های این شرکت ظرف یا هیچ کدام از صندوقواحدی درون شرکت محل کار خود بدهند که وظیفه دارد بررسی کند که آ

ای صورت گرفته باشد به وی اجازه خرید آن اند یا خیر. اگر چنین معاملهیک هفته گذشته این سهام را معامله کرده

ه کنند کها چک میگرداندهد. اما اگر این معامله انجام نشده باشد، آنگاه با سهاماش را نمیسهام با حساب شخصی

گردانی پاسخ مثبت دهد باز دهند ظرف یک هفته آینده این سهام را معامله کنند یا خیر. اگر سهاما احتمال میآیا آنه

ها گرداندهند. اما اگر معامله آن سهام در دستور کار سهاماجازه خرید آن سهام را با حساب شخصی آن کارمند نمی

تنها تا سقف تعداد سهامی که برای آن مجوز داده شده و تنها نباشد، آنگاه به آن کارمند اجازه خرید شخصی آن سهام 

شود. برای فروش آن سهام باز باید کل این فرآیند طی شود. در صورت رد درخواست، ساعته صادر می 27در یک بازه 

ه اخذ خره موفق بتواند چند روز بعد مجددا درخواست خود را تکرار کند و آنقدر این فرآیند را تکرار کند تا باال کارمند می

 این مجوز شود.

ای را ندارد. گذاری بورسی اجازه دریافت هدیه از هیچ فرد غریبههمچنین کارمندان یک شرکت صندوق سرمایه

کارمندان در صورت دریافت هدیه، باید مراتب را به شرکت گزارش کنند. اگر شرکت تشخیص دهد که ممکن است این 

گذاری شرکت در آن سهام اثر بگذارد، وی را وادار به پس دادن رزش یک سهام و سرمایههدیه بر قضاوت کارمند در مورد ا

شود تا کارمند از آن نفعی نبرد. واحدی که در کنند و اگر امکان پس دادن آن نباشد، آن هدیه مصادره میآن هدیه می

احد کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و یا و  1ها وظیفه اعمال این ضوابط را به عهده دارد، واحد کامپالینساین شرکت

شود! واحد شود. بدون وجود چنین واحدی، این ضوابط تنها برای بایگانی تدوین میمبارزه با فساد نامیده می

گذاری شرکت فعالیت کند و نسبت به حسن اجرای این ضوابط بایست مستقل از واحد مدیریت سرمایهکامپالینس می

 اطمینان حاصل کند.

ای انجام دهد همان روز کارگزار گذاری در حساب شخصی خودش معاملهمریکا چنانچه کارمند یک شرکت سرمایهدر ا

کند. این شرکت هم با یک نرم افزار اطالعات وی به طور خودکار گزارش آن معامله را به محل کار آن کارمند ارسال می

هد و اگر مجوزی برای آن صادر نشده باشد یا معامله خارج دآن معامله را با بانک داده مجوزهای صادر شده تطبیق می

کند و این مسئول با از بازه مقداری و زمانی مجوز صادر شده باشد، نرم افزار مسئول کامپالینس شرکت را مطلع می

 شود.کند که معموال به اخراج وی منجر میکارمند خاطی طبق ضوابط برخورد می

ها امری رایج و مرسوم است و هیچ ساز و کاری برای اخذ مجوز برای برای سبدگردان اما در ایران داشتن حساب شخصی

ها برای آن که سهامی را از حساب شخصی معامله در آن حساب شخصی وجود ندارد. حتی گاهی کارکنان این صندوق
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ش خرید برای آن سهام اندازهای مردم سفارگذاری و از محل پسخود با قیمت خوبی بفروشند، از طرف صندوق سرمایه

کنند که عدم مدیریت تعارض کنند و همزمان از حساب شخصی خود سفارش فروش آن سهام را ثبت میرا ثبت می

 کند!منافع چنین موقعیتی را برای آنها فراهم می

های شان در صندوقگذاریکند برای کاستن از ریسک سرمایهدکتر ناظران به مخاطبین خود پیشنهاد می

گذاری، با تماس با شرکت مورد نظرشان با چند گذاری از این دست خودشان دست به کار شوند و قبل از سرمایهیهسرما

سوال از مدیریت تعارض منافع در آن صندوق اطمینان حاصل کنند. این پیشنهاد در صورت اجرا شدن توسط تعداد 

ها از این منظر فراهم کند و به مدیریت صالح صندوقتواند فشاری اجتماعی برای اگذاران میقابل توجهی از سرمایه

بیانجامد. تنها کافی است کمپینی تلفنی شکل بگیرد و این چند  یالمللنیتعارض منافع در آنها بر اساس ضوابط ب

 ها پرسیده شود:سوال از صندوق

 آیا در این شرکت ضوابط منع تعارض منافع وجود دارد؟  -1

گذاری در این صندوق ندارد و تلفن را قطع کند. اگر صراحت بگوید تمایلی به سرمایهگر پاسخ منفی بود مشتری به ا

ای از آن را برای مطالعه مطالبه کند و ببیند که ضوابط محدودسازی کارکنان آن شرکت کافی به پاسخ مثبت بود نسخه

 آید یا خیر. اگر کافی است سوال دوم پرسیده شود:نظر می

 ی اعمال این ضوابط وجود دارد یا خیر؟آیا واحدی در شرکت برا -7

گذاری در چنین شرکتی منصرف شد. اگر چنین واحدی وجود داشت، باید مشتری گر پاسخ منفی بود باید از سرمایها

 ای از آن واحد صحبت کند و از او بپرسد:درخواست کند که با نماینده

ورت است؟ مثال فرآیند اخذ اجازه برای خرید ساز و کار اجرای ضوابط منع تعارض منافع در آن شرکت به چه ص -3

د ای در حساب شخصی خوشود؟ یا اگر سبدگردانی معاملهسهام و تأیید و رد آن تقاضا به چه شکلی اجرایی می

شود و چگونه با مجوزهای صادر ای تجمیع میانجام دهد گزارش این معامله به چه طریقی و در چه بانک داده

 ؟شودشده تطبیق داده می

احد کنترل و نظارت بر قوانین )کامپالینس( این شرکت به چه میزان استقالل عمل دارد؟ آیا قدرت و  -4

 گران شرکت را دارند؟  ها و تحلیلمحدودسازی رفتار سبدگردان

 اگر این استقالل عمل و قدرت در حد توان اخراج کارمند خاطی نباشد، عمال فایده خاصی ندارد.  

به این سطح از مدیریت تعارض منافع فاصله زیادی داریم. اما پیشنهاد بجای دکتر ناظران برای  البته تا رسیدن کشور

اری گذهای سرمایهطلبی اجتماعی در این مورد از طریق شروع یک کمپین تلفنی برای حساس کردن صندوقحمایت

در جهت تغییر فرهنگ تقنینی در تواند گام مهم و موفقی به ایجاد ساز و کارهای مطمئن مدیریت تعارض منافع می

تر برای اصالح قوانین و فرهنگ های اجتماعی در سطح کالنطلبیسطح خرد باشد و تمرینی برای انجام حمایت

 قانونگذاری از منظر تعارض منافع به حساب آید.

 ارند.گذاران و نهادهای مدنی از این پیشنهاد استقبال کنند و در این جهت گام بردامید است سرمایه

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

 مانده دولت در مجلس با  حیجمهور اظهار داشته که چندبار در مورد لوا سیرئ یمعاون پارلمان ،یریام ینعلیحس

ته هم از آنان گذش یادیو زمان ز شدهمجلس  میتقد تیبا دو فور حهیسه ال  شده است و افزودهمجلس مکاتبه  سیرئ

 تعارض منافع است.  تیریمد یحهیها ال از آن یکیکه 

 با توجه به  یاجتماع ونیسیکم یمجلس خبر داده که اعضا یاجتماع ونیسیکم سییر بینا یگودرز عباس

تعارض منافع را در  تیریدولت اعالم وصول نشده است، طرح مد حهیهنوز ال  نکهیموضوع تعارض منافع و ا تیاهم

 ردند.ک بیآن را تصو اتیدستورکار قرار داده و کل

 حهیال ) مبارزه با فساد یهاگانهکرده که سه حیتصر جمهورسیرئ یاجتماع اریدولت و دست یسخنگو ،یعیرب یعل 

 اند.شده لیتکم یمدن یها( با مشورت نخبگان و نهادتیمبارزه بافساد و شفاف حیتعارض منافع درکنار لوا تیریمد

 طرح مبارزه با تعارض یکرده طراح دیمجلس تاک یو فناور قاتیآموزش، تحق ونیسیمتفکرآزاد، عضو کم اللهروح 

 دارد. یسازگار زین یبوده و با نرم جهان یکامال منطق یانتفاع ریغ یهامنافع در دانشگاه

 یگفته است که واگذار یکشور در اظهارنظر یستیسازمان بهز یمعاون امور اجتماع د،یفر یالله مسعود بیحب 

 جادیا یردولتیکه در نظارت بر مدارس غ یآن ها و مسائل یردولتیرش با توجه غکودک به آموزش و پرو یمهدها

 شود.  یردولتیشده که ممکن است مشمول تعارض منافع مشابه مدارس غ

 و ارائه  یصدور کارت بازرگان تیوضع یشناس بیآس»با عنوان  یگزارش یمجلس به تازگ یپژوهش ها مرکز

به اتاق  یفعاالن اقتصاد یطبقه بند یارهایمع نییتع یواگذار داردیارائه کرده اظهار م «یاصالح یراهکارها

 خود است.  یبرا یگذارمنشاء تعارض منافع از نوع قاعده ،یبازرگان

 ینیکراشرکت او  رهیمد ئتیو پسرش که عضو ه دنیافشاگرانه خبر داد که جو با یپست در گزارش ورکیوین روزنامه 

 بوده در معرض اتهام نقض قواعد تعارض منافع هستند. 

1399آبان  3رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م  
 

  

 
 با ما در تماس باشید

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

 معه جهاد دانشگاهی مکاتبه فرمایید: جا
info [at] iran-bssc.ir 
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  یاجتماع ونیسیکم نیبذره ریتعارض منافع ز تیریمد طرح
 99مهر 72ـ  (جلسم یاجتماع ونیسیکم یسخنگو) ییبابا یعل
  تعارض منافعکلیات  

 

ور، کل کش ی( با حضور معاون سازمان بازرسیتعارض منافع )اصل تیریطرح مد اتیکل یبررسی گذشته هفتهدر 
 یمجلس در دستور کار اعضا یهاکشور و کارشناسان مرکز پژوهش یو استخدام یامور ادار ناز سازما یندگانینما
 قرار داشت. یاجتماع ونیسیکم

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 تعارض منافع آفتی جدی در نظام سالمت
 99مهر 72ـ  روزنامه رسالت

  المتسی حوزهتعارض منافع در  
 

 یخدمات رسان در نظام سالمت است. زمان یمعضالت موجود در نظام سالمت دوشغله بودن اعضا نیتراز مهم یکی
ش چال جادیا یرا برا نهیزم کنندیم تیلفعا یو هم در بخش خصوص یحوزه هم در بخش دولت نیمندان در اکه حرفه

ا ب یکارگزار در بخش دولت عنوانحرفه مندان به گریدانیب. بهندینمایتعارض منافع در حوزه سالمت فراهم م
 دکننیخود را دنبال م یهستند، اهداف موجود در بخش خصوص یدولت یهامارستانیکارفرما که همان ب یهانهیهز

 تعارض منافع در نظام سالمت است.  ینیع قیکه خود از مصاد
 یاطالعات است. در نظام کنون کپارچهینظام  کیمعضالت موجود در نظام سالمت عدم وجود  نیتریاصل گریاز د
 یظاهرشده و خدمت گرید یدر جا و مجددا شودیکرده و سپس محو م افتیرا در یظاهرشده خدمتمار، یب کیما، 

ه شدپرداخت یهانهیشده و هزکار، خدمات ارائه یو نظارت بر روند اجرا شیپا ونهگچیو ه کندیم افتیرا در گرید
 هاشیمجبور به انجام آزما ازیعدم ن رغمیعل ماریتوسط مراکز کنترلگر ب شیعدم پا لیوجود ندارد. ممکن است به دل

مندان و از حرفه یبرخ یارو تج یمنظور اهداف اقتصاد نیشود که بارها انجام داده است تا بد یخدمات افتیو در
 یصوصبه بخش خ بیترتنیاو درمان گردد. به صیو سبب کند شدن روند تشخ دینما نیحوزه را تأم نیدر ا نفعانیذ

 .شودیم لیتحم یرضروریغ یهانهینظام سالمت هستند هز یکننده اصل)مردم( که پرداخت
منافع  انیم یگروه ای یفرد یریاند که درگنشان داده تایست اما تجربیبرابر با فساد ن خودیخودتعارض منافع به

ه ب ناالتزامیقیگردد.  یااخالق حرفه یهابروز فساد و خروج از چارچوب سازنهیزم تواندیم یاو منافع حرفه یشخص
ست ا تعارض منافع امقابله ب یراهکارها نیتریاز اصل یکیحوزه  نیو قانونگذار در ا یتیریمد یقانون تمام واحدها

 نینو یهاوهیو مطابق با ش یااخالق و آداب حرفه یمنطبق بر انتفاع عموم ییبا کاربست ساختارها توانیاما م
 از راهکارها عبارتند از: یچالش تالش نمود. برخ نیدر جهت بهبود ا یتیریمد

؛ متسال کیده الکترونپرون یاجرا -ب؛ بخشنامه در وزارت بهداشت جادیا قیاز طر یکنترل یهاچارچوب جادیا-الف
 .نظام سالمت یسامانه مل یطراح -ج

 روزنامه رسالت 
 

https://www.isna.ir/news/99072820336
https://www.isna.ir/news/99072820336
https://resalat-news.com/?p=31620
https://resalat-news.com/?p=31620
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  در کمیسیون اجتماعی تعارض منافع تیریطرح مدکلیات  تصویب
 99مهر 72ـ ( مجلس یاجتماع ونیسیکم سییر بینا) یعباس گودرز

  تعارض منافع کلیات  
 

ه ب یاجتماع ونیسیدوره از مجلس در کم نیبوده که در ا ییهاطرح نیاز مهمتر یکیتعارض منافع  تیریطرح مد
صرار دولت ا ندهیبرخوردار است، اما نما ییبسزا تیتعارض منافع از اهم تیریطرح مد نکهیود ابا وج .است بیتصو

 یاعضا .میاعالم وصول است را در دستورکار قرار ده ریکه در مس یاحهیو ال  میداشت که آن را از دستورکار خارج کن
دولت اعالم وصول نشده است،  حهیهنوز ال  نکهیموضوع تعارض منافع و ا تیبا توجه به اهم یاجتماع ونیسیکم

 کردند. بیآن را تصو اتیتعارض منافع را در دستورکار قرار داده و کل تیریطرح مد
 میکرد طرح لحاظ نیکه در ا یاز موضوعات یکی .پردازدیم یتیدو تابع رانیمد تیتعارض منافع به وضع تیریطرح مد

که با آنها  یاگزارش دهند، به گونه ینظارت یا را به نهادهاهاست که تخلفات دستگاه یکارمندان یشغل ندهیآ نیتضم
الح اص سازنهیزم تواندیتعارض منافع م تیریطرح مد .فتدیاخراج نشوند و منافعشان به خطر ن ایبرخورد نشود 

ساد مقابله ف ادجیبا فساد مبارزه شود، الزم است با بستر ا دیکه با میهست نیباشد و اگر قائل به ا ییاجرا یهادستگاه
 .میکن

 خبرگزاری خانه ملت 
 

 

 یبازرگان یکارت ها یفعل یدر طرح رتبه بندتعارض منافع 
 99مهر 72ـ  خبرگزاری ایِبنا

  یکارها و بازرگانوکسبی وزهحتعارض منافع در 
 

 یارهاو ارائه راهک یصدور کارت بازرگان تیوضع یشناس بیآس»با عنوان  یگزارش یمجلس به تازگ یمرکز پژوهش ها
 ست.کارت ها نیا یکه به آن پرداخته است، موضوع رتبه بند یاتموضوع نیاز مهم تر یکیارائه کرده که  «یاصالح

 یرت هاکا یفعل یکه در طرح رتبه بند یاساس یرادهایاز ا یکیاز کارشناسان،  یبنا بر اعتقاد برخدر این گزارش 
ن در فعاال یطبقه بند یارهایمع نییکه تع هیو روس نیکشورها مثل چ ریاست که برخالف سا نیوجود دارد ا یبازرگان
رض واگذار شده که از منظر اصول تعا یبازرگان قبه اتا رانیامر در ا نیشده، ا حیو تصر نییتب یمقررات دولت ایقانون 

به  یفوق به نوع یارهایاست چرا که صرفنظر از دقت و انتخاب مناسب و درست مع رادیواجد ا، یمنافع و قواعد رقابت
و سپس خودشان در اتاق  نییرا خودشان تع ازاتیو اخذ امت یتبه بندر  یارهایبازرگانان اجازه داده شده تا مع

 یعطاو ا ینیامر منجر به کژگز نیاعطا کنند که ا ازیرا انجام و از طرف دولت به خودشان امت یرتبه بند، یبازرگان
 افراد خواهد شد. یرانت به برخ

امر  نیا 1397زه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال قانون مبار  حیعنوان کرد مطابق با نص صر دینظر با نیدر پاسخ به ا
داشتن جنبه  لیانحصار شود و به دل جادیرسد باعث ا یشده و به نظر نم اربه وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذ

 ندارد. رتیمغا زیمطروحه ن یها استیو س نیبا قوان، یتیو حاکم ینظارت
 (یو اقتصاد یرسانه مرجع نظام بانکخبرگزاری ایِبنا) 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/458166
https://www.icana.ir/Fa/News/458166
http://www.ibena.ir/news/118830
http://www.ibena.ir/news/118830
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 ییدارو ظامنمانده مقابله با تعارض منافع در بر زمینطالبه م
 99مهر 72ـ  روزنامه شرق

  المتسی حوزهتعارض منافع در 
 

شده حوزه ها چهره شناختهکرونا، ده روسیو یریگوحشت جامعه از همه ترس و  یهاو در روز شیچند ماه پ
 کشور خواستار ییدارو تیمشکوک درباره وضع یبهداشت با برشمردن موارد ریبه وز یاو سالمت در نامه یاجتماع

آمد  انیهم به م 19دیمقابله با کوو ییبحث پروتکل دارو ینامه سرگشاده حت نیا درموضوع شدند.  نیا یجد یبررس
نامه  انسندگینو گفتند. یپروتکل درمان نیها به ادارو یمشکوک در حذف و اضافه برخ یکارشناسان از روابط نیو ا

 وبهداشت  ریسابقه وزارت بهداشت بودند که در نامه خود خطاب به وزبا رانیاز استادان دانشگاه و مد یهم جمع
 نیا تیرینظام سالمت کشور اشاره کرده و از او درخواست مد یهاستمیرسیموجود در ز« تعارض منافع»درمان، به 

 ییهاکشور از مجوز ییبر تعارض منافع در نظام دارو دیتأک یها در نامه خود و براآنداشتند.  اموضوع و برخورد با آن ر 
ه ک گفتیها مآن نامه نفوذ وزارت بهداشت صادر شده بود.صاحب رانیمد یبرخ یو از سو نیازاشینوشتند که پ

 .انده و قانون را دور زدهکرد جادیفرزندان خود ا ایبه نام همسر  ییدارو ییهاوزارت بهداشت شرکت رانیمد یبرخ
 روزنامه شرق 

 

 

 تعارض منافع تیریبر مد دیاز فساد؛ با تأک یریگیشپ یراهکارها
 99مهر 72ـ  هاجامعه اندیشکده

  تعارض منافعکلیات  
 

 یرسبر » یدر طرح پژوهش یفراخوان جذب همکارران، یا یبرا تیشفاف شکدهیاند ینخبگان با همکار یمل ادیبن
مهلت  انیرا منتشر کرد. پا« فساد سکیر یابیتعارض منافع و ارز تیریبر مد دیاز فساد؛ با تأک یریشگیپ یراهکارها

 مهرماه اعالم شده است. 3۳ اطرح ت نیثبت نام در ا
 هاسایت جامعه اندیشکده 

 

 

 تعارض منافع در مجلس مدیریت بررسی الیحهرورت ض
 99مهر 72ـ ( خوشاب، داورزن، یجغتان، یسبزوار، جو ندهینما)ی اصغر عنابستان یعل
  تعارض منافعکلیات  

 

منافع  تعارض تیریجامع مد حهیال ت، یجامع شفاف حهیال  دیکشور با یمسدود کردن منافذ فسادزا در نظام ادار یبرا
 یریجلوگ یاقدام، از بروز فساد در نظام ادار نیشود، با ا بیو تصو  یدر مجلس بررس یاصالح ساختار ادار حهیال  و
رح کند که ط انیرا افشا و ع یفساد احتمال ستمیکرد تا س جادیرا ا یسازوکار دیاقدامات، با نیبعد از ا شود. یم

 راستا است. نیاز افشاکنندگان فساد در هم یمال تیحما
 خبرگزاری خانه ملت 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/272322
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/272322
https://iranthinktanks.com/calling-for-shahid-ahmadi-roshans-plan-to-prevent-corruption-with-an-emphasis-on-conflict-of-interest-management-and-corruption-risk-assessment/
https://iranthinktanks.com/calling-for-shahid-ahmadi-roshans-plan-to-prevent-corruption-with-an-emphasis-on-conflict-of-interest-management-and-corruption-risk-assessment/
https://iranthinktanks.com/calling-for-shahid-ahmadi-roshans-plan-to-prevent-corruption-with-an-emphasis-on-conflict-of-interest-management-and-corruption-risk-assessment/
https://iranthinktanks.com/calling-for-shahid-ahmadi-roshans-plan-to-prevent-corruption-with-an-emphasis-on-conflict-of-interest-management-and-corruption-risk-assessment/
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 ودتصویب ش تعارض منافع تیریمد حهیال ،جای برگزاری محاکم تکراریبه 
 99مهر 72ـ   (زش و پرورشمتوسطه سازمان آمو اسبقمعاون ) زیسحرخ میابراه
  تعارض منافعکلیات 

 

 ای بار تعارض انیز یامدهایاز پ، یعدالت یو ب ضی، گسترش حس تبعیاجتماع هی، کاهش سرمایفساد و ناکارآمد
ع نشود سد راه توسعه و مان تیریمد ایمهار  یکشور است که اگر به درست کی یینظام اجرا کرهیتزاحم منافع بر پ

کشور در  صنعت،  کی یتواند موجب درجازدن  و عقب ماندگ یمنافع م تعارض ه خواهد بود.جامع شرفتیپ
 شود. یآموزش تلق یحت ای، پژوهش یکشاورز

 یخصوص که در بخش میواگذار کن یدر دولت را به کسان یگذار استیکه  س افتیغلبه  یماریب نیتوان بر ا یم یوقت
واگذار کرد  یریبه وز دیرا نبا زهوشانیت ای یانحالل مدارس نمونه دولت اریختبه عنوان مثال ا  نباشند. نفعیذ ایفعال 

آموزش  یعال یشورا یسرقفل دینبا کشورند. نیدر ا یدولت ریمدارس غ نیبستگان درجه اول او مالک بزرگتر ایکه خود 
خود از  سپرد که یه کسانرا ب میدرباره آموزش کودکان الزم التعل یریگ میمرجع تصم نیتر یو پرورش به عنوان عال

 در شمال شهر تهرانند. یلوکس و الکچر یدولت ریسهامداران مدارس غ ایصاحبان  نینخست
ر خود د تیکشد انتظار داشت بر فعال یم دکیبورس را  یعال یدر شورا تیکه عضو یتوان از کس یچگونه م ای

 یاردیلیم 7۳۳۳بسته  کیرامپ اجازه داد تا با به دولت ت کایکنگره آمر شیپ یچند نظارت کند. زیبورس ن یکارگزار
به  دیکسب و کارها نبا نیکند مشروط بر آن که ا تیکرونا حما یماریاز ب یناش یاز کسب و کارها در مقابل کساد

ما در ا آنها باشد. کیدرجه  اماقو ای رانشیو ...( وابسته به ترامپ، وز یتیری، مدی، سهام دارتیاز انحاء )مالک ینحو
 کیو امثال آن، تنها با  هیبانک سرما ای رهیصندوق ذخ یها ییاز دارا قهیبدون وث  یاردیلیچند صد م ی، وام هاانر یا

 پشت پرده برخودار است. تیشود که از حما یم یریداماد سرخانه وز هیسرما ایدختر  نیتلفن، کاب
دجه از بو یاردیلی" صد مینیه "طرفه العدانشگاه، ب یعلم اتیجذب دختر فالن مقام مسوول به عنوان ه یدر ازا ای

ر خوانده د اتیاله ندهیروزه نما کیاستخدام  از شود. یم ری، به حساب دانشگاه سرازریوزارت بهداشت بدون اذن وز
رشوه (  دی)بخوان هیپرداخت هد، یدولت ینهادها گریبستگان در د یا لهیتا جذب قب ریتخصص خانه وزارت نفت بگ

 یریزو یری، به کارگیارتیو ز یاحتیس یدر شهرها یو یهتل اقامت نهیدر حد پرداخت هز یحت یتنهاد نظار  ریبه مد
 است. یبرج ساز ای یدر امر راه ساز یشرکت خصوص نیوزارتش، صاحب بزرگتر اکه همزمان ب

 سییهمزمان ر رعاملیکه سبب شده است جناب مد یگذار هیصندوق سرما ایشرکت  کیاتحاد ناظر و منظور درون  
تحت فرمانش، عالوه بر عهده دار  رهیصندوق ذخ ای یکه در موسسه مال یریباشد تا وز زیآن مجموعه ن رهیمد اتیه

 .دارد اریکماکان در اخت زیرا ن رهیمد اتیه یسییر بینا ایامنا، صدارت  اتیه استیشدن ر
 ندهیجناب نما هیحوزه انتخاب یاکجاده خ یاست که قرار است به زود یکه سهامدار شرکت یمجلس ندهیاز برادر نما

است تنها بخش  یدولت ریمدرسه غ نیبزرگتر ازیهمسرش صاحب امت ایکه خود  یریرا آسفالت کند تا معاون وز
 دهد. یپوست شهر در حوزه تعارض منافع  رخ م ریاست که در ز یفراوان یاز نمونه ها یزیناچ

 تیریدم حهیتر " ال  عی، هرچه سریپرشمار و تکرار یمحاکمه ها ییبرپا ایپرداختن به معلول   یبهتر آن است به جا 
 باشند. یالبته مشروط بر آنکه همه در برابر قانون مساو  دیکن کینزد بیتصو یانیبر تعارض منافع" را به نقطه پا

 تحلیلی صدای معلم –پایگاه خبری  
 

http://www.sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/19745-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/19745-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


 

 

 

 

 

 10 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

  یاقتصاد یهاحلقه مفقوده فساد در پرونده ؛یکارشناسان رسم
 99مهر 72ـ  یریجهانگ نیمحمدحس

  ای و صنفینهادهای حرفهتعارض منافع در  
 

مه اتفاق لط نیمنسوخ شده است. ا ایکه در تمام دن خوردیبه چشم م یتعارض منافع یدر قانون کارشناسان رسم
 کند. دایصدمات ادامه پ نیقرار است ا یتا چه زمان ستید کشور زده است و معلوم ناقتصا یکرهیبر پ یدیشد اریبس

نفر است و بعد از  3۳حداقل  ازمندیآن ن لیتشک یدارد که برا یکانون کارشناسان دادگستر کیهر استان کشور 
دادستان و در آن مجمع، بازرسان و  ردیگیشکل م یتحت عنوان مجمع عموم یکانون مجمع نیشدن ا لیتشک

 .شوندیطبق آراء مشخص م رهیمد اتیه یو اعضا یانتظام
 نیخود ا و اندتیهستند که در کانون کارشناسان استان مشغول به فعال یافراد یتمام قتیمجمع در حق نیا یاعضا

 فهیوظکه  رهیمد اتیکشف جرم را بر عهده دارد و ه فهیخودشان را )اعم از دادستان که وظ نیافراد هستند که ناظر
 کنند.یو ارجاع جرم و تخلف به عهده آنهاست( انتخاب م یریگیپ
ز افراد مستقل ا یساختار دیقاعده مرسوم است که افراد ناظر، با نیا ایاست که در تمام دن یتعارض منافع درحال نیا

 .ردیگیاتفاق صورت نم یباشد عمال نظارت نیاز ا ریتحت نظارت خود داشته باشند و اگر غ
ن کارشناسا یعال یتوسط شورا یسنجتیو صالح یآزمون علم یقانون کارشناسان رسم یینامه اجرا نییآ طبق

 یسنجتیصالح ستمیس قتیدر حقشوند، یافراد کانون هر استان انتخاب م یبا را زیشورا ن نیکه ا ردیگیصورت م
 دایبه داخل راه پ تیصالح دییبدون تاو  رشافراد با سفا یامکان وجود دارد که برخ نیو ا ستیمستقل از ساختار ن

 زین یاخالق یهاتیصالح یدر مورد بررس یوجود ندارد حت تیشفافت، یاز امور صالح چکدامیکنند. چراکه در ه
 سیاست که فقط دو عضو توسط رئ یعضو اصل ۵که متشکل از  شودیم لیقانون تشک نیا 13طبق ماده  یونیسیکم

 یازهم راکه ب شوندیکارشناسان انتخاب م یعال یشورا شنهادیبه پ گریه عضو دو س شوندیانتخاب م هییقوه قضا
 کارشناسان است. اریدر اخت ونیسیکم نیا یکنترل

 خبرگزاری دانشجو 
 

 

 نرخ سود شیپول و اعتبار در برابر افزا یشوراتعارض منافع 
 99مهر 79ـ ( سامان مهیشرکت ب رهیمد اتیه سیرئ بینا و )اقتصاددانحمد مجتهد ا
  نظام بانکیتعارض منافع در  

 

 یاعضا .شوندیم دهانیها زصورت بانک نیا ریباال برود در غ دیهم با التینرخ سود سپرده نرخ سود تسه شیبا افزا
 .کنندیرابر آن مقاومت مانشان باشد و در بیسود تسهالت به ز شیهستند که افزا نیپول و اعتبار نگران ا یشورا
است که نخواهند نرخ سود  یعیطبشوند، یمحسوب م رندهیگپول و اعتبار عمدتا در سمت وام یشورا یاعضا
افراد  نیعضو شورا هستند، از آنجا که به نظر ا…وزارت تعاون و ندهیصنعت، نما ریوز ندهیباال برود. مثال نما التیتسه

فع بخش را به ن التینرخ تسه شیافزا عتایوجود دارد طب یگذارهیسرما یراوام ب تافیبه در ازین دیبه جهت جهش تول
 از تعارض منافع وجود دارد. ینوع یریگمیعدم تصم نی. در ادانندینم گذارانهیخودشان و سرما

 وب سایت خبری تجارت نیوز 
 

https://snn.ir/fa/news/883551
https://snn.ir/fa/news/883551
https://tejaratnews.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://tejaratnews.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
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  یانتفاع ریغ یهاطرح مبارزه با تعارض منافع در دانشگاه نیتدو
 99مهر 79ـ ( مجلس یو فناور قاتیآموزش، تحق ونیسیعضو کم)الله متفکرآزاد روح
  ی آموزش عالیحوزهتعارض منافع در  

 

بخش  در آن یدولت یریگمیمسئول تصم یستیدارد، نبا یدارد هرکس، هرکجا منفعت شخص دیتأک ازدهمیمجلس 
 یردولتیغ یهادانشگاه تیو نحوه فعال یمجوزدهها، یریگمیمنجر به تعارض منافع در تصم یاهیرو نیباشد. چن

منافع  ضاز تعار ی. در هر حال حاضر مواردانجامدیم یبه ضعف در نظارت در حوزه آموزش عال تیو در نها شودیم
 یهادانشگاه دیعنوان نبا چیبه ه یدر دانشگاه دولت یریمد ای یمسئول دولت وجود دارد. یدر حوزه آموزش عال

مبارزه با طراحی طرح  است. نیرانت خواهد شد و فساد آفر جادیموجب ا هیرو نیداشته باشد؛ قطعا ا یردولتیغ
 دارد. یسازگار زین یبوده و با نرم جهان یکامال منطق یانتفاع ریغ یهاتعارض منافع در دانشگاه

 خبرگزاری خانه ملت 
 

 

 نافعواگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش و خطر بروز تعارض م
 99مهر 79ـ ( کشور یستیسازمان بهز یمعاون امور اجتماع) دیفر یمسعودحبیب الله 

  ی آموزش عمومیحوزهتعارض منافع در 
 

 .کندینم جادیا یرییمهدها به آموزش و پرورش، تغ تیریمد یتعارض منافع در آموزش و پرورش حل نشود، واگذار
 یبرخ و رانیکدام از مد چیها و ستاد در مرکز ابالغ کرده که هبه استان یاامسال بخشنامه لیاز اوا یستیسازمان بهز
هم االن  اگرو  رندیبگ یستیاز سازمان بهز یمرکز چگونهیشان حق ندارند مجوز هو خانواده یستیعوامل بهز

مدرسه  یاراآموزش و پرورش د رانیاز مد یکه تعداد یدر حال آن را واگذار کنند. ازیامت دیدارند با یاموسسه
ها هم که تمام موضوع تعارض منافع در آموزش و پروش حل نشود، موضوع مهدکودک نیهستند و اگر ا یرانتفاعیغ

مکن وجود ندارد م یشده که نظارت مناسب جادیا یردولتیکه در نظارت بر مدارس غ یهستند و مسائل یردولتیها غآن
 شود. جادیها امهدکودک یاست برا

 تحلیلی موج رسا –پایگاه خبری  
 

 

 دولت با مجلس برای پیگیری الیحه مدیریت تعارض منافعمکرر مکاتبه 
 99مهر 3۳ـ ( جمهور سیرئ یمعاون پارلمان)ی ریام ینعلیحس
  تعارض منافعکلیات  

 

تعداد  حیلوا نیاز ا .میمکاتبه کرد نهیزم نیمجلس در ا سیمانده دولت در مجلس با رئ حیچندبار در مورد لوا
 تیورکه با دو ف میدار حهیاز دولت دارند و سه ال  ندگانیاست که نما یهمان توقعات و مطالبات یستادر را یتوجهقابل
و  تیشفاف حهیال  یگریتعارض منافع، د تیریمد یکیهم از آنان گذشته است،  یادیم و زمان زیمجلس کرد میتقد
 .دانیادیز تیاهم یدارا تیبهبود وضع یها برااست که هرکدام از آن یو مال یسالمت نظام ادار یارتقا حهیال  یآخر

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/458065
https://www.icana.ir/Fa/News/458065
http://www.mojerasa.ir/khabar/17755
http://www.mojerasa.ir/khabar/17755
https://www.yjc.ir/fa/news/7533180
https://www.yjc.ir/fa/news/7533180
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 شد لیتکم یمدن هاینهاد و نخبگان مشورت با الیحه تعارض منافع دولت
 99مهر 3۳ـ جمهور( رئیس)سخنگوی دولت و دستیار اجتماعی علی ربیعی 

  تعارض منافعکلیات  
 

 حیرکنار لواد مدیریت تعارض منافع حهیال . شد لیتکم یمدن یهابا مشورت نخبگان و نهاد مبارزه با فساد یهاگانهسه
ا فساد ر بمحوجامعه ودرازمدت ، یجانیرهیساختارمند، غ، یانیمبارزه بن یبرا ییهاگانهسهت، یمبارزه بافساد و شفاف

 ای میمستق یهستند اگر به هرنحو یریگ میتصم تیها در موقعکه در شورا یافراد حهیال  نیبر اساس ا خواهد بود.
باالتر  یکنار بکشند و به مقام میخود را از تصم دیبا شودیها ممتوجه آن یرفع ضرر ای شوندیمنتفع م میرمستقیغ

ه در آن ک ییهادر شرکت تواندینم تیدو سال بعد از اتمام مسئولتا  یتیدر هر مسئول یهرکس نیهمچن اعالم کنند.
و  تدول حهیال  نیامر نظارت خواهند داشت. ا نیبر ا یجمهور سیرئ تیبا مسئول یاتهیحوزه باشد شاغل شود. کم

 .درا شامل خواهد ش یتیحاکم یهاهمه نهاد
 شنهادیبه پ «یو ارائه خدمات عموم یقانون فیم وظاتعارض منافع در انجا تیرینحوه مد» حهیال الزم به ذکر است که 

 ئتیه 1392آبان  19در جلسه ، یمراحل بررس یجمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با ط سیرئ یمعاونت حقوق
  شد. بی( ماده تصو4۳مشتمل بر ) رانیوز

 سایت خبری تابناک 
 

 

 عبور اخذ مالیات از مسیر تعارض منافع
 99مهر 3۳ـ ( ار بودجهاصالح ساخت تهیکم سیرئ) محسن زنگنه

  مالیاتیتعارض منافع در نظام 
 

فت: را گرفت، گ یاتیمال یفرارها یوجود دارد که بشود جلو یابزار ای زمیمکان ایسوال که ا نیدر پاسخ به ازنگنه 
ال معمو  .شودیاست در آن رد و بدل م یبه خاطر تعارض منافع و مبالغ هنگفت ستسخت ا اتیپروسه مال نکهیعلت ا»

 .«کردندیکه وجود داشته، ورود نم یبه خاطر تعارض منافع یاتیقبل در حوزه مال یهاها و مجالس در دورهدولت
 خبرگزاری پانا 

 

 

 مدیریت تعارض منافع را پیش از تصویب قانونش اجرایی کردیم
 99آبان  1ـ وزیر آموزش و پرورش( محسن حاجی میرزایی )

  ی آموزش عمومیحوزهتعارض منافع در  
 

اظهار کرد: به عنوان مسئول در حوزه  انیفرهنگ یهاتشکل یدر نشست مشترک با اعضا ییرزایم یمحسن حاج
ها هستم و از نظرات خالقانه و کارآمد آنها در جهت ارتقا نظرات تشکل افتیآماده در ظهآموزش و پرورش، هر لح

ع کرد: قانون تعارض مناف حیقانون تعارض منافع تصر یدر خصوص اجرا ی. وکنمیاستقبال م یآموزش یهاتیفعال
 .میهست یمورد جد نیو در ا میما آن را در داخل آموزش و پرورش اجرا کرد یول نشده بیهنوز در مجلس تصو

 سایت وزارت آموزش و پرورش 
 

https://www.tabnak.ir/fa/news/1010409
https://www.tabnak.ir/fa/news/1010409
http://pana.ir/news/1132315
http://pana.ir/news/1132315
https://medu.ir/fa/news/item/1320526
https://medu.ir/fa/news/item/1320526
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 مناطق آزاد شیاصرار بر افزا یعلت اصلتعارض منافع 
 99آبان  1ـ  خبرگزاری آنا

  مجلستعارض منافع در  
 

 یراستا برا نیق آزاد داشته در همو مناط ژهیتعداد مناطق و شیبر افزا یادیو دوازدهم تاکنون اصرار ز ازدهمیدولت 
 9۵افتاده است. دولت ابتدا سال  ریآن به تاخ بیآن چند طرح مختلف به مجلس ارائه کرده که تاکنون تصو شیافزا

را ارائه کرد پس از  یاقتصاد ژهیمنطقه و 17 جادیو ا یصنعت – یهشت منطقه آزاد تجار جادیدرخواست ا یاحهیدر ال 
و  یتصنع  - یاصالح محدوده سه منطقه آزاد تجار، یصنعت – یمنطقه آزاد تجار جادیا یقانون حهیبه ال  حهیال  نیآن ا

اشت د حهیال  نیکه ا یاریاصالحات بس نیدولت و همچن ادیپس از اصرار ز  کرد. رییتغ یاقتصاد ژهیمناطق و جادیا
بود اما  منطقه 17دولت شامل  . جالب آن جاست که طرحدیرس بیدر مجلس به تصو 92در سال  حهیال  نیا تاینها
 دیمنطقه جد 1۳3که در مجموع به  کردندرا به آن اضافه  یاقتصاد ژهیمنطقه و یادیمجلس دهم تعداد ز ندگانینما
مجلس در  ندگانینفع بودن نما یذ ینشان دهنده عمق باال  ژهیدر حوزه مناطق و یگذاراستینوع س نی. ادیرس

طرح  یبه عبارت ای حهیال  92و  92سه مرتبه در سال ، یاسالم یلس شورادر مج بیاز تصو پس آن است. سیتاس
بر  مجلس ندگانینگهبان مواجه شد. اما نما ینگهبان ارسال شد که هر سه بار با مخالفت شورا یمجلس، به شورا

 مصلحت نظام گذاشته شد. صیطرح به عهده مجمع تشخ نیدر رابطه با ا یریگمینظر خود اصرار کردند و تصم
 یاما همچنان برخ صیمجموعه دولت، مجلس و مجمع تشخ ریز یهادستگاه یکارشناس یهابا وجود مخالفت

 .نیستآن  یجز تعارض منافع باال  یزیتعداد مناطق آزاد اصرار دارند که چ شی، بر افزاو دولت ندگانینما
 خبرگزاری آنا 

 

 

 ی جو بایدنبه سمت خانواده منافعضاد تاتهام پیکان 
 99مهر  72ـ  روزنامه شرق

 تعارض منافعجهانی های نمونه  
 

 تیالاز فع یاطالع یخود درباره ب یخالف ادعاها دنیافشاگرانه خبر داد که جو با یپست در گزارش ورکیویروزنامه ن
که  یزمان دنیاطالع نبوده است. هانتر با یاقدامات ب نیچندان هم از ا ن،یپسرش در اوکرا« هانتر» یتجار یها

شرکت  رهیمد ئتیبود، عضو ه نیدر قبال اوکرا استیمسئول س کایآمر یجمهور سیپدرش به عنوان معاون رئ
کرد. بر اساس یشرکت درآمد کسب ماین  رهیمد ئتیحضور در ه یهزار دالر در ازا 2۳از  شیشد و ماهانه ببوریسما 

و پسرش  دنیباجو  تیموقع نینگران بودند که ا« باراک اوباما»دولت  یاز مقام ها یبرخ ا،سن یاطالعات تهیگزارش کم
و  سمایمشاور شرکت بور انیارتباط م جادیاز ا دنیشود هدف هانتر با یکند. گفته م جادیتواند تضاد منافع ا یم

 «نیشوک کتوریو»تا  اوردیفشار ب نیدولت اوکرا یبه مقام ها دخو تیبا استفاده از موقع دنیبوده که جو با نیپدرش ا
د بود، اخراج کند. احتمال بروز تضا سمایدر شرکت بور یدرباره فساد مال قیرا که مشغول تحق نیدادستان کل اوکرا

در  است که یموضوع نیو خانواده اش مهم تر دنیبا یو منافع شخص نیدر قبال اوکرا کایآمر استیس انیمنافع م
 نشد. یخواه به آن توجه یدو حزب دموکرات و جمهور انیسال گذشته م یاسیس یاهویه

 روزنامه شرق 
 

http://ana.ir/i/525037
http://ana.ir/i/525037
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/272324/
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/272324/
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 رویدر وزارت ن یرونیتعارض منافع اشتغال ب
 99مهر  79ـ ی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه( کارشناس پژوهش) رضاییراضیه شیخ

  انرژی یوزهحتعارض منافع در  
 

ارکنان عه و وابسته، سهامداری کهای تابیکی از بارزترین مصادیق تعارض منافِع اشتغال بیرونی در وزارت نیرو و شرکت
ها کامال خصوصی بوده و در حیطه تخصصی شغل دولتی گذاری کارکنان است. این شرکتهای سرمایهدر شرکت

 رکتشان قراردادهای دولتی را به شکارکنان فعالیت دارند. بر این اساس، مدیران و کارکنان دولتی برای منافع شخصی
های های نهادافتد که شرکتند.سطح دیگری از این تعارض منافع هنگامی اتفاق میدهگذاری خود سوق میسرمایه

گذاری کارکنان شوند. در این وضعیت های سرمایههای خصوصی دیگر، سهامدار شرکتعمومی غیردولتی و شرکت
عارض ت، تحت تاثیر تهای مدیران و کارکنان دولتی سهامدار و یا با هرگونه عضویهای تودر تو، تمام تصمیمسهامداری

ل ای مسئله تعارض منافع را مطرح کرد و به دنبا، وزیر نیرو در جلسهرضا اردکانیان باتوجه به اینکه منافع خواهد بود.
شتغال اشتغال بیرونی/ ا رود که تعارض منافعتدوین بخشنامه و دستورالعمل مدیریت تعارض منافع بود، انتظار می

 .و روابط مالکیت و سهامداری را مورد توجه قرار دهد همزمان
 

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 

 

  

https://iran-bssc.ir/?p=12055
https://iran-bssc.ir/?p=12055
https://iran-bssc.ir/?p=7376
https://iran-bssc.ir/?p=7376
https://iran-bssc.ir/?p=12665
https://iran-bssc.ir/?p=12665
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 مجازی: انحصار در وکالت و تعارض منافع!  فضای در منافع تعارض تحلیل
 

 الد زمانمی
 

منافع یا  تعارض با رابطه در فارسی زبان به مجازی فضای در محتوا 7۳2 ، تعداد1399مهر  3۳تا  74 زمانی بازه در

عدد  در تلگرام توزیع شده است  1۳2عدد در توییتر و  1۳1اند. از این محتوا  تعداد شده تولید کلیدواژه تعارض منافع

ان تواند. به طور کلی مباحث مطرح شده از جانب کاربران فضای مجازی را میدیده و حدود نهصد هزار نفر این محتوا را

به چند دسته تقسیم کرد. تعارض منافع در کانون وکالی دادگستری، تعارض منافع در نظام سالمت و تعارض منافع در 

شود به برخی از میزمانی هستند. در این یادداشت سعی  بازه این در پرتکرار مجلس شورای اسالمی موضوعات

 های کاربران فضای مجازی در خصوص تعارض منافع پرداخته شود.مهمترین و پربازدیدترین مواضع و دیدگاه

 

 تعارض منافع در نظام سالمت

هایی که در هفته گذشته بازهم موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت تعارض منافع در نظام سالمت یکی از حوزه

 این و ندا گرفته کارخانه داروسازی تاسیس امتیاز بوضوح دارو و غذا سابق مدیران»ه نام دارا می نویسد: بود. کاربری ب

های گردان است یعنی این یک موقعیت تعارض منافع درب« .است سازمان در آن منافع تعارض رانت، نشانگر بجز

 را می توان از طریق تصویب قانونی مبنی براستفاده از روابط شغلی و پساشغلی در جهت منافع شخصی. این موقعیت 

سال پس از بازنشستگی یا خروج از  ۵های مربوطه برای کارمندان سازمان ها تا مدت مثال عدم اجازه فعالیت در حوزه

سازمان، رفع کرد. در شرایطی که بیماری کرونا کشور را فراگرفته و تحریم های ظالمانه آمریکا از هر طرف بر کشور 

می شود تا جایی که داروی انسولین برای بیماران دیابتی کمیاب شده است، به طور جد الزم است که از موقعیت تحمیل 

ر کننده برسد. از طرف دیگهای تعارض منافع در بخش دارو و غذا جلوگیری کرد تا دارو به شیوه بهینه به دست مصرف

 نفع هب گزارش هستند پزشک آن اعضای تمام که شتیبهدا کمیسیون»کاربر دیگری با نام یعقوب وقار می نویسد: 

 عارضت بحث هاکمیسیون تشکیل در که کردیم پاره گلو همه این، مردم نفع به نه داد و همکارانشان خواهند هاپزشک

دیگر  هایهاست که مفغول مانده   در بخشاین نکته سال«. نرفت که نرفت ها نماینده شما به گوش شود لحاظ منافع

گذاری در یک بخش و صنف خاص از کمیسیون یا گروهی استفاده توان برای نظارت یا قانونشود. نمیدیده مینیز 

 شوند؛ مگر انکه ضوابطی برایکنند، به طور قطع دچار تعارض منافع میکرد که به طور کامل در آن صنف فعالیت می

بینی های تخصصی مجلس پیشسان در کمیسیونی یکمدیریت تعارض منافع در صورت عضویت افراد با صنف و حرفه

ی داخلی مجلس برای مدیریت تعارض منافع در اجزای مختلف مجلس از جمله نامهرسد بازبینی آیینشود. به نظر می

 ها ضرورتی پیش روی مجلس فعلی است. کمیسیون
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 تعارض منافع و وکالی دادگستری

ها در هایی است که از سوی برخی اندیشکدهمسئله، یکی از طرحتبدیل کردن تعارض منافع در کانون وکال به یک 

مرکز وکال، »هایی در مورد تعارض منافع در های اخیر دنبال شده است. این در حالی است که به موازات بحثسال

ر به جهم در سال اخیر مطرح بوده که تیرماه امسال من«  هیو مشاوران خانواده قوه قضائ یدادگستر یکارشناسان رسم

اده و مشاوران خانو یدادگستر یمرکز وکال، کارشناسان رسم سیرئی، جهرم یبهادر یعلواکنش رئیس این مرکز شد. 

 فعال ئتیآنکه ه لی: به دلدر آن زمان گفته بود هیقوه قضائ
ً
 نینابرادر جامعه وکال ندارند ب یتینظارت مرکز وکال اساسا

با این حال، هر از چندی در فضای مجازی، موضوع تعارض  .وجود ندارد هیقوه قضائ یدر مرکز وکال یتعارض منافع

ی گذشته، کاربری به نام احسان در شود. از جمله در هفتهمنافع در کانون وکال هم از جانب برخی کاربران پیگیری می

 طح وکالس بردن باال بهانه به که گردیده بد منافع تعارض یک دچار سال چند این وکال در کانون»توییتر می نویسد: 

 وکال خارج شدن دسترس از موجب و نداشته دیگری ثمر ها دستمزد رفتن باال جز که اند درحالی داده کاهش را جذب

 «. گردیده سیاسی متهمان حتی و عادی مردم برای

بسیاری از وکال و کارآموزان مرکز و کانون با یکدیگر رابطه »یسد نوکاربری با نام کمپین ضد انحصار اصناف می

برابر تعداد کارآموزان پذیرفته شده است و هر وکیل می تواند سرپرستی  3خویشاوندی دارند. تعداد وکالی مرکز بیش از 

 گرفته است را موقعیت در ادبیات تعارض منافع این مواردی که در فضای مجازی موردتوجه قرار«. کارآموز را قبول کند ۵

زه گذاری از ورود بیشتر افراد به حوگویند. یعنی در اینجا کانون و مرکز با قاعدهگذاری برای خود میتعارض منافع قاعده

وکالت جلوگیری می کنند تا رقابت بیشتری در این حوزه شکل نگیرد. این تعارض منافعی است بین وظیفه مرکز و کانون 

 نبه از افرادی که قصد ورود به حوزه وکالت دارند و منافع وکالی عضو مرکز و کانون!برای حمایت همه جا

 

 های دیگرتعارض منافع در حوزه

شد مطلبی یکی از مطالبی که در هفته گذشته در کانال های تلگرامی بازدید باالیی دریافت کرد و به اشتراک گذاشته می

 ورایش مجلس»ندگان مجلس شورای اسالمی بود. روزنامه شرق می نویسد: از روزنامه شرق درباره تعارض منافع و نمای

 لهازجم. است منافع های تعارضجایگاه و هافرصت از سرشار کشور در نهاد قانونگذاری اصلی رکن عنوان به اسالمی

 ای دو مانهمز دولتی، تصدی هایدر شرکت مشاور ها، حکمهیئت مدیره در حضور توان بهمی منافع تعارض مصادیق

 های گردانقانون، درب از خارج و ناصحیح ارتکاب اقدامات به دولتی مسئوالن هدایا، مجبورکردن شغل، پذیرش چند

هاست که موقعیت های تعارض منافع مدت«. دهدافزایش می را نمایندگان در بروز فساد امکان که کرد اشاره... و

د شود ماننهایی از کاربران این فضا دیده میمواقع الزم واکنش نمایندگان مجلس موردتوجه فضای مجازی است و در

ماجرای خودروی دناپالس. این امر باعث شده که حساسیت مناسبی در این خصوص شکل گیرد و باید امیدوار بود که 

 .دهای عمومی، نمایندگان مجلس را به تمهید قواعدی برای مدیریت تعارض منافع در مجلس هدایت کناین حساسیت

https://ana.press/fa/news/39/501092
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های مجلس شورای اسالمی با مطلب دیگری که در تلگرام دست به دست میشد بخش هایی از گزارش مرکز پژوهش

بود. در قسمتی از این گزارش آمده  «اصالحی راهکارهای ارائه و بازرگانی کارت صدور وضعیت شناسیآسیب»عنوان 

 وجود انیبازرگ هایکارت فعلی بندیرتبه طرح در که یاساس ایرادهای از کارشناسان، یکی از برخی اعتقاد بر بنا»است 

 مقررات ای قانون در فعاالن بندیطبقه معیارهای تعیین که روسیه و چین مثل کشورها سایر برخالف که است این دارد

 واعدق و منافع تعارض اصول منظر از که شده واگذار بازرگانی اتاق به ایران در امر شده، این تصریح و تبیین دولتی

 جازها بازرگانان به نوعی به فوق معیارهای درست و مناسب انتخاب و دقت از صرفنظر که چرا است ایراد رقابتی، واجد

 را دیبنبازرگانی، رتبه اتاق در خودشان سپس و تعیین خودشان را امتیازات اخذ و بندیرتبه  معیارهای تا شده داده

 اهدخو افراد برخی به رانت اعطای و کژگزینی به منجر امر این که کنند طااع امتیاز خودشان به دولت طرف از و انجام

شود. مشخص است که در گذاری برای خود محسوب میاین مسئله هم یک موقعیت تعارض منافع از نوع قاعده«. شد

فع ساس منابندی بازرگانان نه براساس اصول و منطق علمی و عملی، بلکه برااین موقعیت، معیارها و شرایط رتبه

بندی دچار تعارض بین منافع بازرگانان و منافع عمومی کشور در گیرد. از این طریق این نظام رتبهبازرگانان شکل می

 حوزه واردات و صادات می شود.

 باغ از طرف دیگر، بحثمدتی است که با نزدیک شدن به انتخابات ایاالت متحده از یک طرف و بروز درگیری و در قره

المللی، بین کاربران فضای مجازی رخ می ی درباره هماهنگی و عدم هماهنگی منافع کشورها در سطح بینهای داغ

هایی که کاربران در اینجا استفاده ها وجود دارد این است که یکی از کلیدواژهدهد. نکته ای که در خصوص این بحث

ها در جهت خالف یکدیگر می تواند باشد. در می کنند تعارض منافع است که منظور آنها این است که منافع کشور 

اینجا شاید بهتر است از عبارت تعارض منافع استفاده نشود چرا که این اصطالح کاربردهای مشخص و تعریف شده 

با  تواندخود را دارد و مناسب مفهوم موردنظر کاربران فضای مجازی نیست. این نکته از آنجا حائز اهمیت است که می

 باعث بدفهمی تعارض منافع در سطح عموم و یا کارشناسان شود. تکرار زیاد 

 



 

 

 

 
 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
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