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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 قانون مدیریت تعارض منافع؛ درگیرودار مجلس و دولت درآمد:
 

 میالد زمان
 

 را منتشر «یتعارض منافع در خدمات عموم تیریمد»نویس الیحه از زمانی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش

 است در آذر ماده( ۰۴مشتمل بر ) ر هیئت دولت دو سال طول کشید. این الیحه کهکرد تا تکمیل و نهایی شدن الیحه د

در قالب لوایح دو فوریتی برای مجلس شورای اسالمی ارسال شد اما مجلس دهم فرصتی برای بررسی و تصویب  89

، از ررسی شده استالیحه نداشت. این الیحه در محافل تخصصی مورد بحث و نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن ب

 72تواند کارآمد باشد. در همین حال مجلس یازدهم در حال تهیه طرح ای است که میرسد الیحهاین رو به نظر می

ای مدیریت تعارض منافع است و کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این طرح را تصویب کرده است. این اقدام ماده

ه الیحه دولت که وقت و انرژی زیادی برای آن صرف شده است در گیرد کمجلس شورای اسالمی در حالی صورت می

انتظار بررسی در مجلس، معلق مانده است. درواقع درحالی که یک الیحه از طرف دولت آماده شده و برای مجلس 

دهند و به طور موازی طرح ارسال شده است، نمایندگان مجلس شورای اسالمی آن الیحه را در دستورکار قرار نمی

 کنند. این اقدام مسبوق به سابقه نیست هرچند که مجلس دالیل خود را داشته باشد. یگری را آماده مید

در مجلس دهم آماده و ارائه شد، اما دولت تنظیم الیحه مدیریت  8989هرچند طرح مجلس مقدمتا در اردیبهشت 

و تکمیل الیحه بر اساس نظرات کارشناسی  کاریتعارض منافع را از دو سال پیش از آن آغاز کرده بود و در حال چکش

نخبگان بود. در این فاصله طرح مدیریت تعارض منافع که توسط برخی نمایندگان محترم مجلس تهیه شده بود در 

مجلس اعالم وصول شد. هرچند آن طرح هم در مجلس دهم به جایی نرسید اما در مجلس یازدهم مجددا به همان 

د دولت رغم پیگیری و تاکیرماه سال جاری اعالم وصول شد؛ در حالیکه هیئت رئیسه علیشکل به هیئت رئیسه و در تی

 کرد. ی مدیریت تعارض منافع دولت خودداری میاز وصول الیحه

کند ارجحیت تمام دارد. گذاری کشور الیحه ارسالی از طرف دولت بر طرحی که خود مجلس تهیه میدر عرف قانون

حمت زیادی کشیده شده است و با توجه به معضل تعارض منافع در ساختار اداری کشور، برای تهیه الیحه دولت ز

تر آن ضرروت دارد. اگر مجلس شورای اسالمی بر الیحه ایراداتی دارد آن را اصالح کند و بررسی و تصویب هرچه سریع

و با  یحه دولت نادیده گرفته شودیا نظرات کارشناسی خود را در الیحه بگنجاند، این مهم نیازمند این نیست که کل ال 

 صرف وقت و هزینه اضافی یک طرح دیگر تهیه شود. 

 چالش تعارض منافع در آموزش و پرورش

میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نبود قانون مدیریت تعارض منافع و معطل ماندن الیحه دولت در مجلس، محسن حاجی

فع در آموزش و پرورش را ابالغ کرد. ابالغ این بخشنامه حرکتی خرداد بخشنامه مدیریت تعارض منا 52در تاریخ 

امیدبخش برای حل معضل تعارض منافع در یک بخش از کشور بود. بخشنامه از آنجا حرکتی قابل تقدیر و مثبت بود 
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های یتقعکه یک قدم از الیحه مدیریت تعارض منافع جلوتر است چرا که در خود الیحه با ذکر تعاریف و موارد مختلف مو

ها را موظف کرده که مصادیق تعارض منافع را در بخش خود شناسایی و مرتفع کنند. از این رو تعارض منافع، دستگاه

 بخشنامه وزیر آموزش و پرورش الیحه مدیریت تعارض منافع )که هنوز تصویب نشده( را یک قدم به اجرا نزدیک کرد.

 یی آموزشاجرا رانیتوسط مد یردولتیغ یو اداره مدارس و مراکز آموزش یاندازراه تیممنوعترین محور بخشنامه اصلی 

و پرورش و بستگان آنها است. بدین معنی که مدیران آموزش و پرورش بین مالکیت مراکز آموزش غیردولتی و مقام 

حمایت  عان، جلبنفسازی و اقناع ذیدولتی باید یکی را انتخاب کنند. این امر نیازمند فرآیندهای سختی مانند مجاب

اجتماعی و همراهی بدنه اجرایی یک دستگاه است چرا که بطور معمول در یک اقدام اصالحی، نیروهای مختلفی 

توانند در هر اقدامی انحراف ایجاد کنند. از طرفی مشخص است که نظام آموزش و پرورش کشور دچار هست که می

رکرد آن توان اجرایی چندانی ندارد. درواقع بدنه دستگاه آموزش و ریخته و کژکاقانونی است و بروکراسی درهم یخالها

دهد که بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد از یک طرف و حضور ها نشان میپرورش و نحوه اجرای قوانین و بخشنامه

را از مسیر نفعان متعدد و چندالیه حول منافع شکل گرفته در این نظام آموزشی از طرف دیگر، هرگونه اقدامی ذی

کند. همچنین ذکر این نکته ضروریست که اقدام وزیر آموزش و پرورش در صدور بخشنامه به خوبی منحرف می

نفعان فراهم نشد. در این خصوص موردتوجه جامعه قرار نگرفت و امکان جلب حمایت اجتماعی برای فشار آوردن بر ذی

ه آموزش و پرورش را در پی داشت، شاهد این مدعاست. چندی اقدامی که اخیرا انجام شد و واکنش منفی فعاالن حوز 

 شود دارایمی ی آموزش و پرورش که گفتهمردم یهاو توسعه مشارکت یردولتیسازمان مدارس و مراکز غ سیرئپیش 

ال یافت. مقام وزیر انتقمجتمع آموزشی غیردولتی است از مدیریت این پست دولتی برداشته شد و به پست دولتی قائم

های دولتی شائبه دور زدن بخشنامه را ایجاد کرده و این کار عملکرد وزیر در جایی در پستدرواقع اقدام رخ داده و جابه

 برد.می خصوص مدیریت تعارض منافع را زیر سوال

وص گذرد ولی هنوز گزارش دقیق و جامعی در خصاز طرف دیگر سه ماه از مهلت دو ماهه وزیر بعد از صدور بخشنامه می

 یزیسازمان پژوهش و برنامه رهایی نظیر سازمان نوسازی مدارس، اقدامات صورت گرفته درباره بخشنامه در حوزه

ی منتشر نشده است. به جز مثال باال موارد متعدد دیگری از طرف فعاالن حوزه آموزش و پرورش در خصوص آموزش

ود. مشخص است که حل معضل تعارض منافع نیازمند شود که باید به آنها پاسخ داده شتعارض منافع نیز مطرح می

شود تا اقدامات و توجهی به این امر باعث میاقناع جامعه و استفاده از آن جهت پیشبرد اقدام اصالحی است. کم

ها در نظر عموم به صورت نمایش دیده شود هرچند که عزم اصالح جدی باشد. متاسفانه این اتفاق برای بخشنامه

اهه وزیر آموزش و پرورش در خصوص مدیریت تعارض منافع افتاده است و بازخورد منفی جامعه به عملکرد چندم

اقدامات وزیر و وزارتخانه بازتاب بیشتری دارد. این امر نشان دهنده مشکالت و موانع موجود بر سرراه مدیریت تعارض 

ترین راه برای غلبه بر این موانع و که اصلی نفعان این حوزه است. باید تاکید کردمنافع و همچنین قدرت و نفوذ ذی

د های منظم و دقیق از روننفعان پرنفوذ تکیه بر حمایت اجتماعی از اقدامات است. این کار با ارائه گزارشفشار بر ذی

ها رو از جانب وزیر و همراهان وی و انتشار عمومی آنها و درگیر کردن ذینفعان اصلی )خانوادهاقدامات و مشکالت پیش
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دهند افکار عمومی پشتیبان اقدامات صحیح می ها فضا را روشن کرده و اجازهپذیر است. این گزارشو فرهنگیان( امکان

 های باالترین مقام اجرایی برای به ثمر رساندن الیحه تقویت شود.شوند وتالش

 بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت نیرو و راه پیش رو

 وزیر نیرو انیبند از جانب رضا اردکان 13با  یآبان ماه سال جار جدهمیه خیارض منافع در تارتع تیریبخشنامه نحوه مد

خطاب  تعارض منافع و یهاتیموقعهای تابعه ابالغ شد. این بخشنامه با تعریف و شناسایی برای وزارت نیرو و دستگاه

حوی مدیریت کند. با وجود اینکه انتقاداتی به این قرار دادن مدیران و کارکنان وزارت نیرو سعی دارد این معضل را به ن

بخشنامه از جانب کارشناسان وارد است ولی با توجه به مسکوت ماندن الیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس، اقدامی 

شود. در این خصوص باید گفت که الزم است وزیر نیرو به انتقادات و پیشنهادات کارشناسان برای جلو محسوب میروبه

هبود بخشنامه و کارایی آن توجه کند، اما از طرف دیگر تجربه چندماه گذشته و اتفاقات مربوط به بخشنامه مدیریت ب

کند که صرف ابالغ بخشنامه از باال به پایین مشکلی را حل می تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش مشخص

و بیشتر  بردصادر شود عمال راه به جایی نمیها ین بخشنامهکند چرا که در یک بروکراسی کژکارکرد هر تعداد که از انمی

زند. برای اینکه فضای عمومی مانند اجرای بخشنامه تعارض منافع می به شائبه اقدامات نمایشی وزیر و مدیران دامن

یرو در وزارت آموزش و پرورش درگیر این جو منفی نشود ضرروریست که تیم نظارت بر اجرای بخشنامه در وزارت ن

گویی و اظهارات مبهم پرهیز کند و از ظرفیت نهادهای مدنی برای نظارت بر گزارشات منظم و با جزئیات ارائه و از کلی

این روند استفاده شود. در کنار این قبیل اقدامات بسیار مهم است که وزیر نیرو و همکاران وی در تمام فرآیند اجرای 

و  نفعانها و افکار عمومی و همچنین ذینیروهای اجتماعی از قبیل رسانه بخشنامه به دنبال جلب مشارکت و همراهی

بازیگران متضرر شده از تعارض منافع در حوزه نیرو باشند، تعامل و همکاری و همفکری با این نیروها قدرت پشتیبانی 

که تجربه بخشنامه وزیر کند. این کار از آن جهت ضرروت دارد می موثری برای غلبه بر موانع اجرای بخشنامه ایجاد

آموزش و پرورش و دیگر تجارب مدیریت تعارض منافع مانند تجریه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی نشان 

ها های تابعه وزارتخانههای ذینفع و منتفع از وجود تعارض منافع در سطوح مدیریت و بدنه و شرکتداده است که گروه

رساندن بخشنامه و اقدامات اصالحی در این خصوص را  بستبنحراف و در نهایت به توجهی جهت ایجاد انقدرت قابل

طلبی استفاده کند و با یک برنامه های کاربردی حمایتاز روش تواندیمدارند. وزارت نیرو برای جلب حمایت اجتماعی 

 هموار کند. طلبی منسجم راه را برای حل معضل تعارض منافع در بخش انرژی و نیرواقدام حمایت

*** 

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

 انع وجود دارد مبازار سرمایه مختلف  یهاهیتعارض منافع که در سطوح و ال گفت  مجلس سیرئ بافیمحمدباقر قال

 .حل مشکالت بورس است یاصل

 ه گیری کرددر اظهارنظری کارشناسی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع مجلس نتیجه های مجلسمرکز پژوهش

که به مجلس ارسال شده است در دستور  دولتتعارض منافع  تیریمد حهیالزم جهت اعالم وصول ال  یهایریگیپکه 

  .ردیکار قرار گ



 

 

 

 

 

 

 

 1399آبان  30تا  24 | 21شماره  5

 در کلیات طرح مدیریت تعارض منافع که  داده خبر مجلس یاجتماع ونیسیکم سییر بینا یعباس گودرز

دو بند  بیو تصو یبررساز  یاجتماع ونیسیکم یسخنگو یکارنام ییبابا یعلو همزمان،  تصویب شدهکمیسیون 

 در کمیسیون اجتماعی خبر داد.  طرح تعارض منافع

 یزرسبا رانیمد تیبا عضو یارگروهکاز تشکیل  رویوزارت ن یو منابع انسان قاتیمعاونت تحق ایمحمدصالح اول 

مفاد بخشنامه اخیر وزارت نیرو در مورد مدیریت تعارض منافع بررسی این وزارتخانه برای  یمادرتخصص یهاشرکت

 خبر داده است. 

 وگو با مرکز در گفت یساختمان وزارت راه و شهرساز یکل دفتر مهندس ری، مدیقهرود یعبدمحمد علی

ام مق یکرد که با امضا میخواه نیرا تدو یدیبخشنامه جد یو جامعه خبر داد تا دو ماه آت تیحاکم یتوانمندساز

 که معایب بخشنامه قبلی را برطرف خواهد کرد.  شود ینامه قبلبخش نیگریوزارت جا یعال

 احیای شورای عالی تامین اجتماعی را عاملی برای کاهش  ،و کارشناس روابط کار یفعال کارگر یدریح رضایعل

 ای عنوان کرده است. های بیمهی صندوقتضاد منافع در حوزه

 مصوبه اخیر معاونت آموزشی وزارت علوم در  مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم ییروزجایفیمیکر یعل

ی دانشجوی دکترپذیرش تسهیل  ،های دولتی و در مقابلایجاد محدودیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه

 عنوان کرده است. در وزارت علوم های خصوصی را ناشی از تعارض منافع در دانشگاه

 

1399آذر  1مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ   

  

 
 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

 جامعه جهاد دانشگاهی مکاتبه فرمایید: 
info [at] iran-bssc.ir 
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 گفتگوی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با مدیر کل دفتر مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

 بخشنامه جدید مدیریت تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی، در راه است
 

 ی از استعفای یک عضو هیئت مدیره نظام مهندسی شیراز به علت تعارض منافع خبر دادقهرود یعبد

 

به آن اشاره شد شهردار منطقه یک شیراز همزمان عضو هیئت  51خبرنامه هفتگی شماره همانطور که اولین بار در 
ام مهندسی این شهر نیز بوده که بر طبق مبانی تعارض منافع این موقعیت، از مصادیق اشتغال مدیره سازمان نظ

همزمان است. براساس بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی )دکتر آخوندی(، تصدی این دو جایگاه )عضویت در هیأت 
طور همزمان توسط شخص واحد مدیره سازمان نظام مهندسی استان و اشتغال در مراجع صدور پروانه ساختمانی( ب

عبدی  محمدممنوع است. برای پیگیری بیشتر این موضوع مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با مهندس علی
انجام داده که در ادامه مشروح  یامصاحبهقهرودی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

و  کندیمند که وزارت راه و شهرسازی به جدیت بحث تعارض منافع را پیگیری . ایشان معتقددیخوانیماین مصاحبه را 
اگر در موقعیتی هم ورود نکرده به دلیل عدم اطالع بوده و نه مصلحت اندیشی و خودداری از اجرای بخشنامه. ایشان 

 بخشنامه تعارض منافع در وزارتخانه خبر دادند. یساز شفافهمچنین از اصالح و 

 

نظر شخصی شما را در  خواهمیمشیراز،  1ندسازی: قبل از پرداختن به موضوع شهردار منطقه مرکز توانم
 د؟دار  ییهایکاستخصوص بخشنامه دکتر آخوندی مبنی بر منع اشتغال همزمان بپرسم؟ آیا این بخشنامه 

حقوقی آن خلط  دو موضوع اشتغال همزمان و تعارض منافع به دلیل مبانی دیآیمبه نظر  ی:قهرود یمهندس عبد

مبحث شده است. موضوع اشتغال همزمان به خودی خود یک موضوع است که همواره منتهی به تعارض منافع 

. بحث تعارض منافع مبانی کامال درستی دارد، ضرورت مدیریت آن قابل کتمان نیست و موضوعی است که شودینم

 در امور اداری کشور به آن توجه کافی نشده است.  هاسال

به  یتریجدوزیر محترم وقت، موضوع حالت  3131در وزارت راه و شهرسازی بعد از بخشنامه پنجم بهمن ماه سال   

قانون نظام مهندسی و همچنین در  15مربوط به اشتغال همزمان قباًل در ماده  یهاتیمحدودخود گرفت. البته بحث 

طی آن کسی که متکفل مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا  همان قانون نیز مطرح شده بود و 11آیین نامه اجرایی ماده 

 5۰امور مربوط به کنترل ساختمان است از ارائه هر گونه خدمات مهندسی منع شده است. همچنین طبق ماده 

قانون نظام مهندسی، کسی که در شهرداری شاغل است از ارائه خدمات نظارت بر اجرای  11اجرایی ماده  نامهنییآ

، منع شده است چراکه این موارد از مصادیق تعارض منافع است که ما کندیمکه کار  یامنطقههمان  ساختمان در

https://iran-bssc.ir/wp-content/uploads/2020/10/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-15.pdf
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و همواره این موضوع برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون نظام  میابودههمیشه نگران آن 

 .شوندیمهمواره به مشکالت جدی ختم  هاتیموقعمهندسی مهم بوده است. این 

از مصادیق تعارض منافع  هاآندر بخشنامه آقای آخوندی، نام تعدادی مجموعه، نهاد و سازمان برده شده و اشتغال در 

شده است. برای افرادی که در این نهادها مشغول به فعالیت هستند امکان اینکه خدمات مهندسی انجام داده  دانسته

ار مصادیق بخشنامه در شکل اولیه آن بسی رسدیماده کنند وجود ندارد. به نظر یا از امتیازات پروانه مهندسی خود استف

تی بی که ح ییهاسمت. خیلی از افراد و گرفتیمموارد را در بر  یلیخوسیع دیده شده است یعنی فضایی باز شد که 

  یبعضچون  ارتباط با دغدغه تعارض منافع بودند. این موضوع اجرای بخشنامه را با مشکل مواجه کرد.
ً
افراد واقعا

اطی که هیچ ارتب کنمیممن در بخشی از شهرداری کار  گفتندیممثال  دانستندینمخودشان را مشمول این بخشنامه 

 امروانهپبا حوزه امور مهندسی، تأیید نقشه، صدور پروانه و کنترل بر ساخت و ساز ندارد، چرا باید محروم باشم و نتوانم از 

ین موارد سبب شد تا ابطال بخشنامه در دیوان عدالت اداری نیز مطرح شود. یکی دو مورد را دیوان رد استفاده کنم؟ ا

کرد و یک مورد هم باقی مانده که ما منتظر نتیجه آن هستیم تا تعیین تکلیف شود. امروز خود ما در وزارتخانه به این 

مجموعه گسترده و وسیعی در بخشنامه نام برده شده مصداق تعارض منافع نیستند.  هابخشکه همه  میادهیرسنتیجه 

که عمال کنترل آن، وزارتخانه را هم با مشکل روبرو کرده است. بنابراین تصمیم گرفته شد روی این بخشنامه بیشتر کار 

شنامه ختا دو ماه آتی بخشنامه جدیدی را تدوین خواهیم کرد که با امضای مقام عالی وزارت جایگرین ب شاءاللهانشود و 

قبلی شود. در این بازنگری نهایت تالش شده تا معایب بخشنامه قبلی رفع شده و مصادیق مشمول تعارض منافع را 

 کنیم. ترشفاف

به تازگی آقای شهردار منطقه یک شیراز به دلیل عضویت همزمان در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان 
 ود ایشان بوده یا نتیجه پیگیری وزارت راه و شهرسازی؟فارس استعفاء دادند، این استعفا خواسته خ

 جایگزین و شدند سازمان نظام مهندسی استان خارج مدیره هیات از ایشان پیرو ابالغ وزارتخانه، ی:قهرود یعبد

 شد.  معرفی ایشان

 فرایند عزل ایشان چه مدت به طول انجامید و چه اقداماتی در این راستا انجام شد؟

در مورد بحث شیراز اینکه یکی از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان، عهده دار سمت  ی:قهرود یعبد

مدیریت شهرداری منطقه یک شیراز شده است موضوعی بود که دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارتخانه با تأخیر 

شد تا صحت و سقم موضوع را بررسی  از اداره کل راه و شهرسازی استان فارس درخواست متوجه آن شد. پس از اطالع،

 تایید کرد که ایشان از 
ً
کنند که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ اداره کل راه و شهرسازی استان بعد از بررسی، رسما

همزمان با عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان، با حکم شهردار محترم شیراز  3131بهمن ماه سال 

منطقه یک شهرداری شیراز هم منصوب شده اند. از این رو و بر مبنای بخشنامه وزیر وقت، با معرفی به عنوان مدیر 

ی نظام مهندس البدلیعلاستان، وزارتخانه مراتب جایگزینی عضو  جایگزین ایشان توسط اداره کل راه و شهرسازی

 استان را تأیید و ابالغ نمود. 
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وجه شدیم یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس الزم به ذکر است در همین فرایند مت  

زده شده که در حال  البدلیعلبا شرایطی مشابه مواجه است، همزمان برای ایشان هم نامه معرفی و جایگزینی عضو 

 خیر انجام شده، به دلیل دیرو اگر با تأ میدادیمباید این کار را انجام  مانیقانون. ما به واسطه وظیفه باشدیماقدام 

 مطلع شدن ما از این موضوع بود. 

 ؟هاستاستاندیگر هم وجود دارد؟ چه کسی متولی نظارت در  یهااستانآیا این موضوع در 

دیگر هم اتفاق افتاده باشد. ادارات کل  یهااستانمنکر آن نیستیم که ممکن است این موضوع در  ی:قهرود یعبد

هستند در دفتر توسعه مهندسی کار ستادی انجام  هااستانمتولی نظارت بر نظام مهندسی  هااستانراه و شهرسازی در 

 شودیماز طریق ادارات کل مذکور به وزارتخانه منعکس  هااستاننظام مهندسی  یهاسازمانو اطالعات  شودیم
ً
   . واقعا

یا  شوندیمظام مهندسی هستند که مشمول بخشنامه در استانها آیا اعضایی از هیأت مدیره سازمانهای ن میدانینم

در کجا شاغل هستند. بررسی و نظارت بر این موضوع به عهده ادارات کل راه و شهرسازی  شوندیمخیر؟ یا اگر مشمول 

 است.

د، مسئولیت بررسی و نظارت در خصوص موضوع را دارن هااستانعالوه بر اعالمات ادارات کل راه و شهرسازی که در   

 اطالعاتی که از های اعالم اعضای سازمان
ً
مالک  ،رسدیمنظارتی به ما  یهادستگاهنظام مهندسی به وزارتخانه و نهایتا

ولی در هر صورت وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای بخشنامه تعارض  ردیگیمبررسی و اقدام وزارتخانه قرار 

 با آن یشیاندمصلحتآن مطلع شویم، بدون هرگونه تبعیض و  منافع جدی است و در هر موردی که به هر نحو از
ً
 حتما

برخورد خواهیم کرد. اصل مدیریت تعارض منافع اصل قابل دفاعی است ضمن آنکه ما موظف هستیم تا زمانیکه 

 ابالغی رسمیت دارد، آن را اجرا کنیم. یهابخشنامه

اجرای بخشنامه را دارند. آیا بخش مشخصی در  مسئولیت نظارت بر هااستانآقای عبدی فرمودید ادارات کل 
 این ادارات مسئول بررسی و حل این مصادیق تعارض منافع است؟

در زیرمجموعه معاونت بازآفرینی شهری و مسکن  یاادارهبله! در چارت سازمانی هر اداره کل،  ی:قهرود یعبد

ی" که متولی تمام امور مرتبط با نظام مهندسی در و بازآفرینی شهر یاحرفه یهاتشکلشده به نام " اداره  ینیبشیپ

استان است. این اداره، کار بررسی، نظارت، رسیدگی به اعتراضاتی که اعضا از عملکرد نظام مهندسی دارند را بر عهده 

 دارد. نظارت بر موضوع بخشنامه نیز بر عهده همین اداره است. 

ری حوزه مرتبط ادارات کل استانی است که اخذ اطالعات و اخبار، و بازآفرینی شه یاحرفه یهاتشکلدر واقع اداره 

بررسی اعتراضات و حتی اقدام در خصوص مباحث نظارتی وزارتخانه نسبت به نظام مهندسی استان از طریق همین 

 .شودیماداره انجام 

د بیشتر بخشنامه آقای آخوندی صحبت کردید، امکان دارد در خصوص بخشنامه جدی یسازشفافدر خصوص 
 برای ما توضیح دهید؟
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لیستی به ضمیمه بخشنامه آقای آخوندی آمده است که در آن تعدادی وزارتخانه، سازمان و نهاد و ...  ی:قهرود یعبد

که موضوع تعارض منافع را هم در بر  یاحرفهنام برده شده است . در این جدول، برخی از مصادیق اصول اخالق 

نی در آنجا هم نگاه اینگونه بوده که فقط کارکنان و پرسنل این نهادها مشمول تعارض منافع ، درج شده و این یعردیگیم

نیستند و البته منطقی هم است که نتوان مصادیق را در هر سازمان، دستگاه دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع، به 

 ریز احصاء کرد.

با ابهامات زیادی در ارتباط با شمول  هااستانت کل راه و شهرسازی در این مدت )از زمان ابالغ بخشنامه تا امروز(، ادارا  

یا عدم شمول موارد مختلف روبرو بودند. بنابراین با توجه به این موضوع و تأکید معاونت محترم مسکن و ساختمان 

 یهابخش تمام مصادیق این بخشنامه کردیم. همانطور که گفتم یسازشفافوزارتخانه، از مدتی قبل شروع به تعریف و 

اف را شف هاحوزهمرتبط نیستند. ما تالش کردیم این  یک وزارتخانه یا سازمان با بحث حوزه امور ساختمان بطور عام

 یهاکشهر هست در  هابخشکنیم و تا جای ممکن، مصادیق را ذکر کنیم یعنی شفاف بگوییم تعارض منافع در کدام 

یا بخش خاصی؟ ما تنها دنبال شفاف سازی هستیم  شوندیمول این بخشنامه صنعتی، آب و فاضالب یا ... آیا همه مشم

آنچه در این مقطع برای ما مهم است، هیأت  کنمیمتا در اجرا، هر فرد بداند مشمول بخشنامه هست یا نه؟ تأکید 

الش ت ده کنند یا نه؟در این جایگاه از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود استفا توانندیم هاآنهستند، آیا  هارهیمد

 در این بخشنامه این موضوع را صریح و شفاف، تعیین تکلیف کنیم. میکنیم

اجرایی آن است.  نامهنییآدر بخشنامه، اصل موضوع به خوبی مشخص شده و آن هم بر اساس قانون نظام مهندسی و 

یر بالغی اولین قدم وزارتخانه در این مسما در تعریف مشکل نداریم بلکه مسأله ما در تطبیق مصادیق است. بخشنامه ا

نباشد. االن بعد از حدود سه  ینیبشیپبود و به هر حال در قدم اول طبیعی است بازخوردهای اجرا بطور کامل قابل 

سال از اجرای بخشنامه موسوم به تعارض منافع، نقاط قوت و ضعف و موارد مبهم بخشنامه مشخص شده. دقت کنید 

 با مخالفت و موافقت  یاسادهتی بیان چنین موضوعاتی هم کار برای اولین بار ح
ً
یادی ز نفعانیذنخواهد بود و قطعا

 . شودیممواجه 

ار بنابراین بخشنامه فوق قدم بسی شوندیمتعداد بسیار زیادی مهندس در کل کشور داریم که مشمول بخشنامه فوق 

 .دیآیمتأثیرگذاری در نظامات مهندسی به حساب 

نامه جدید چه نوع مجازاتی برای فرد متخلف در نظر گرفته شده است؟ تنها عزل از سمت یا بیشتر از در بخش
 آن؟

طبق نص صریح بخشنامه ابالغی موسوم به تعارض منافع که مالک عمل است، عدم رعایت بخشنامه،  ی:قهرود یعبد

م مهندسی مطرح خواهد شد. مواردی تخلف انتظامی است که به محض احراز تخلف، مراتب در شورای انتظامی نظا

که فرد به محض اطالع از شمول بخشنامه از جایگاه اداری خود استعفاء داده است ولی ما حتی این موارد را  میاداشته

قانون نظام مهندسی و بخشنامه اصول اخالق  نامهنییآ. در میکنیمهم به عنوان تخلف انتظامی اعالم و پیگیری 

دیده شده یعنی در عین حال که استمرار آن وضعیت ایراد داشته و باید اصالح شود به وضعیت افراد  این موارد یاحرفه
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. شورای انتظامی هم بسته به توضیحات ایشان و شرایط رأی صادر شودیممتخلف هم در شورای انتظامی رسیدگی 

 خواهد کرد.

 آیا مورد دیگری هست که بخواهید در اینجا اضافه نمایید؟

باید اجرا شود. این موضوعات  هادستگاهموضوع تعارض منافع یک بحث ملی و کالن است و در همه  ی:قهرود یعبد

 که ما دهدیم. این نشان اندگرفتهدر کشور ما جدید هستند و همین چند سال اخیر است که مطرح و مورد توجه قرار 

 در ابتدای راه تعریف مهم سیستم اداری ما  یهابیآسکه یکی از  میاشدهکم کم متوجه 
ً
بحث تعارض منافع است. قطعا

و تعیین حدود و ثغور آن مشکل خواهد بود اما باید تجربه کسب کنیم. ممکن است جایی محدوده را زیاد باز دیده باشند 

 که مشمول یاجامعهو جایی کم. اینها همگی باید به مرور اصالح شوند فقط الزمه آن این است که جامعه هدف یعنی 

هزار مهندس در حوزه ساختمان در سطح کشور داریم  2۰۴این بحث است در اجرای آن همکاری داشته باشد. ما حدود 

ممکن است هر روز در منصبی قرار بگیرند که مشمول تعارض منافع شوند. ما سیستمی نداریم که هر روز  شانکدامهر 

نیم. به نظرم این توقع به جایی است که از فضای عمومی مثل هزار نفر را بسنجیم و برخورد ک 2۰۴بتوانیم عملکرد این 

 هاآنمردم نهاد که اخبار و اطالعات خیلی زودتر به  یهاسازمانکه مرتبط با این بحث است مثل  یاجامعهجراید و 

 ، بخواهیم این مصادیق را اعالم کنند.رسدیم

یا تیر ماه امسال متوجه شدیم و تا مراحل اداری آن طی  در موضوع موردبحث در استان فارس ما با تأخیر در خرداد  

از طرفی سیستم نظارتی ما در وزارتخانه ضعف دارد و باید بروزتر شود و از سوی دیگر  دهدیمشود، زمان برد. این نشان 

 از یک عضو هیأت مدیره  کردیمخود فرد هم باید قبل از قبول سمت جدید، این موضوع را لحاظ 
ً
سازمان چون مسلما

 به وجود چنین 
ً
 که رعایت مقررات و ضوابط رودیم، انتظار بیشتری داشتهآگاهی  یابخشنامهنظام مهندسی که قطعا

را بنمایند چرا که قبول سمت به معنای نقض ضوابط و مقررات از سوی ایشان بوده است. بنابراین بیان اینگونه مصادیق 

وزارتخانه باشد. قبال هم اشاره شد که ما منکر آن  یسازآگاهبرای  یالهیوس تواندیماز طرف جامعه در فضای مجازی 

تنها  هانآهم باشد ولی تأخیر در برخورد وزارتخانه با  هااستاننیستیم که ممکن است مصادیق مشابه دیگری در سایر 

 به دلیل عدم اطالع است و نه تعلل در اجرای بخشنامه تعارض منافع.

 ؟ردیپذیمه هدف شما چقدر با موضوع تعارض منافع آشنایی داشته و آن را آقای عبدی ذهن جامع

ز ا توانیمخوشبختانه در جامعه مهندسی این موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این را  ی:قهرود یعبد

منافع  سی، تعارضو مکاتباتی که با ما دارند متوجه شد. متاسفانه به دلیل وجود مشکالتی در بخش نظام مهند هابحث

بسیاری نیز در این بخش وجود دارد. جالب است بدانید که خیلی از مصادیق تعارض منافع را جامعه مهندسی به ما 

، مصداق آن همین بحث شیراز است. با وجود آنکه ما باید از طریق اداره کل استان فارس متوجه این کنندیممنتقل 

 مورد بعدی مشابه، از طریق اعضای نظام مهندسی به صورت اطالعیه و ولی این موضوع و متعاقب میشدیمموضوع 
ً
ا

 یهاتیموقعاز اهمیت اجتناب از  اطالعیبشکوائیه مطرح و به اطالع ما رسید. بنابراین معلوم است که جامعه مهندسی 

  تعارض منافع و یا حتی بی انگیزه نسبت به موضوع نیست.
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 در مورد تعارض منافع ویروزارت ن یهاو برنامه هایاستس
 33آبان  5۰ـ  یرو(وزارت ن یو منابع انسان یقاتمعاونت تحق)یا محمدصالح اول

 ی انرژیحوزهدر  تعارض منافع 
 

کرده است و خود مجلس هم دنبال  یمبه مجلس تقد زمینه مدیریت تعارض منافعرا در  اییحهدر حال حاضر دولت ال 
پس از  کردند و یگیریپ یموضوع قائلند آنرا بطور جد ینا یکه برا یتیتوجه به اهمبا  یرون یروز یموضوع هست ول

در  انجام شد، ییاجرا یطبا شرا انطباق ینو همچن یتمختلف که از نظر سوابق موضوع، جامع هاییمطالعات و بررس
ده ش ییناز آن تب یشگیریپتعارض منافع و نحوه  یقآبان ابالغ شد که در آن مصاد 31 یخدر تار یربخشنامه اخ یتنها

 معاونت و بطور مشخص ینموضوع در دستور کار ا یناست ا یمحترم مدت یرحسب دستور وز ینکهتوجه به ا با است.
شده و در دست اجراست. از  یزیراقدامات از قبل برنامه یقرار گرفته است بعض یو تحول ادار یریتدفتر توسعه مد
موضوعات مختلف  یجلسات یو ط یلتشک یمادرتخصص یهاشرکت یزرسبا یرانمد یتبا عضو یجمله کارگروه

داشتند  یکه همکاران دفتر بازرس یاتیبر اساس تجرب ینقرار گرفته است. همچن یمرتبط با مفاد بخشنامه مورد بررس
ع تعارض مناف یریتمد یبخش یبرنامه آگاه ینتعارض منافع در صنعت آب و برق احصا شده است. همچن یقمصاد

با  یشده است. هماهنگ ینمنافع تدو عارضت بخشییشده است. از جمله کتابچه آگاه یهصنعت آب و برق تهدر 
ب کارکنان آ یتعارض منافع برا یریتمد یدوره آموزش یبرگزار یصنعت آب و برق برا یتخصص یهاموسسه آموزش

مجلس  یهابخصوص مرکز پژوهش ینیروب یبا نهادها یتعامالت ینهاانجام شده است. در کنار ا یو برق به صورت مجاز
 ت. برقرار شده اس یاتاستفاده و تبادل تجرب یمرتبط با موضوع برا یمؤسسات تخصص یو بعض یاسالم یشورا

 پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون( 
 

 

 تواند تضاد منافع را کاهش دهدمی یاجتماع ینتام یعالیشورا یایاح
 33آبان  52ـ  (و کارشناس روابط کار یفعال کارگر)یدری ح یرضاعل
 تامین اجتماعی یوزهحدر  تعارض منافع 

 

شرکت  یاعاجتم یهاگروه یندگانبود که در آن نما یبیقبل از قانون ساختار، ترک ی،اجتماع ینتام یعالیشورا یبترک
پانزده نفره  یبترک ین(. اینفر کارگر 5و  یی)بخش کارفرما ینفعانذ یجامعه یندگاننفر نما ۷و  ینفر دولت 1داشتند، 

 به بعد
ً
 یاتن هاما اال پرداختیم یاجتماع ینبه موضوعات صندوق تام صصیشورا، تخ ین. ایافت یلنفر تقل یازدها
استقالل را در  یدصندوق( است. شورا با 55) اییمهب یهاشورا نشسته، در عمل مجمع تمام صندوق یکه جا ییامنا

 قرار یصندوق یندر تقابل منافِع ب اییمهب یهامشکالت صندوق یچراکه برخ کردیم ینتام یحوزه مجامع تا حدود
است و حل مشکل، در  یاجتماع یندر صندوق فوالد هست که طرف مقابل آن، صندوق تام یمثاًل مشکل گیردیم

اد منافع، تض یندو صندوق حکم صادر کند؛ ا یبرا یدامنا با یاتاست. ه یرها امکانپذصندوق ینقالب تضاد منافع ب
من حفظ که متض یعالیشورا ینصورت داد. بنابرا هاقرا به نفع تمام صندو گیرییمتصم توانینم ساز است ومشکل

 زمان رامنافِع سا تواندیاست، بهتر م یگرد یجا یچبه ه یبدون وابستگ یاجتماع ینمنافِع فقط و فقط سازمان تام
 کند. ینها تامصندوق یرفارغ از منافع سا

 تحلیلی کارگر نیوز –پایگاه خبری  
 

http://paven.ir/News-List/58166
http://paven.ir/News-List/58166
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=56105
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=56105
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 ی ارزهای دیجیتالنگاران و بازار آشفتهتضاد منافع روزنامه
 33آبان  51ـ یوم ( در مدVanalli) یوانال یحساب کاربر

 ی رسانهتعارض منافع در حوزه 
 

 شود،یمحسوب م یجیتالد یمطرح در حوزه ارزها یسندگاناز نو یکی که یوم( در مدVanalli) یوانال یحساب کاربر
 یدر حوزه ارزها ینگارروزنامه: حوزه را به ما نشان دهد ینا یمنف یهاجنبه یاکرده است با انتشار مقاله یسع

دون افراد ب ی. اظهارات و ادعاهادارند یازن یرایشو یا یحدارد. اغلب اوقات، مطالب به تصح یادیاشکاالت ز یجیتالد
در  یدکه با ییاستانداردها یطور کلاما به یم،هم دار یسالم یها. البته بحثشودیفضا نقل م یندر ا ینظارت یچه

 تقر توانندی. گزارشگران مشودیحوزه ِاعمال نم یندر ا یم،کن یترعا ینگارروزنامه
ً
 خواهدیکه دلشان م یزیهر چ یبا

 .دهدینم یتی( اهمconflict of interestبه تضاد منافع ) کسیچو ه یسندبنو
اما اگر بخواهد بهتر هم شود، فشار  ست،یمطلوب ن تالیجید یدر حوزه ارزها ینگاردرست است که استاندارد روزنامه

 رگذاانیبن پنگ ژائو،بارز آن هم چانگ یهااز نمونه یکی. دهدیفضا اجازه نم نیثروتمند و قدرتمند در ا یهاچهره
منتشر  ننسیرا درباره با یگزارش« د بالک»ترون هستند که پس از آنکه  گذارانیسان، بن نیو جاست ننسیبا اردریلیم

 یادیمان ززمدت تر،ییاوباش تو کیکمک گرفتند و او با تحر ینترنتیترول ا کیاز  امد،یکرد که به مذاق آنها خوش ن
قرار بود که د بالک در گزارشش نوشته بود  نیاز ا ماجرا د بالک کرد. گرانلیو تحلنگاران و آزار روزنامه تیرا صرف اذ

 حمله کهیدفتر را بسته است؛ درحال نیبرده و ا ورشی یدر شانگها ننسیبه دفتر با سیکه پل
ً
کار نبود و  در یاظاهرا

 اکه با آنه یتند و به هر کسهس یکه دنبال قلدر ییها. اما مگر ارتش ترولشدیاصالح م دیگزارش فقط با نیا
 دهند؟یم تیبه اصالحات اهم کنند،ینباشد حمله م دهیعقهم

 ارز دیجیتال 

 

 

 اندازی انجمن جدید نوردکارانو راه فوالد رهیتضاد منافع در زنج 
 33آبان  52ـ  (فوالد یدکنندگانانجمن تول ییاجرا یرمد) یعقوبی یدوح
 صنعتدر  تعارض منافع 

 

انه وزارتخ ینگردد که ا یوزارت صمت برم یریتشده است به نوع مد یدو صنف علن ینا یکه دعوا یلیاز دال  یکی
صنف  ینا یتدرصد ظرف 5۴انجام دهد.انجمن نوردکاران حدود  یفوالد را به درست یرهزنج ینروابط ب یمسته تنظنتوان

 یذا بخشل است. یارمختلف بسهای فوالد و حلقه یرهتضاد منافع در زنجیست. کل نورد ن یندهدهد و نمامی را پوشش
 قیراه انداخته اند تا از آن طر یکند و انجمن ینآنان را تامتواند منافع ینم یگرکنند، انجمن دمی از نوردکاران احساس

 به منفعت برسند.
 آهن پخش / پایگاه خبری بورس پرسروزنامه عصر معدن /  

 

https://arzdigital.com/i-worked-full-time-in-crypto-for-two-years-and-didnt-really-like-what-i-saw/
https://arzdigital.com/i-worked-full-time-in-crypto-for-two-years-and-didnt-really-like-what-i-saw/
https://boursepress.ir/news/161378
https://boursepress.ir/news/161378
https://www.ahanpakhsh.com/news/metal-news/21423-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://www.ahanpakhsh.com/news/metal-news/21423-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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 ها: الیحه دولت اعالم وصول شودی مرکز پژوهشنظر کارشناس
 33آبان  52ـ  مجلس( یهاپژوهش)کارشناس مرکز یان احسان پرن

  تعارض منافعکلیات  
 

اظهارنظر  یبرا یجمهوراستیر یتعارض منافع توسط معاونت حقوق تیریمد حهیال  سیشنویپ 3131اواخر سال 
 یرحمواجه شد، ط ریبه مجلس با تأخ حهیال  نیکه ارسال ا ییدولت منتشر شد. از آنجا کارشناسان در سامانه مربوطه

طرح در  یوصول شد. پس از زمانبر شدن بررس اعالم 313۷مجلس در اسفندماه  ندگانیبا موضوع مشابه توسط نما
 یمجلس، نها

ً
به مجلس ارسال شد.  و دیرس بیدولت به تصو ئتیدر ه 3131تعارض منافع در آبانماه  تیریمد حهیال  تا

پس از  .دینرس بیبه تصو زیمجلس دهم اعالم وصول نشد و طرح ن یدوره کار انیتا پا حهیال  نیذکر است که ا انیشا
 3133 رماهیت 1 خیماده، در تار 5۷فصل و  1در قالب  یرییتغ چگونهیبدون ه یطرح قبل ازدهمیآغاز به کار مجلس 

س تاکنون توسط مجل زیتعارض منافع ن تیریبا موضوع مد حهیقرار گرفت. ال  شد و در دستور کار مجلس وصول اعالم
 ها و ایرادهای این طرح از این قرار است: برخی ویژگی اعالم وصول نشده است.

 به تعارض منافع یدر طرح مورد بررس 
ً
ودن و متفاوت ب یدگیچیپ لیدل پرداخته شده است و به یفرد یهاصرفا

 .است یحیصح میبه آن سطح ورود نشده است که تصم ،یمنافع ساختار رضتعا تیریمد یسازوکارها
 هیبا رو ،ینسب تیجامع رغمیاز اشخاص مشمول ارائه کرده است که عل یدیجد یبندمتن طرح مورد نظر دسته 

 گذشته ناسازگار است. نیقوان در موجود یحقوق اتیو ادب
  نشده است. نییتع قیقصورت د به رانهیشگیپ ریتداب یاجرا یمتولدر این طرح 
 است. با وجود یمتعدد یو حقوق یالزامات فن یکه در طرح به آن اشاره شده، دارا زیتخلف ن یمسئله گزارشده 

 موضوع پرداخته شده است. نیمختصر به ا اریصورت بس به اتیجزئ بدون توجه به ن،یا
 یهادر دستگاه نکهیو با توجه به ا دهدیم قرار ریرا تحت تأث یتیریمدی هاگاهیاز جا یاطرح مجموعه گسترده نیا 

 یندهایرا در فرا یمطرح شده مشکالت یکل حاکم است، ممکن است احکام یمتفاوت طیشرا ییمختلف اجرا
 کند. جادیمعمول ا

 ح طر ی از اجرا یناش یمشکالت احتمال نهیدر زم ییاجرا یدستگاهها ندهیازجمله نما نفعانیذ یاز تمام دیبا
 حهی. مبنا قرار دادن و اصالح ال ردیمورد توجه قرار گ قیصورت دقبه ریمغا یندهایو فرا نیقوان اخذ نظر شود و

 نیشده است ا هیکه توسط دولت تهی و ارائه خدمات عموم یقانون فیتعارض منافع در انجام وظانحوه مدیریت 
 .دینمایمرتفع م یمسئله را تا حدود

 یرادهایا شود. البته با توجه به یبطرح تصو یاتشود کلمی یشنهادنافع پتعارض م یریتموضوع مد یتتوجه به اهم با
با  رتیشود جهت رفع مغامی یشنهادشود، پ یجاداجرا ا یندکه ممکن است در فرا یکه اشاره شد و مشکالت یمتعدد

با  بمتناس ییشدن مقدمات اجرا منفعان به منظور فراه یذ یشترو مشارکت ب یاصل هفتادوپنجم قانون اساس
 یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد» یحهالزم جهت اعالم وصول ال های یگیریمختلف، پهای حوزه

 لیتوان با تشکمی اساس، ین. برایردکه به مجلس ارسال شده است در دستور کار قرار گ «یو ارائه خدمات عموم
ر د یمؤثر و کارامد ی، مواد قانونیحهحث طرح و ال و اصالح مبا یعتعارض منافع و تجم یریتمد صیکارگروه تخص

 از فساد ارائه کرد. یشگیریتعارض منافع و پ یریتمد یراستا
 های مجلسمرکز پژوهش 

 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627751
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627751
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627751
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627751
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  یقانون تعارض منافع در آموزش و پرورش و آموزش عالتدوین 
 33آبان  52ـ  (مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم)فیروزجایی یمیکر یعل
 عمومیی آموزش حوزهدر  تعارض منافع 

 

مجلس چند جلسه درباره تعارض منافع  یقاتآموزش و تحق یسیوندر کم یم،قانون تعارض منافع را ندار یراندر ا
 میقانون تعارض منافع را داشته باش ی،آموزش یهاو حداقل در حوزه یمببر یرا به صحن علن یتا طرح یمصحبت کرد

 توانیمیقانون م ینبه استناد ا ی؛کارکنان در معامالت دولت اخلهدبر منع م یدر کشور وجود دارد مبن یگریاما قانون د
 مشارکت کنند. یاقتصاد یتهستند حق ندارند در فعال گیرییمکه در مسند تصم یافراد ییمبگو

درسه م یرنرفت، کدام معاون وز یشپ یخوبآموزش و پرورش بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد، اما در اجرا کار به یروز
از جهت  یدبا را رها کنند. یریتمدرسه را رها نکنند، پست مد خواهندیمافراد اگر  ینخود را رها کرد؟ ا ولتییردغ
آنقدر  یدبا یگراجازه را ندهد و سطح مطالبه ینجامعه ا یعنی یم؛تعارض منافع را اصالح کن یفرهنگ هاییرساختز

در  ریو مد یستموضوع ضدارزش ن یناکنون ا. همیرندار نگمشمول تعارض منافع در رأس کار قر  یرانباال برود تا مد
نسبت به موضوع تعارض منافع  یدبا یزمعلمان ن کند؛یم یتفعال یزخود ن یردولتیدر حوزه غ یکنار بخش دولت

  .یردنگ یتاست مسئول ینگونهکه ا یحساس باشند تا فرد
 نیدارند؛ همچن یردولتیاز معاونان او دانشگاه غ یدادتع ینکهبر ا یرا مطرح کردم مبن یعلوم سؤال یراکنون از وزهم

اساس  یندانشجو" ابالغ کرده است؛ بر ا یرشپذ یت"ظرف یینتع یدجد یدرباره الگو یرا معاون آموزش یابخشنامه
 ئتیهر دو عضو ه یاری،در مرتبه استاد یعلم یئتهر سه عضو ه یبه ازا یمقطع دکتر یبرا یدولت هایگاهدر دانش

 ینا ۰در بند  است. یرشدانشجو قابل پذ یک ی،در مرتبه استاد یعلم یئتعضو ه یکو  یاریر مرتبه دانشد یعلم
 یئته یعالوه بر اعضا یرانتفاعی،غ - یردولتیغ یها و مؤسسات آموزش عالبخشنامه آمده است در مورد دانشگاه

 یبرخ ؛شودیممنظور  یتبه ظرفدر محاس یزن یسالتدروابسته و حق یعلم یئته یمؤسسات، تمام اعضا یعلم
همه  نیجذب کنند، ا یدکتر یدانشجو توانندیاصاًل نم یندهسال آ شنامهبخ ینبا ا گویندیم یدولت یهادانشگاه

عه توس یجذب کنند و راه را برا یادیز یاست که نتوانند دانشجو ینا یبرا یدولت یهابه دانشگاه یریگسخت
پول دارد  که یهر فرد ینکهو ا یآموزشدن علم یطبقات شود،یم ینآن ا یجهاند که نتباز کرده یردولتیغ یهادانشگاه

 درس بخواند. تواندیم
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 عیمااجت یسیوندر کم مدیریت تعارض منافع طرح یاتکل یبتصو
 33آبان  5۷ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم ییسر یبنا)ی عباس گودرز

  تعارض منافعکلیات 
 

ت آن در یایشد که جز ینو قرار بر ا یدرس یبآن به تصو یاتقرار گرفته و کل یتعارض منافع مورد بررس یریتطرح مد 
انت، ر  ینهتعارض منافع زم یریتطرح مد .یردقرار گ یمورد بررس یسیونکم ینا ینده ]هفته جاری[نشست هفته آ

 خواهد شد. یها منتهاعتماد مردم نسبت به دستگاه یشخواهد برد و به افزا ینو هر گونه فساد را از ب ییسودجو
 خبرگزاری خانه ملت 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389108
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389108
https://www.icana.ir/Fa/News/460369
https://www.icana.ir/Fa/News/460369
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 یاعماجت یسیونطرح تعارض منافع در کم و تصویب دو بند یبررس
 33آبان  5۷ـ  ی(اجتماع یسیونکم یسخنگو) یکارنام ییبابا یعل
  تعارض منافعکلیات  

 

 مایندهن .یمکرد یبتعارض منافع را تصو یریتو بند دوم طرح مد یکمجلس، بند  یاجتماع یسیوندر جلسه امروز کم
 فیبند، وظا ینع گفت: بر اساس اشد طرح تعارض مناف یببند تصو یندوم یاتدر مجلس، در مورد جزئ یمردم سار

 یارارداد ق یابه موجب حکم  یاکرده  ییناشخاص تع یپست سازمان یاست که قانون برا یفیآن دسته از وظا یاحرفه
 شده است. بینییشپ یو یبرا یفیوظا یاقتضائات شغل

 خبرگزاری خانه ملت 
 

 

 ردی را رد کخصوص-یمشارکت عموم یحهسازمان برنامه تضاد منافع در ال
 33آبان  5۷ـ  خبرگزای فارس

 برنامه و بودجه تعارض منافع در نظام 
 

 یعموم مشارکت یحهسازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به گزارش چند هفته گذشته فارس با عنوان پشت پرده ال 
 ینا در ارائه کرده است. یبه منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عموم یواکنش نشان داده و پاسخ یخصوص

را به دو نفر از کارمندان دولت  یخصوص-یمشارکت عموم یحهال  ینو تدو یهتهگزارش، در آمده است:  یحاتتوض
شده  حیهمانگونه که در گزارش تصر یکن. لفروشندیآن را خودشان م یرو تفس نویسندیرا م یحهکه ال  دهدینسبت م

 یو دولت یخش خصوصهزاران نفر ساعت کارشناسان ب یده،سال بطول انجام 3۴که حدود  یحهال  ینا یهاست در ته
 به اظهار نظر دو نفر از کارمندان سازمان برنامه و بودجه ختم شود. تواندیاند و قطعا نمآن نقش داشته یهدر ته

 شود،ینفره انجام م 1در خصوص طرحها توسط گروه  یریگ یمکه تصم پردازدینکته م یناز گزارش به ا یبخش در
 یمل یراهبر یتحت عنوان شورا یگروه یخصوص یمشارکت عموم حهیقرار است که در ال  ینموضوع از ا یکنل

بر  هیو نظارت عال یتهدا شارکت،بمنظور توسعه م یبخش خصوص یندگانمجلس و نما یندگانمتشکل از وزراء، نما
تند که هس یحهدر ال  مقرر یفضوابط و مقررات عهده دار تکال یینو تع هایاستس یمتنظ ی،و خصوص یمشارکت عموم

کشور  مقررات یرانتخاب پروژه همانند سا یتو در نها دهندیم یلتشک یبخش خصوص یندگانشورا را نما یناز ا نفر 1
 یدر کشور هر دستگاه یرپذ یهلذا با وجود هزاران دستگاه سرما شودیانجام م ربوطاز دستگاه م یتوسط کارگروه

ها به روژهپ ی. لذا شائبه سپردن واگذارنمایدیدام مگذار اق یهاست که نسبت به انتخاب سرما یا یژهکارگروه و یدارا
 است. یخصوص یمشارکت عموم یحهاز برداشت غلط از ال  ینفر ناش 1

 یید، تأقانون ینشود که چند شخص واحد مرجع تدو یبازنگر یبه گونه ا یدبا یحهال  یناتوضیح خبرگزاری فارس: 
ها در پروژه یبو تصو یحضور در جلسات واگذار یلگر،الب تسهها در قمطالعه پروژه ینده،و مقررات آ هانامهیینآ

د. و مقررات نباشن ینقوان یرمهمتر تفس همهو از  یندهمختلف، عضو مؤثر حل اختالف در آ یها و دستگاههاوزارتخانه
 کشور خواهد بود. یخدر تار «تعارض منافع»مصداق بارز  یحهال  ینصورت ا ینا یردر غ

 خبرگزاری فارس 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/460531
https://www.icana.ir/Fa/News/460531
https://www.farsnews.ir/news/13990826000901
https://www.farsnews.ir/news/13990826000901
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 تضاد منافع اعضا یلبه دل یفشاز انجام وظا یتامن یشورا یناتوان
 33آبان  5۷ـ ( سازمان ملل یمجمع عموم سیرئ)ولکان بوزکر 

 تعارض منافع یجهان یهانمونه 
 

ضاد نهاد به علت "ت ینانتقاد و اعالم کرد ا یتامن یسازمان ملل روز دوشنبه از شورا یمجمع عموم یسولکان بوزکر، رئ
ترک است،  یپلماتد یکاساس، بوزکر که  ینا بر کند. یدگیجهان رس یهاچالش ینترمنافع" نتوانسته است به بزرگ
 تینتوانسته است به مسئول یاریاعالم کرد: شورا در موارد بس یتامن یساختار شورادر جلسه بحث درباره اصالح 

 یوراش ییتضاد منافع اعضا و استفاده مکرر از حق وتو، کارآ عمل کند. یالملل ینب یتحفظ صلح و امن یخود برا
به  و یست پاسخ کافشورا نتوان ی،انسان یهابحران ترینیاز اضطرار یدر برخ یرا محدود کرده است. حت یتامن

 بدهد. یموقع
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 ها عامل اضمحالل بخش خصوصی استتضاد منافع سیستمی خصولتی
 33آبان  51ـ  ای(یانهرا یعضو سازمان نظام صنف)یکسار ن یمحمدعل

 ی ارتباطاتدر حوزه افعتعارض من 
 

بوده که  یا یهسو یکو و تعامل  یمعطوف به روادار ارتباطات حوزه یرفراگ یصنف یهاتاکنون تالش چندساله تشکل
از  است که اگر روند استفاده سوء یدر حال ینبخش به دنبال نداشته و ا ینا یبرا هایبجز انباشته شدن آس یحاصل

 داریتجز رجوع به مراجع صالح یاکشور چاره یبخش خصوص د،ف و اصالح نشوقانون متوق ییاعطا یاراتاخت
 یودو ق یطراش بینییشعدم پ یلکه به دل یمقررات اییشهاصالح ر یاو  یاناتدر جهت توقف سوء جر ییقضا یاو  یقانون

اهداف  ازمعرض انحراف  در ییاجرا یهاو اجرا در دستگاه یماز تضاد منافع، در مقام تصم یناش یاناتالزم و سوء جر
 آن قرار گرفته است نخواهند داشت.

 ییسو دستگاه اجرا یکرو است که از  ینبخش از ا یننقش تضاد منافع در امتناع از اصالح امور ا یبررس یتاهم
 یاز فروپاش یکبه لحاظ تئور کند،یکسب م یخصولت یکه در ساختارها یشتریب یمربوطه به جهت سهم درآمد

رابر رقابت ناب ینبخش در ا ینسهم بازار ا ییو جابجا یبا بخش خصولت یاسدر ق یواقع یش خصوصبخ یاقتصاد
قدامات موثر ا یبرا یااراده ینفع،ذ ییبه دستگاه اجرا گریمنهاد تنظ یوابستگ یلبه دل یگرد یاز سوشود یمنتفع م

ارز ب یقاز مصاد ین. و اشودینم یدهحوزه د ینارقابت در  یفضا یبو ممانعت از تخر وکارکسب یبهبود فضا یبرا
 یتصادو فعاالن اق ینانحقوق مردم و کارآفر ییعو توقف تض یحقوق شناسییباست. لذا آس یستمیتضاد منافع س

و  ینفص ریفراگ یهاتشکل یتمام یدگیو عاجل رس یاصل یهاتیاولواز  بایدیم یتوضع یناز تداوم ا یناشبخش، 
 بحران قرار گرفته است. ینحل ا یحوزه برا ینا یاقتصاد

 وب چین فاوا/  خبرگزاری پانا 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7562097
https://www.yjc.ir/fa/news/7562097
http://www.pana.ir/news/1139674
https://vrgl.ir/bS7Nh
https://vrgl.ir/bS7Nh
https://vrgl.ir/bS7Nh
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 است  یهبازار سرمااصلی مشکل  ،تعارض منافع
 33آبان  51ـ  )رئیس مجلس(یباف محمدباقر قال

 در بازار سرمایه  تعارض منافع 
 

باشد. با  را داشته یدیتولهای بخش یهسرما ینو تام یقدرت نقدشوندگ یژگی؛دو و یدبازار بورس خوب با یبه طور کل
عارض ت .یستدرست خود ن یرتوان گفت که امروز بازار بورس در مسمی بازار، یفعل یطدو شاخص در شرا ینا یبررس

 حل شود.  یدالت بورس است و باحل مشک یمختلف وجود دارد مانع اصلهای یهمنافع که در سطوح و ال 
 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 ی؟فراپارلمان یا ینظارت پارلمانگریز از تضاد منافع در مجلس: 
 33آبان  53ـ  روزنامه اعتماد

 مجلسدر  تعارض منافع 
 

چه منتشر نشده اما آن یندگاننظارت بر رفتار نما یاتاصالح ه یبرا یندگانتحت عنوان طرح نما یرسم یهنوز متن
ار توجه طراحان طرح اصالح سازوک یشتریناز آن است که ب کیمنتشر کردند، حا یمسنچون ت ییاصولگراهای رسانه

 یندگانمان یتگذشته گفته شده بود که عضو یهادوره آن است. یاعضا یببر ترک یندگان،نظارت بر رفتار نما یاته
خود بازمانده  یفوظا یحعمال از انجام صح یاته ینرو ا یننظارت مصداق بارز تعارض منافع است و از ا یاتدر ه

نفر از  1مجلس را کنار  ییو قضا یحقوق یسیونکم ییسمعضل، ر ینرفع ا یبرا یازدهممجلس  یندگاناست. نما
 یقاض یکو  یرنگهبان به انتخاب دب یحقوقدان شورا یکدرآوردند و همزمان  یاته ینا یتمجلس به عضو یندگاننما

ه درآوردند. اما مشکل آنجاست ک یاته ینا یتبه عضو یطیشرا دررا  ییهقوه قضا ییسکشور به انتخاب ر یعال یواند
به  عمال تن یتاز ترس ردصالح یندگانزند که نمامی را رقم یطیشرا یاته یننگهبان در ا یحضور حقوقدانان شورا

 . یشیداند یآن راه حل رایب یداست که با یمشکل یننگهبان خواهند داد و ا یخواست شورا
 روزنامه اعتماد 

 

 

 راهی برای رونق اقتصادی منافع تعارضبرداشته شدن انحصار و 
 33آبان  1۴ـ  ی(کارشناس اقتصاد) ینیصادق الحس یدمحمدس
 ی انجمنی و مدنیوزهحدر  تعارض منافع 

 

تشکل  کیحفظ انحصار است. اگر وکال مشمول رقابت شوند  یوکال برا یداستان الب یستکسب و کار ن وکالت یدعوا
نق و رو گذارییهرشد سرما یبرا کند. یکارحقوق را ب یالنالتحصمجوز وکالت را محدود و فارغ یتواندنم یانحصار
ع مهم است. همانطور که در مناف تعارضکه برداشته شدن انحصار و  یستنرخ بهره و نرخ ارز آنقدر مهم ن ی،اقتصاد

 زینیگرا جا یکه منافع خصوص ینفعانذ یههم عل ینجاا یستادیمها ا،بورس و انحصار داروخانه۰5۴۴ارز  یر،ق یماجرا
 .میستیایم کنندیمنافع عموم م

 اقتصاد آنالین 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/460550
https://www.icana.ir/Fa/News/460550
https://www.magiran.com/article/4116251
https://www.magiran.com/article/4116251
https://www.eghtesadonline.com/n/2Rbj
https://www.eghtesadonline.com/n/2Rbj
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 استمبارزه با فساد  یبرا یفتح باب ،بخشنامه تعارض منافع
 33آبان  53ـ  (مجلس یانرژ یسیونعضو کم) ی بختیارعل
 سازمان بهزیستیدر  تعارض منافع 

 

است که برگرفته از قانون منع اشتغال کارکنان دولت  یکشور اقدام خوب یستیبخشنامه تعارض منافع در سازمان بهز
ه از جمل یستیشاغل در بهزافراد  یتمام یتبه ممنوع یحبخشنامه بهتر است به طور صر ینا یکدر بند  .است
 برخوردار شود. یتاز جامع یشترب یتپرداخته شود تا ضمن شفاف یزن ناسانکارش

 افتیدر یبرا یتا فرد متقاض یردعموم قرار گ یارشفاف در اخت یانامهنظام یکو مقررات در  ینهمه قوان یدابتدا با
ادر ص یمجوزها به سخت یعاد راداف یدر کشور براکه  یمو رشوه نشود؛ اما متاسفانه شاهد یمجوز متوسل به پارت

مبارزه  یبرا یکشور به صورت جامع اجرا شود فتح باب یستی. لذا اگر بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزشودیم
 با فساد خواهد بود.

نرژی اتواند انتساب دقیق اظهارات عضو کمیسیون : خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع نمیتوضیح خبرنامه
مجلس به بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی را تایید کند. چه بسا این اظهارنظر ناظر بر بخشنامه اخیر وزارت 

 نیرو بوده است. با این حال خبر مذکور به نقل از منبع اصلی ذکر شده است. 
 سایت سازمان بهزیستی کشور 

 

 

 یافت یگرید یدر جا یدرا با ینگینقد حل کنترل تورم وراه
 33آذر  3ـ ( معاون سابق وزارت بهداشت)یان علو یدمو یدس
  سالمت یحوزهتعارض منافع در 

 

شمند دان ن،یاعلو یدمو یدوزارت بهداشت، دکتر س یقاتزاده از سمت معاونت تحقملک یپس از انتشار نامه استعفا
غل از همزمان دو ش یبحث تصد»ضمن اشاره به  ی،به نمک یاکشور، در نامه یبرتر منتخب فرهنگستان علوم پزشک

د از عملکر « مردم جتاجیما یو رانت در فروش دارو ییداروهای شرکت سیو تضاد منافع و تاس نیمسوول یبرخ یسو
انتقاد کرده سمت را برعهده داشت،  ینزاده اکه ملک یادر دوره خصوصوزارت بهداشت، به  یقاتبد معاونت تحق

و فن  قاتیعملکرد معاونت تحق ی" بررسیعال یته" کم یلبهداشت درخواست کرد که نسبت به تشک یراز وز وی .است
 یموثر بودن دارو یهوابسته و ارتباط آن با فرض ییدارو یهاتضاد منافع در شرکت یرنظ یاقدام کند و موارد یآور

 یعو توز یعلوم پزشک یقاتتحق یریجهت گ شدند،متحمل  یقطر ینکه مردم از ا یبهاییداک در درمان کرونا و آسسوو
 .ردیگقرار  یاخالق در پژوهش مورد بررس یدر مراکز کشور و عدم توجه به الگوها یپژوهش یهابودجه

 بحثشمارده شده است:  یتائز اهمح یگیریپ و آمده است یبه نمک یاناز نامه علو یدر بخشیکی از مواردی که 
 یو رانت در فروش دارو ییداروهای شرکت یسو تضاد منافع و تاس ینمسوول یبرخ یهمزمان دو شغل از سو یتصد

 است. مردم یجتاجما
 تحلیلی الف –پایگاه خبری /  خبرگزاری تسنیم 

  

http://www.behzisti.ir/news/10473/
http://www.behzisti.ir/news/10473/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/01/2393550
https://www.alef.ir/news/3990901009.html
https://www.alef.ir/news/3990901009.html
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 کاری مجلس با دولت در مدیریت تعارض منافعموازیمجازی:  فضای در منافع تعارض تحلیل
 

 افسانه شرکت
 

الیحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی"  5318با وجود آنکه در اواسط سال 
پس از تصویب در هیأت دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد، اما نه تنها هنوز خبری 

برای  ائه طرحیمختلف مجلس جداگانه به دنبال ار  یهاونیسیکمبلکه  رسدینماز بررسی الیحه فوق به گوش 
مدیریت تعارض منافع در حوزه خود هستند. از کمیسیون آموزش گرفته تا کمیسیون اجتماعی مجلس همگی به دنبال 

نه تنها منابع مالی و انسانی را هدر خواهد داد که سرنوشت الیحه  هایکار یمواز مدیریت این معضل هستند اما این 
 برد.ای از ابهام فرو خواهد دولت را در هاله

 

 یهانالکادر هفته گذشته بار مطالب مرتبط با کلید واژه "تعارض منافع"، "تضاد منافع" و "منافع متعارض" بر دوش 

خبری  یهاکانال( در %22مطلب آن )معادل  5۴۴مطلب منتشر شده و مرتبط،  111خبری در تلگرام بود. بطوریکه از 

به تعارضات سیاسی بین کشورها  هانگاهدی از کل مطالب مرتبط بیشتر درص 52منتشر شد. توییتر اما با دارا بودن سهم 

موضوع در توییتر با مفهوم تعارض منافع مورد نظر ما سنخیت دارد که در ادامه به توضیح  ۰-1معطوف بوده است. تنها 

 ارض منافع در وزارت. موضوعاتی همچون مبارزه با فساد از کانال تعارض منافع، بخشنامه مدیریت تعمیپردازیم هاآن

شده مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله موارد مورد بحث در فضای مجازی نیرو، طرح ارائه

 .شودیماین هفته است. ضمن آنکه همچنان مواردی از استفاده نادرست کاربران از این مفهوم دیده 

 از اجرای بخشنامه وزیر نیرو هاینگران

ایگاه پبود که وزیر نیرو، بخشنامه مصادیق تعارض منافع و نحوه پیشگیری از آن را ابالغ کرد. به همین بهانه  آبان ماه 31

اده د )پاون(، با محمد صالح اولیا معاون تحقیقات و منابع انسانی این وزارتخانه گفتگویی انجام رسانی وزارت نیرواطالع

 مختلف بازتاب یافت بلکه تعدادی از کاربران نیز یهایخبرگزارتلگرامی  یهاکانالاست. این مصاحبه نه تنها در سایر 

ند این نگران بود هاآنبه آن واکنش نشان دادند. البته نه از منظر اینکه بخشنامه فوق ایراد دارد بلکه از این منظر که 

نیز از معتقدند این بخشنامه به طور  یاعدهآموزش و پرورش به درستی اجرا نشود.  بخشنامه نیز مانند بخشنامه وزیر

 کامل مصادیق را پوشش نداده است.

: " با سدینویمانتقال آب به فالت مرکزی است. کاربری در اینستاگرام  یهاطرحکاربران مربوط به  یهاینگرانیکی از 

 هاهخانوادوزارت نیرو یعنی خود و  یهاپروژهاز  هاآنرت نیرو و منفعت بردن وجود .... و دیگر کارشناسان فالت مرکزی وزا

و منافع آنها به طور مستقیمی  شوندیمانتقال آب منتفع  یهاطرحتعریف شده در وزارت نیرو و  یهاپروژهو شهرشان از 

به تعریف واقعی تعارض منافع  یااشارههیچ  ]در این بخشنامه[: "دهدیم" و ادامه !با منافع ملی ایرانیان در تضاد است

http://paven.ir/News-List/58166
http://paven.ir/News-List/58166
http://paven.ir/News-List/58166
http://paven.ir/News-List/58166
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زیست محیطی  یهایابیارزوزارت نیرو به طور مثال در  یهاپروژهو مثال وجود افراد اصفهانی و فالت مرکزی ایران در 

 " !!کندینمانتقال آب اشاره  یهاطرح

اجتماعی و قومی است  یهاگروههمچون ارتباطات خانوادگی و وابستگی با  ییهاتیموقعبه وضوح این کاربر نگران 

 . کندیمکه به نظرش اجرای بخشنامه را با چالش جدی روبرو 

 موازی کاری مجلس با دولت در طرح مدیریت تعارض منافع

الیحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی"  3131با وجود آنکه در اواسط سال 
لت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد، اما نه تنها هنوز خبری از پس از تصویب در هیأت دو

مختلف مجلس جداگانه به دنبال ارائه طرحی برای مدیریت  یهاونیسیکمبلکه  رسدینمبررسی الیحه فوق به گوش 
دولت که نتیجه دو  تعارض منافع در حوزه خود هستند. مشخص نیست که چرا مجلس به جای طرح و تصویب الیحه

 سال مطالعه و بررسی است، به دنبال موازی کاری است؟

دو ماه پیش از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بلند شد. این کمیسیون با ارائه طرح مبارزه با تعارض  هازمزمهاولین 
عالی بود. کانال  غیرانتفاعی به دنبال مدیریت اشتغال همزمان در بخش آموزش یهادانشگاهمنافع و ممنوعیت 

ای : " این گزارش دار سدینویمو  دهدیمخبرنامه دانشجویان ایران از انتشار گزارش اظهارنظر کارشناسی این طرح خبر 
نکات قابل توجهی است، اما آنچه که در این گزارش به آن اشاره نشده، روشن شدن وضعیت مسئولینی است که با رانت 

 ". اندشدهب دانشگاه غیرانتفاعی ایجاد شده در موسسات دولتی صاح

منتشر شد طرح نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس را  33/۴1/3133های مجلس که در تاریخ گزارش مرکز پژوهش
علمی کشور، طرح مذکور را مناسب مراکز  یدهسامانبه چالش کشیده است. این گزارش ضمن اذعان به ضرورت 

از جمله ابهام در متن، اهداف و پیشنهاد طرح، عدم وجود دالیل توجیهی متقن، ضعف در  یاعمدهحاوی ایرادات 
 33۴و نیز در تعارض با اصول  یگذارقانونکلی نظام  یهااستیسکلی علم و فناوری و  یهااستیسنگارش، مغایرت با 

 . داندیمقانون اساسی  2۷و 

نوشته است. نویسنده متن معتقد است: "این  مطلبی در نقد طرح فوقلبته مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه نیز ا
 هایی، تعارضی و تداوم چنین رویهگیررود با شکلرا باید به مثابۀ زنگ خطری قلمداد کرد، چرا که بیم آن می طرح

های سیاسی و جناحی تبدیل شود. مواجهاتی گیریمنافع از موضوعی کارشناسی و تخصصی به دستاویزی برای جهت
ترین حالت، نشان از آن دارد که تعارض بینانههایی در حوزۀ تعارض منافع، در خوشگذاریاز این دست و چنین سیاست

 .گذاری مورد بدفهمی و سوءبرداشت واقع شده است"نمنافع در نهادهای قانو

ام آبان ماه خبر از تصویب کلیات دو طرح  51پس از کمیسیون آموزش، نوبت کمیسیون اجتماعی مجلس بود تا در 
استخدام کارکنان دولت بدهد. کانال تلگرامی خبرگزاری خانه ملت از زبان  یدهسامانمدیریت تعارض منافع و طرح 

:" طرح مدیریت تعارض منافع زمینه رانت، سودجویی سدینویمی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علی گودرز
 منتهی خواهد شد."  هادستگاهو هرگونه فساد را از بین خواهد برد و به افزایش اعتماد مردم نسبت به 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627577
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/9287/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/9287/


 

 

 

 

 

 

 

 1399آبان  30تا  24 | 21شماره  21

مجلس در یک برنامه  در آخرین اظهارنظر مجلسیان، علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
: "هم اکنون در موضوع تعارض منافع خأل قانونی داریم که باید قانون مربوطه نوشته شود. در همه دیگویمرادیویی 

جای دنیا قانون تعارض منافع وجود دارد اما در ایران قانون تعارض منافع نداریم". سوال این است که آیا نمایندگان 
 رند؟ مجلس از الیحه دولت خبر ندا

اما در حال حاضر بهترین اقدام نمایندگان مجلس بررسی و  هر چند ممکن است الیحه دولت ایراداتی نیز داشته باشد
و در صدر  وزارت نیرو، زش و پرورشوزارت آموسازمان بهزیستی،  یهابخشنامهتصویب الیحه فوق در مجلس است. 

وزارت راه و شهرسازی همگی حکایت از آن دارد که بدنه دولت به اهمیت این موضوع در مبارزه با فساد و فقر پی  هاآن
 مجلس نیز به جای موازی کاری در این راستا با دولت هم قدم شود. رودیمتظار ، اناندبرده

 عامل ریزش بورس کیست؟ الزمه مبارزه با فساد چیست؟

مهدی رباطی، مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران هفته گذشته توییتی در ارتباط با تعارض منافع موجود در ساختار 
یح آن در تحلیل این هفته خالی از لطف نیست. رباطی در توییت خود به بحث ریزش بورس ایران داشت که به نظرم توض

. "متهم کردن مردم بعنوان مقصر ریزش #بورس که کندیمساختارهای بازار معرفی  راآنبورس پرداخته و یکی از دالیل 
واضح  ر، مقصر ریزش بورسآشکا ییگوخالفاست و البته  یانصافیبچند شب پیش هم در سیما مجدد بیان شد نهایت 

تغییر  بر یاارادهاست و بخشی هم ساختارهای بازار که به دلیل تعارض منافع  گذاراناستیساست، بخشی مربوط به 
 آنها نیست".

 دولتی و حاکمیتی است بنابراین تشویق مردم به  سازمیتصمبدنه اصلی  
ً
در  یگذارهیاسرمدر بازار سرمایه ایران اساسا

 بر پایه ریسک است به بازاری مرداندولت بورس توسط
ً
 امن در ذهن مردم تبدیل  سکیرکم، بازار را که ماهیتا

ً
و گاها

کرد. لذا سقوط ناگهانی شاخص بورس بعد از آن همه تبلیغ دولت و هجوم مردم، وجود شبهه تعارض منافع دولت در 
بیان آن است همین ساختار دولتی بورس بوده که به دلیل . آنچه آقای رباطی به دنبال کندیماین افت و خیزها را ایجاد 

 برای تغییر آن وجود ندارد.  یاارادهمنافع مالی باالی ذینفعان 

در انتهای این یادداشت تحلیلی به رابطه فساد و تعارض منافع بپردازم. در ادبیات و مبانی نظری، تأکید  خواهمیم
نیست اما احتمال آنکه تعارض منافع بالفعل شده به فساد منجر شود  که هر تعارض منافعی مساوی با فساد شودیم

یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد جلوگیری از وقوع تعارض منافع است. کاربری  شودیمباالست. بنابراین گفته 
ساد، : " در شاخص فسدینویمجهانی مبارزه فساد  یهاشاخصدر توییتر با اشاره به جایگاه پایین ایران در  khanبه نام 
هستیم، برای مبارزه با فساد باید تضاد منافع و حذف کرد باید شفافیت و باالبرد". یا کاربری دیگر با  هانیبدترجزو 

: " کشورهای دیگه هم این مشکل فساد و بخور بخور رو داشتن اما با وضع قوانین خوب به مرور سدینویمVGH عنوان
گرفتن. ایران هم باید این راه رو بره. یک نمونش اگر اجرا بشه، شفافیت و تعارض منافع و  زمان تا حد زیادی جلوش رو

خوبی از درک جامعه ایرانی از  یهانشانهاز این نوع  ییهاتییتو" .اصالح نظام مالیاتی و مجازات فرارکنندگان مالیاتی
 به یک خواست ملی تبدیل شود.  تواندیماهمیت تعارض منافع است که 
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