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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: طرح یا الیحه مسئله این است ...
 

 حسین خداپرست
 

ولت )در کنار شمار دیگری از لوایح( ی مدیریت تعارض منافع دای است که مناقشه بر سر اعالم وصول الیحهچند هفته

 کند. از آن طرفسه الیحه به مجلس ارسال شده و مجلس اعالم وصول نمی دیگویمدر مجلس باال گرفته است. دولت 

ای برای ما ارسال نشده است که اعالم وصول کنیم. دقیق تر بگویم: دولت اعالم کرده است که الیحه دیگویممجلس 

نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف »و « سازی نظام اداریمبارزه با مفاسد و سالم» ،«شفافیت»سه الیحه 

 ای است. است اما مجلس منکر چنین مسئله کردهرا به مجلس ارسال « قانونی و ارایه خدمات عمومی

قصد دارد به مسئله های هر یک از طرفین خواهد پرداخت، اما بیشتر نگارنده گر چه در ادامه به بررسی صدق گفته

کاری بین مجلس و دولت که از بیرون به دعوایی غیرضروری شبیه است، ولی از درون خود گویای تعارضات سیاسی

 منافع شدید بین دولت و مجلس است، بپردازد. 

قصه از سال گذشته و مجلس دهم آغاز شد. دولت این سه 

در الیحه را به مجلس قبل ارسال کرد. اما مجلس دهم که 

برد و از طرفی کشور در شرایط پایان دوره خود به سر می

اضطراری کرونا قرار داشت نتوانست و یا نخواست که به 

 بررسی این سه الیحه بپردازد. 

بود که  99تیرماه  8مجلس یازدهم خردادماه بر سر کار آمد. 

 88دولت به صورت رسمی از مجلس درخواست کرد که 

(. معاون اینجاد بررسی قرار دهد. )الیحه اولویت دار را مور 

که سه  خواهدیمپارلمانی رئیس جمهور صراحتا از مجلس 

ای را که فوریت آنها مطرح شده است، هر چه زودتر الیحه

ست مورد بررسی قرار دهند. پس از آنکه مجلس به درخوا

 ،کندینممعاونت پارلمانی رئیس جمهور اعتنای چندانی 

رئیس جمهور لوایحی را که آذرماه پارسال به مجلس دهم با 

ریاست دکتر الریجانی ارسال کرده بود، مجددا به مجلس 

 . کندیمیازدهم به ریاست دکتر قالیباف ارسال 

 

https://www.irna.ir/news/83837133/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83837133/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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مردادماه معاون پارلمانی  99. مجددا در گذاردیمبی پاسخ  اند،مجلس اما کماکان این لوایح را که قید دو فوریت داشته

نامه داخلی مجلس شورای ( قانون آیین۰۱۱اجرای ماده )که در راستای  کندیمریاست جمهوری از مجلس درخواست 

 (اینجادار را در دستور کار قرار دهد. )بررسی لوایح فوریت اسالمی

جمهور نسبت به عدم بررسی لوایح دولت در مجلس اظهار گالیه خالصه آنکه بررسی این لوایح تا چند روز پیش که رئیس

آذرماه اظهارات  92مجلس سه شنبه  فراهانی عضو هیئت رئیسه امیرآبادی احمدکرده بود، رسما اعالم نشده بود. اما 

الیحه را در یک روز  ۰۱الیحه از سوی دولت به مجلس داده شده و  9۹ت: اظهار داشی دانست و لطفکمرئیس جمهور را 

 م. و با یک نامه اعالم وصول کردی

از آن نقطه افتراق دیدگاه مجلس و دولت را فهمید.:  توانیمکه  کندیمی را بیان اجملهدر ادامه اما امیرآبادی فراهانی 

ی نکند و لطفکنم که بهتر است نسبت به مجلس کمهور اعالم میالیحه دولت به قانون تبدیل شده و به رئیس جم ۰ »

 .«دنده مجلس به اقتصادی و غیرمعیشتی لوایح

، در داندیمبه عبارت بهتر ادعای مجلس این است که بخشی از این لوایح را به دلیل آنکه غیرمعیشتی و غیراقتصادی 

قابل  یاکارنامهت که دولت در زمینه معیشت و اقتصاد . نگارنده منکر این موضوع نیسدهدینماولویت بررسی قرار 

معیشت و اقتصاد مردم  شودیمطور که ادعا مسئله مجلس هم آن دهدیمقبول ندارد، اما شواهدی وجود دارد که نشان 

 نیست. 

. ناگفته دواقعیت این است که برای مثال سه الیحه مذکور در باال، مستقیما به مسئله فساد، رانت و انحصار مربوطن

تی به . رفع فقر وابسته به واریز مستقیم یارانه و بسته معیشاندینابرابرپیداست که فساد، رانت و انحصار زیربنای فقر و 

حساب مردم نیست. بلکه مسئله پیچیده این است که چگونه ساختارهای بازتولیدکننده فقر، انحصار و رانت را بشکنیم 

 ، ایجاد کنیم. کندیمابر برای رشد افراد فراهم های بر و ساختارهایی که موقعیت

سیون اظهار نظر سخنگوی کمی سازدیمنیت مجلس را به ذهن متبادر یکی از دالیلی که از نظر نگارنده شائبه عدم حسن

نع که ما نیا یمطرح شد دولت برا ونیسیکه طرح تعارض منافع در کم یزمان: »کندیماجتماعی است. بابایی ادعا 

دولت  حهیال  دیشیاند ونیسیکه کم یریمضمون به مجلس ارائه کرد، اما با تداب نیدر ا یاحهیال  یمجلس باشد فور اقدام

 (اینجا« )نرود. هیطرح به حاش نیشد تا ا قیبا طرح مجلس تلف

رح مجلس در مورد مدیریت تعارض منافع در اسفندماه اول اینکه طهست:  کم دو خالف واقعدستاظهارنظر  نیا در

نویس الیحه مدیریت تعارض منافع، اعالم وصول شده است، در حالی که دولت از یک سال قبل از درباره پیش 9۰

برخالف  حهیطرح و ال  نکهیدوم ا( و اساسا قصدی هم نداشت که مانع اقدام مجلس شود. اینجانظرخواهی کرده بود )

 طرح است! ینشده و مجلس در حال بررس قیتلف شانیا یادعا

https://www.irna.ir/news/83914520/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83914520/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://snn.ir/fa/news/896032
https://snn.ir/fa/news/896032
https://www.isna.ir/news/96101910202/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/96101910202/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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که هم طرح از نقاط  دهدیمهای نگارنده نشان بررسی

قوت خوبی برخوردار است و هم الیحه و البته هر دو دارای 

. مجلس و دولت به جای نقاط ضعفی نیز هستند

لس ی مجهاپژوهشکاری بهتر است به توصیه مرکز سیاسی

عمل کرده و بر سر یک میز بنشینند و نقاط قوت طرح و 

الیحه را تجمیع و نقاط ضعف را برطرف کنند. در ادامه به 

 .پردازمیمذکر برخی از نقاط قوت طرح و الیحه 

خاص رکنان اشیکی از نقاط قوت الیحه این است که کلیه کا

حقوقی مندرج در الیحه را مشمول قانون تعارض منافع 

دانسته، در حالی که طرح صرفا بر رئیس، مدیر، مسئول یا 

های همتراز تاکید کرده است. به عبارت بهتر الیحه مقام

در  هایشهردارجامعیت بیشتری دیده است. مثال در 

ود این خ بسیاری از مواقع نه شهردار و مدیران نواحی، بلکه

کارمندان هستند که با پیمانکاران بیرونی ارتباط دارند. در 

موارد مشابه را که کارمندان از جایگاه دولتی خود سوءاستفاده کرده و با بخش  توانیمبسیاری از نهادهای دیگر نیز 

 ، مشاهده کرد.رندیگیمخصوصی ارتباط 

بندی کرده است در حالی عمومی را با دقت بیشتری دسته از طرف دیگر طرح این نقطه قوت را داراست که نهادهای

 ت. گانه را مشمول قانون دانسته اسی وابسته به قوای سههاسازمانکه الیحه با معیاری که زیاد مشخص نیست برخی از 

 برای در ضمانت اجرایی اداری و مالی است. در طرح، سازوکار مناسب عملی های الیحه و طرحترین تفاوتیکی از مهم

تر است که برای مدیریت تعارض منافع از سازوکار الیحه مدیریت تعارض منافع پیش بینی نشده است و به نظر مناسب

استفاده شود. به عبارت بهتر در طرح مشخص نیست که فرآیند کشف موقعیت تعارض منافع کارمند، مدیر یا مسئول 

. در حالی که در الیحه شودیممچون انفصال از خدمت اجرایی چگونه است و با چه سازوکاری تنبیهات مقرر در طرح ه

 ی مدیریت تعارض منافع این وظیفه را بر عهده دارند. هائتیه

های مدیریت تعارض منافع در الیحه و مدیریت تعارض منافع های اصلی طرح و الیحه وجود هیئتاما یکی از تفاوت

یل زیر نظر سازمان دولتی تشک هائتیهو موثر است، اما اینکه این  هایی مفیدتوسط آنهاست. اگرچه وجود چنین هیئت

های . مرکز پژوهشبردیمباال  هائتیهی تعارض منافع را برای خود این هاتیموقع، احتمال به وجود آمدن شوندیم

 ردیگینم رقرا بیرونی فشارهای تحت خود وظایف انجام در که مستقلی نهاد ایجاد مجلس پیشنهاد داده است که با



 

 

 

 

 

 

 

 1399آذرماه  28تا  22 | 25شماره  5

منصوب شود(  سال پنج مدت به قضائیه قوه رئیس و مجلس تأیید و جمهورسیرئ پیشنهاد به نهاد این مثال ریاست )برای

 .شود برخورد تعارض منافع مدیریت قواعد متخلفین با قاطع و شفاف صورتبه پیشگیرانه، سازوکارهای ایجاد ضمن

الیحه نسبت به مواردی از تعارض منافع همچون سفرهای خارجی غفلت  رسدیمهمچنین الزم به ذکر است که به نظر 

 کرده در حالی که طرح به خوبی به آنها پرداخته است.

بررسی منصفانه طرح و الیحه حداقل نگارنده را به این نتیجه رسانده است که ضمن اینکه الیحه جامعیت بیشتری 

 توانیمبرطرف کردن نقاط ضعف الیحه با پیشنهادات مجلس نسبت به طرح دارد، در صورت همکاری مجلس و دولت و 

به قانونی جامع و مانع رسید که بازدارندگی خوبی از فساد، رانت و انحصار داشته باشد. اما نگارنده قویا نسبت به ورود 

دگان ی از نماین. یکی از این موارد که در هفته اخیر توسط یکدهدیمهای سیاسی در تدوین الیحه و یا طرح هشدار نگاه

مجلس بیان شده است، اضافه کردن دو نهاد ناظر به نهاد ناظر اولیه یعنی سازمان بازرسی است. چنین پیشنهادی از 

ی است و احرفهاین جهت که مدیریت تعارض منافع در ادبیات جهانی اساسا مفهومی ذیل نهادهای اجرایی و اخالق 

 ی قانون تاثیرگذار باشد. احرفهبر اجرای  تواندیمبه مقوله امنیت ارتباطی ندارد، 

 و در آخر ...

بر سر یک چیز توافق داشت. وقتی دولت در  توانیمکم شکاف بین مجلس و دولت بر همه مردم آشکار است. اما دست

 کاری نکند و بالعکس. اگر قرار باشد بر سر قانون تعارض منافع که درحال پرداختن به موضوعی است، مجلس موازی

یافته یا در حال توسعه ادبیات روشنی برای آن وجود دارد )مثال در کشوری مثل ویتنام از ده سال سایر کشورهای توسعه

پیش برای آن قواعد واضح و روشنی وضع شده است(، تعارض منافع پیش بیاید، آنچه این وسط قربانی خواهد شد، 

 رسد، مجلسست از آنجا که الیحه دولت کامل تر به نظر میی مجلس پیشنهاد داده اهاپژوهشحقوق مردم است. مرکز 

 کرده و به تصویب برساند. امید است که سیاستگذاران ترلیتکمبا اضافه کردن و یا اصالح برخی بندها و مواد، الیحه را 

فاهم برسند به ت کاری، به مصالح بلندمدت مردم بیندیشند و بر سر قانون تعارض منافع،کاری و موازیبا دوری از سیاسی

 نه تعارض. 

*** 

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

ساد، مبارزه با فی مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: رئیس جمهور روحانی با گالیه از عدم رسیدگی به الیحه  

 ددهیم تیمردم است. مجلس متاسفانه طرح خودش را اهم تیما در اولو حهیسه ال  نیو تعارض منافع ا تیشفاف

 .ستیکار به نفع ما و کشور ن نیو ا دهدینم تیدولت اهم حیو لوا
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 از لحاظ ی مدیریت تعارض منافع دولت گفت:، در مورد الیحهنگهبان یشورا یسخنگو ،ییکدخدا یعباسعل 

 یاهیحل کند و نگران یتیریاز مشکالت را در کشور در سطوح مد یاریتواند بس یاست و م یکار خوب یموضوع

 .را برطرف کند مردم

ام المسائل کشور تعارض منافع است. ها گفت: ی مردم قم در مجلس و رئیس مرکز پژوهشعلیرضا زاکانی، نماینده 

 . میاصالح نداشته باش یبرا یاما اراده تعارض منافع امروز باعث شده

مربوط  یندهایفرادر  یسالمت ادار یبه منظور ارتقاسازمان منطقه آزاد ماکو  رعاملیمد یمیمحمدرضا عبدالرح 

ا ر  از تعارض منافع در منطقه آزاد ماکو  یریشگیو پ تیریبخشنامه مد یانسان یرویجذب نبه قراردادها، معامالت و 

 ده صادر کرد. ام ۰۹در 

کن کردن آنها در جامعه  شهیحل مشکالت و ر یبرا، گفت زدیدادستان انقالب مرکز استان  ،رضا حدادزادهمحمد 

 . برطرف گردد یها شفاف شده و تعارض منافع در امور به طور کلحوزه یانحصارها در تمام دیبا

، بار دیگر وجود تعارض منافع در دولت و مجالس قبلی اصالح ساختار بودجه مجلس تهیکم سیرئ ،محسن زنگنه 

 شورای اسالمی را از موانع اصالح ساختار بودجه اعالم کرده و به تشریح این موضوع پرداخت. 

یت ی مدیرخشنامه، با اذعان به اینکه در مسیر اجرای بیخراسان رضو یستیکل بهز ریمد، وسفیپور درضایحم 

 ت.کار مهم و ارزشمند اس کی، بخشنامه قیدق یاجراتعارض منافع در استان با مشکالتی مواجه شدیم تاکید کرد 

ی وزارت راه و شهرسازی ، بر اساس نامهآذربایجان شرقی یسازمان نظام مهندس رهیمد ئتیعضو ه ،یطومار یعل 

 ی تعارض منافع در نظام مهندسی، از سرپرستی سازمان فناوری شهرداری تبریز استعفا کرد. در اجرای بخشنامه

 

1399آذر  29رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م  
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 ندگانیقانون نظارت بر رفتار نما ینخطر در کم ؛تعارض منافع
 99آذر  99ـ خبرگزاری فارس 

  در مجلستعارض منافع 
 

 یپرخود را س یانیپا یمجلس، روزها یداخل نامهیینآ یسیونتوسط کم یندگان،اصالح قانون نظارت بر رفتار نما

 یراداز دو ا یندگانغفلت نما یانگرقانون، ب ینا یاصالح یهابه طرح یدگیرس ییژه. اما گزارش کارگروه وکندیم

بهام در حدود ا ینو همچن یندگانئت نظارت بر رفتار نمایبستر تعارض منافع در ه یعنی یعلقانون ف یادیو بن یاساس

 است. یندگاننما یتمصون

 یبت. ترکاس یندگاننظارت بر رفتار نما یئتمربوط به تعارض منافع موجود در ه ی،قانون فعل یراداتا ینازمهمتر یکی

اصل نود،  نیسیوکم ینفر از اعضا یک(، یسهرئ یأت)به انتخاب هیساز نواب رئ یکیعبارتند از:  یدر قانون فعل یأته

)به انتخاب مجلس(. همانطور که مشاهده  یندگاننما یرسا ازو چهار نفر  ییقضا-یحقوق یسیونکم ینفر از اعضا یک

ن رشاخودشان بر رفتار و امو یندگان،بوده و در واقع نما یندگانخود نما یاناز م یئته ینا یاعضا یتمام شود،یم

 !کنندینظارت م

 یمعضل را متوجه شده بودند ول ینا یتا حدود یندگان،قانون نظارت بر رفتار نما یاصالح یهاطرح یطراحان اصل

ظارت ن یئته یبکه ترک دهدینشان م ی،داخل نامهیینآ یسیونکم یاظهارات اعضا ینو همچن یژهگزارش کارگروه و

 یداخل نامهنییآ یسیونکم یاعضا رسدیبه نظر م که ییرید داشت. تنها تغنخواه یچندان ییرتغ یندگانبر رفتار نما

و شرط سابقه  یو حقوق یقضائ یسیونعضو کم یبرا ییدو شرط سابقه قضا یینکنند؛ تع یجادا ینبارهقصد دارند در ا

اختار س اماست. ا یندگانچهار نفر از نما یبرا یاسیس یریتحداقل چهار سال سابقه مد یا یندگیحداقل دو دوره نما

 امر احتمال بروز تعارض ینمانده است. ا یباق ییربدون تغ ی،فعل یندگاننما یانآن از م یو انتخاب اعضا یأته ینا

 یناز ا ییها. نمونهکندیم یترا تقو یندگاننظارت بر رفتار نما یئتدر ه ی( و حزبیندگان)صنف نما یمنافع صنف

 یا یمردم نسبت به پزشکان در سازمان نظام پزشک یاتبه شکا یدگیرس همچون یگریدر موارد د توانیدست را م

 یرتابزار نظا یشهروندان و ناکارآمد یتینسبت به اصناف بازار در اتاق اصناف آن شهر مشاهد کرد، که موجب نارضا

 در کشور شده است. 

 بوده است که از ارجاع پرونده یاگونهبه یندگاننظارت بر رفتار نما یئته یاز مواقع، را یاریدر بس یراخ یهاسال در

 ت،یئه یندست اقدامات ا یناز ا یهانمونه ترینیاز جد یکیبه عمل آورده است.  یریجلوگ یزبه دادگاه ن ندهینما

افراد  رأسا ورود کرده و یهمتهم به فساد در صنعت خودرو است که با آن که قوه قضائ یندهدو نما یصدور حکم برائت برا

س از دوران به پ یندهدو نما ینتخلفات ا یگیریپ یندگان،نظارت بر رفتار نما یأتکرد اما با ورود ه یردستگمذکور را 

 ئتیمانع قضاوت درست در ه یکدیگربا  یندگاننما یو ارتباط یواقع، مالحظات همکار درموکول شد.  یندگینما

 نظارت مجلس شده است. 
 گزاری فارسخبر  

 

http://fna.ir/f1br68
http://fna.ir/f1br68
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 تمردم اس تیمبارزه با فساد و تعارض منافع در اولو ،تیشفافلوایح 
 99آذر  92ـ  )رئیس جمهور(حسن روحانی 

  تعارض منافع 
 

ز در دستور کدام امرو یچمجلس و متاسفانه ه یبرا مینشده بود دو مرتبه فرستاد یبتصو یکه در مجلس قبل یحیما لوا
رح مجلس متاسفانه ط مردم است. یتما در اولو یحهسه ال  ینو تعارض منافع ا یتمبارزه با فساد، شفاف یست؛کار ن

 .یستکار به نفع ما و کشور ن ینو ا دهدینم یتدولت اهم یحو لوا دهدیم یتخودش را اهم
 هایسیونیکرد با کم یسهمقا شودیرا نم یبدنه کارشناس یندار، د ا یو بزرگ یمعظ یبدنه کارشناس یکدولت  یحهال 

دولت  .ستیبا کار دولت ن یسهقابل مقا ینعده کارشناس نشسته باشند و ا یکمجلس که  یمرکز بررس یک یامجلس 
 یته طبق قانون اساسو الب شودیم یو بررس یهکه ته اییحهدر کنار خودش دارد، ال  یو بزرگ یمعظ یکار کارشناس
هم مجلس الزم  یاصل باشد حال موارد یداست که با یحطرح داشته باشد؛ اصل، داستان لوا تواندیمجلس هم م

 .کندیم یمبه صورت طرح تقد داندیم
باشد ما  دیمف یلیخ تواندینم یندگاننما یهابه طرح یدندولت و پشت سرهم رس یحخواباندن لوا یعنیعدم تناسب 

 یمکن ییاررا  یگرهمد یدما با است که به نفع مردم باشد. ینو بحث ا یستن ینجا بحث مجلس و دولت مطرح اکه حاال
اصالح امور جامعه باشد،  یبدهند، اگر به نفع مردم باشد اگر برا هایندههم نما یدر آنچه که به نفع ماست هر طرح

 کرد. یمخواه یتاگر به کمک مردم باشد ما حتما حما
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری / سایت وزارت خارجه / روزنامه ایران/  خبرگزاری صدا و سیما 

 

 

 الیحه کانون وکالت 8یندگان، سد راه اصالح ماده تعارض منافع نما
 99آذر  99ـ  اختبار یخبر یگاهپا
  در مجلستعارض منافع 

 

وانان با ورود ج یدادگستر یهای وکالمخالفت کانون یبه منظور القا« تعارض منافع» یردر گوشه و کنار از تعب بارها
 یتظرف ینیدر تع یکمرنگ یرو تاث یاراخت یدادگستر یهای وکالکه کانون یر حالشود، دبه حرفه وکالت استفاده می

مذکور  8ماده  یلبه موجب بند ج ذ یاسالم یمجلس شورا نمایندگان داوطلبان حرفه وکالت دارند. ینشگز یاو 
 یالتصتح یانپا یگواه یاحقوق  یمجلس و با داشتن مدرک کارشناس یندگیدوره نما یکتوانند پس از گذراندن می

 انیندگخود نما ینبر ا بنا کنند. یافتپروانه وکالت در ییسال سابقه کار قضا 2قم و  یهاز حوزه علم یهسطوح عال
 یرادا یستندکار ن یایمصداق افراد جو یچیککه ه یدر قبال موضوع ورود بدون آزمون افراد ی،اسالم یمجلس شورا

وارد حرفه  8که با استفاده از بند ج ماده  یاسالم یمجلس شورا انیندگتعداد نما شاید هستند. یتعارض منافع جد
استقالل کانون وکالت موجب شده است  یقانون یحهال  8اصالح نشدن ماده  یشوند قابل توجه نباشد، ولوکالت می

 یگرد یندهاز ببا استفاده ا ندو کارمندان بازنشسته بتوان یمستعف یااز قضات بازنشسته  یادیز یارتا ساالنه عده بس
 ماده وارد حرفه وکالت بشوند. ینا

 پایگاه خبری اختبار 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2953407
http://www.irannewspaper.ir/Newspaper/Page/7517/2/563213/0
http://www.irannewspaper.ir/Newspaper/Page/7517/2/563213/0
http://www.irannewspaper.ir/Newspaper/Page/7517/2/563213/0
http://www.president.ir/fa/118578
http://www.president.ir/fa/118578
http://www.president.ir/fa/118578
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2/
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 ام المسائل کشور تعارض منافع است
 99آذر  9۹ـ )نماینده قم در مجلس(  یزاکان رضایعل
  تعارض منافع کلیات 

 

ع امروز تعارض منافی. گیقبل ایاست  یاسیس ایاست  یمال ایتعارض منافع  .ام المسائل کشور تعارض منافع است
 نیهم تیوضع م،یاصالح نداشته باش یبرا یاکه اراده یمادام م،یاصالح نداشته باش یبرا یاباعث شده ما اراده

 .میاصلش را اصالح کن دیاست که است؛ لذا ما با
 تابناک/  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب 

 

 

 است تعارض منافع یندگان، آغازنما ینیچمهره
 99آذر  9۹ـ  (هرمزگان مردم اسبق ییندهنما) ابوالقاسم جراره

  در مجلستعارض منافع 
 

منظور . دش ترینمنافع مردم سنگ یمنافع افراد نسبت به کفه یگذشت کفه یاسالم یکه از مجلس شورا یاهر دوره
ت منفع یک یرتحت تأث ی،او اقدامات حرفه یماتتصم شودیاست که موجب م یطشرا از یااز تعارض منافع مجموعه

ع در اگر تعارض مناف بود. یمنخواه ییدعوا یچشاهد ه یگرد یردقرار گ یتاگر خدمت به مردم در اولویرد. قرار گ یهثانو
 در کنار  یردو موضوعات مختلف شکل گ هایاستانتصابات، س

ً
ال اهد شد. به عنوان مثبودن سخت خو یکدیگرقطعا

د انجام ده گویم،یرا که من م یمنصوب شود تا هر کار یدر فالن قسمت از سازمان یدبا یریمد گویدیم اییندهنما
 آغاز تعارض است. هاینیچمهره ینو ا ماندیعقب م یندگاننما یهصورت از بق ینا یرو متوجه شده است که در غ

 گروه خبری دلفین 

 

 

 تعارض منافع در مجوزدهی صنفی، موجد انحصار ساختاری است
 99آذر  92ـ تجارت نیوز 

  تعارض منافع کلیات 

 

است.  یصنف یتپروانه فعال یدر اعطا یگریو د یرشپذ هاییتدر اعالم ظرف یکیانحصار مشاغل دو وجه دارد؛ 
 یازمتر از نک یاربس ییراتموارد با تغ یدر بعض یامانده  یباق ییرهاست که بدون تغمدت یپزشک یهارشته یتظرف

 بییبا انحصار عج یصنف یتپروانه فعال اعطایها است که هم مدت یجامعه روبرو بوده است. در وکالت و سردفتر
گذار راجع به صنوف هم رخ داده است: مراجع قانون یگرد یبتعارض منافع عج یک ینروبرو است. عالوه بر ا

 یقحقو یسیونبهداشت در مجلس متشکل از پزشکان است، کم یسیونحصار هستند! کمان نفعیذ ی،انحصار
خواهد و وکالت ن یانحصار پزشک یهعل ینیقوان یتوضع ینا یاست خروج لوممجلس هم متشکل از قضات و وکال؛ مع

 .رودیبه چشم مردم م اییانحصار ساختار ینبود. دود چن
 روزنامه جوان / تجارت نیوز 

 

https://www.entekhab.ir/fa/news/589818
http://www.tabnakqom.ir/fa/news/923950
http://www.tabnakqom.ir/fa/news/923950
http://www.tabnakqom.ir/fa/news/923950
https://dolphinnews.ir/?p=4900
https://dolphinnews.ir/?p=4900
https://tejaratnews.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%DB%B4-%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://www.javanonline.ir/fa/news/1031102
https://www.javanonline.ir/fa/news/1031102
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 ادبروز فس یلدل یدر نظام ادار یطلبمنفعت ؛فساد و تعارض منافع
 99آذر  92- (قدم، دانشگاه تهران، شماره هشتم یهنشر) زارع یساپر
 عارض منافع کلیات ت 

 

وجه  نیفسادها است که ا ینا یتمام یانم یوجود نقطه اشتراک یانگرکشف شده ب یادهاانواع مختلف فس بررسی

مقدمه  یاو  هزمینیشکه تعارض منافع پ یافتاز فساد را  یاست که بتوان مصداق یداشتراک تعارض منافع نام دارد و بع

به  یدااز آن را دارد ب یشگیرید و پمجدانه و قاطعانه بر مبارزه با فسا یمتصم یتآن نبوده باشد. چنانچه بدنه حاکم

 یهاتیتوجه داشته باشد و موقع یاتیو عمل یابزار کاربرد یکتعارض منافع به عنوان  هاییتاز بروز موقع یشگیریپ

 ایقواعد و نظارت قاطع  ینا یحصح ینموده و با استفاده از قواعد مناسب، اجرا ییشناسا یتعارض منافع را به خوب

از وقوع  بتواند یقطر ینبه حداقل برساند تا از ا هایتموقع ینا ینکها یاببرد و  ینض منافع را از بتعار هاییتموقع

 .یندنما یریشوم فساد جلوگ یدهپد
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 تعارض منافع است یریتمرهون مد یزستفساد یحکمران
 99آذر  92ـ  )کارشناس مسائل حقوقی(محمدصالح نقره کار 

  تعارض منافع کلیات 
 

 یعموم استفاده از قدرتءسو ینهشود تا زم یتو تقو ینیتعارض منافع در مجلس بازب یحهالزم است ال  یعتسر یدبا ق
 تعارض منافع است.  یریتمرهون مد یزفساد ست ید. حکمرانبه صفر برس یهمگان یربر خالف خ

دالت و ع یشبه آرا یتاقل یخواه یادهو ز یضتبع یو آنگاه که بجا یافتهقانون نظم و نسق  یلقدرت و حقوق ذ یوندپ
و متعادل ساختن منافع معارض در  یاجتماع یاتسامان دادن ح یردر مس یشود،م یصورت بند یضتبع یرایشپ

نظر م یناز ا .یردگمی یستهشکل حکومت قانون شا رانیحکم یژهشترک عموم مردمان منعقد شده و کار وم یرجهت خ
ند، کفاسد می یماتکه کارگزاران قدرت را جسور در تصم ینمو فساد و از دسترس خارج کردن ابزار یحذف بسترها

تعارض  تیریمد» یحهبوده است که ال  نهیزم یشپ ینا .یابدمی یتمدخل یستهشا یو پنهان حکمران یداهای پیهدر ال 
 ییابزار کنترل توانا یکمطرح شده و به مثابه  یدولت فعل در«یو ارائه خدمات عموم یقانون یفمنافع در انجام وظا

  است. یدهگرد یطراح یعموم یرخ یراستمرار کارکرد قدرت در مس
دولت،  یبخشاثر یزانو م یرانا یحکمران یفیتک یتقاو معتقدم در ار  یدوارموتعارض منافع ام یتشفاف یحهبنده به دو ال 

رض منافع تعا یحهال  خواهند داشت. ینقش اساس ییقانون، کنترل فساد و پاسخگو یت، حاکم گرییمتنظ یفیتک
رسد. هر به صفر ب یهمگان یربر خالف خ یسو استفاده از قدرت عموم ینهشود تا زم یتو تقو ینیدر مجلس بازب یدبا

ساد نفوذ ف یبمنسجم تر و کار آمدتر باشد ضر یبیبازدارنده و تعق یو ضمانت اجراها یهای نظارتینیب یشچه پ
ض تعار یحهال  یدادن به موضوع مبارزه با فساد و کارآمد یتتقاضا دارم مجلس محترم با اولو کاهنده تر خواهد بود.

 .یمقانون باش یدوره شاهد اجرا ینقرار دهند تا در هم یترا در اولو یتمنافع و شفاف
 خبرگزاری ایسنا 

  

file:///D:/Users/Samane/Downloads/snn.ir/003lPv
file:///D:/Users/Samane/Downloads/snn.ir/003lPv
https://www.isna.ir/news/99092418778
https://www.isna.ir/news/99092418778
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 استعفای رئیس سازمان فناوری شهرداری تبریز به علت تعارض منافع 
 99آذر  92ـ ( یشرق جانیآذربا یسازمان نظام مهندس رهیمد ئتیعضو ه)ی طومار یعل
  ی مسکن و شهرسازیدر حوزهتعارض منافع 

 

طات ارتبااطالعات و  یبه عنوان سرپرست سازمان فناور زیامسال از جانب شهردار تبر بهشتیبنده در ارد کهیزمان
 تیوضع نییجهت تع یشخصا به استعالم از وزارت راه و شهرساز 2/9/99 خیمنصوب شدم در تار زیتبر یشهردار

 یط ۰۰/2/99 خیدر تار یمنافع اقدام کردم که وزارت راه و شهرساز ضنبودن به تعار ایخودم به لحاظ مشمول بودن 
نده ب یساختمان برا یهمواره سازمان نظام مهندس کهییز آنجاقانون هستم و ا نیای اعالم نمود که بنده مشول انامه

ارائه کردم  زیخودم را به شهردار تبر یرسم یااستعف 98/۱2/99 خیبه استعفا گرفتم و در تار میبوده تصم تیدر اولو
 نیگزیاج فرد یموافقت کرد ول یمراحل قانون یو ط نیگزیجا ریمد یاستعفا تا زمان معرف نیبا ا زیشهردار ن یکه آقا

به حال خود رها کرد صرفا  زیتبر یاطالعات و ارتباطات شهردار یشد سازمان فناورنمی کهیینشد و از آنجا یمعرف
مجددا  9/۰/99 خیموضوع در تار تیبه جهت حساس نکهیشدم تا اامورات در آن سازمان حاضر می یریگیجهت پ
بنده موافقت کرده و من رسما  یبا استعفا ۰/۰/99 خیتار شهردار در یبار آقا نیخود را مطرح نمودم که ا یاستعفا

  جدا شدم. زیتبر یاز مجموعه شهردار
اب به انتخ رهیمد ئتیه دیبرهه که با نیحال در ا .شده سند و نامه وجود دارد انیها و موارد بخیتار نیا یتمام یبرا
طرح شده است بنده مجددا اقدام به استعالم اقدام کنند و موضوع مشمول بودن بنده به تعارض منافع م سهیرئ ئتیه

 نیخواهد آمد و جواب هر چه باشد قطعا تمک ندهیآ یروزها یکردم که جواب استعالم ط یسازاز وزارت راه و شهر 
 شیو قطعا ب ستمیسازمان ن نیا سهیرئ ئتیو ه رهیمد تئیخواهان حضور در ه یو با هر روش قیخواهم کرد. به هر طر

 یبرخ حیها و طرح وارونه و ناصحیها، نادرستیباشم اما از بدعهدقانون می قیدق یاهان اجراخو یگریازهرکس د
 مند هستم.گله واردم

 تحلیلی سازه خبر –پایگاه خبری  

 

 

 کند جادیتعارض منافع ا تواندیم ندگانینما یآرا تیشفاف
 99آذر  92ـ )نماینده مردم مالیر(  خواهاحد آزادی

  در مجلستعارض منافع 
 

 م است.مه یدر عملکرد منتخبان ملت امر تیکند اما شفاف جادیتعارض منافع ا تواندیم ندگانینما یآرا تیشفاف
م مثال در برنامه پنج ساله شش د؛یآمی شیتعارض منافع پ رایشفاف باشد ز دگاننینما یکه آرا ستین ازین یگاه

 تیوضع لیاستخدام و تبد یها تقاضامجموعه یبه قانون شده اما بعض لیدولت تبد یسازو چابک یسازکوچک
ندهد  یما اگر رادهد برخالف برنامه ششم رفتار کرده ا یبه استخدام را ندهیکند؛ اگر نمامی جادیدارند که تعارض ا

پا بگذارد که  ریشود اعتقاداتش را زمجبور می ندهیها نماوقت یلیشوند لذا خناراحت می هیمردم در حوزه انتخاب
 کند.می جادیا یدوگانگ

 سایت نماینده 

 

http://sazehpress.ir/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-6/
http://sazehpress.ir/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-6/
http://namayande.com/news/167229
http://namayande.com/news/167229
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 کارکنان منطقه آزاد ماکو  یتعارض منافع برا یریتبخشنامه مد
 99آذر  92- منطقه آزاد ماکو

  ی کسب و کارها و بازرگانیحوزهدر تعارض منافع 
 

مربوط به قراردادها، معامالت و جلب  یندهایفرا یژهوبه هایتو فعال ندهایفرا یدر تمام یسالمت ادار یبه منظور ارتقا
به  نامهاین بخش از تعارض منافع در منطقه آزاد ماکو صادر شد. یشگیریو پ یریتبخشنامه مد یانسان ییروو جذب ن

ه و حاوی سازمان ابالغ شد یاسناد ادار یرقراردادها و سا یخصوص یطمنظور اجرا و لحاظ در اسناد مناقصه و شرا
 بند است که برخی از موارد آن به شرح زیر است:  ۰۹
 بیو تصو یانسان یرویکاال و خدمات، جذب ن ینکه به هر نحو در قراردادها، معامالت، تام یکارکنان و اشخاص 

آنان در تضاد با منافع  یمنافع شخص کهیبه نحو گیرند،یتعارض منافع قرار م یتضوابط و مقررات در موقع
 یماتمدر تص یریتاث یرمستقیمغ یا تقیمبه صورت مس یدسازمان باشد، موظف به افشا و اظهار آن بوده و نبا

 مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.
 سترس در د یمربوط، ثبت و به نحو مقتض یهادر سامانه یداطالعات مربوط به معامالت متوسط و باالتر با یتمام

کارکنان، الزم است در  یریجذب و بکارگ یو نوع قرارداد و مجوزها یاطالعات سجل یتمام .یردعموم قرار گ
 باشد، ثبت و ضبط شود. یتو رؤ یگیریکه قابل پ یمربوطه به نحو یاهسامانه

 کاال و  نندگانکینو تام یدکنندگانمشاوران، تول یمانکاران،پ یکوتاه برا هاییستل یهو ته یتاحراز صالح یندفرا
ارض ه تع. وجود هرگونیردقرار گ ینفعانذ یارشود و اطالعات مربوط به آن در اخت ینخدمات به صورت شفاف، تدو

و تا دو سال پس از آن( موجب  یتطول دوران مسئول رمرتبط )د گیرندگانیمو تصم یرانمد یهمنافع در مورد کل
 .رندیقرار گ یستدر ل توانندیمذکور در سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نم هاییستحذف از ل

  و  یفخارج از وظا یرمجموعه،ز یهاو شرکتکارکنان سازمان  یتمام یهمکار یاهرگونه کسب منافع و
 طرف قرارداد ممنوع است.  یو حقوق یقیبا اشخاص حق ی،ادار یهاو ضوابط و چارچوب یشغل هاییتمسئول

 42اقتصاد  منطقه آزاد ماکو / 

 

 

 از مشکالت مهم کشور است یکیتعارض منافع 
 99آذر  9۰ـ  یزد(دادستان انقالب مرکز استان )محمدرضا حدادزاده 

  تعارض منافع کلیات 
 

ارها انحص یدکن کردن آنها در جامعه با یشهحل مشکالت و ر یبرا است.مشکالت مهم کشور از  یکیتعارض منافع 
رخ داد اگر  یهرجا فساد و تخلف برطرف گردد. یرض منافع در امور به طور کلتعاو ها شفاف شده حوزه یدر تمام

اعالم گزارش قصد بردن آبرو از  ینکهکرده مشروط بر ا یتگزارش داده شود دستگاه قضا از اعالم کننده آن حما
 نباشد. یاشخاص یاشخص 

 خبر آنالین 

 

https://eghtesaad24.ir/fa/news/89731
https://eghtesaad24.ir/fa/news/89731
https://www.khabaronline.ir/news/1467056
https://www.khabaronline.ir/news/1467056
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ل مشکالت کشور در سطوح مدیریتی  الیحه مدیریت تعارض منافع، حالا
 99آذر  99ـ  (نگهبان یشورا یسخنگو)یی کدخدا یعباسعل

  تعارض منافعکلیات 

 

رائه خدمات و ا یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیری"مد حهیدرباره ال  سنایا سوال خبرنگار در پاسخ به ییاکدخد 

ز لحاظ ا یتوانم اظهار نظر کنم ول یو نم میدیگفت: هنوز آن را ند حهیال  نیا عتریهرچه سر بی"  و ضرورت تصویعموم

مردم  یهایحل کند و نگران یتیریکشور در سطوح مد ررا داز مشکالت  یاریتواند بس یاست و م یکار خوب یموضوع

 کنم. یآن در شورا اعالم م یمصوبه و بررس افتیرا برطرف کند و اظهارنظر را بعد ازدر
 لیناقتصاد آن 

 

 

 

 تعارض منافع وجود دارد یدر اصالح ساختار بودجه، نوع
 99آذر  92-( اصالح ساختار بودجه مجلس تهیکم سیرئ) محسن زنگنه

 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه 

 

 بودجه  یدر بحث اصالح ساختار بودجه، نوع
ً
در  یبه عنوان اهرم قدرت و حکمرانتعارض منافع وجود دارد. اصوال

وبودجه است. سازمان برنامه اریاهرم در اخت نیالبته در کشور ما ا جمهورهاست،سیها و شخص رئدولت اریاخت

 در برابر اصالح ساختار بودجه مقاومت مدولت
ً
د. از دار  یرا در پ یآنان آثار یاصالح ساختار برا رایز کنند،یها معموال

ها شفاف آن یدرآمدها خواهندیها نماست. دولت تیها، موضوع شفافدولت یح ساختار بودجه براجمله آثار اصال

 وداف اه یبرخ رشفافیغ یدرآمدها قیکه از آن سوءاستفاده کنند بلکه درصددند از طر لیدل نیشود، آن هم نه به ا

 شودیمشاهده م ینفت یهاحوزه بودجه در تیببرند. در وزارت نفت کاماًل نبود شفاف شیخودشان را پ یاسیمطامع س

خاص  یعدر مواق کبارهیرا به  ییهانهیهز ستیکه شفاف ن یمنابع نیتا از هم کندیم دایامکان را پ نیو بعد هم دولت ا

 ندهایاقشار جامعه را خارج از فرا یمرتبه حقوق برخ کیمثال،  یببرد. برا یاسیکند تا از آن بهره س لیبر خودش تحم

 .دهدیخاص قرار م یافراد اریرا در اخت ژهیو التیتسه یبرخ نکهیا ای دهدیم شیبودجه افزا یانونو سقف ق

ن موضوع ممک نیبودجه است؛ اما هم میمنظورمان عدالت در تقس م،ییگویاز اصالح ساختار در بودجه سخن م یوقت

اص استان خ کیها بخواهند در آن طیبه شرا اها تناقض داشته باشد و بندولت یهااستیاوقات با س یاریاست بس

 دولت از بودجه را اختصاص بدهند. یشتریسهم ب
ً
ته . البکنندیها در برابر اصالح ساختار بودجه مقاومت ممعموال

 نیهم به علت هم یخود مجالس قبل یکه حت یهستند به طور نفعیماجرا ذ نیهم در ا یگرید یهانهادها و دستگاه

 اصالح ساختار بودجه نداشتند. یبرا یتعارض منافع، تالش جد
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2Tta
https://www.eghtesadonline.com/n/2Tta
https://www.eghtesadonline.com/n/2Tta
https://www.eghtesadonline.com/n/2Tta
https://www.isna.ir/news/99092519400
https://www.isna.ir/news/99092519400
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 دولت ادغام شود یحهتعارض منافع طرح مجلس و ال یریتمد یبرا
 99آذر  98-)حقوقدان( نقاشان  یممر
 عکلیات تعارض مناف 

 

 یتعارض به معنا یریتمصداق کامل مد یطرح مجلس در صورت یا برای مدیریت تعارض منافع دولت یاماده ۰2 یحهال 

 یط برا"فق یا" و یمکه خود را وقف مردم کن یما"ما آمده یلاز قب یانتخابات یکه بتواند شعارها باشدیکلمه م یواقع

دولت محسوس  یحهال  ینتعارض در ا یریت، اما رسالت کامل مدکند نزدیک یت" را به واقعیماآمده یفتکل یادا

ض تعار یریتمجلس به مد یاجتماع یسیونتعارض کم یریتگفت که طرح مد یدبا یسهو در مقام مقا باشدینم

 .دباشینم یشرفتهپ یتعارض در کشورها یریتمد یکامال مطابق استانداردها یزطرح ن یناست، اما ا تریکنزد

بلکه  طرح نه فقط دولت ینا ینکرد: مشمول یدمجلس تاک یندگاننما ینطه با موضوع تعارض منافع بدر راب نقاشان

 قصد مد و... باشد. ییهقضا یه،قوه مقننه، مجر یهامجموعه یرشامل همه اشخاص اثرگذار اعم از ز یدبا
ً
 ریتیاگر واقعا

از  یدولت به کمک الگوبردار یاماده ۰2 یحهمجلس و هم ال  یاماده 9۰تعارض وجود دارد بهتر است هم طرح 

 تعارض است محقق شود. یریتگردد تا آنچه هدف از مد یعو تجم یتعارض بازنگر یریتمد ینهموفق در زم یکشورها
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 تاسکار مهم و ارزشمند  ی،ستیتعارض منافع در بهز یمهبخشنا یاجرا
 99آذر  9۰ـ  ی(خراسان رضو یستیکل بهز ریمد) وسفیپور درضایحم
  در سازمان بهزیستیتعارض منافع 

 

رض تعا یبخشنامه قیدق یاجرا با دقت انجام شود. دیدارد و با یادیز تیاهم ،یدولت ریاز مراکز غ ینظارت و بازرس 

و  میبخشنامه، روبرو شد نیا یدر اجرا یاگر چه با مشکالت است.کار مهم و ارزشمند  کیاستان،  یستیع در بهزمناف

 .میداد حیترج گریرا بر مسائل د یقانون و سالمت ادار یهم شدند اما ما اجرا مندهیهمکاران، از ما گال یبعض
 ازمان بهزیستی کشورسایت س 

 

 محتوای تصویری تعارض منافع 
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شدی تصویری برنامه یکدر هفته  گذشته، 

آپارات / /  )جراح و فوق تخصص چشم( یدریدکتر فاطمه ح/  تعارض منافع نظام سالمت در بحران کرونا 

 99آذر  98

  

  

https://www.isna.ir/news/99092519400
https://www.isna.ir/news/99092519400
http://www.behzisti.ir/news/27800
http://www.behzisti.ir/news/27800
https://www.aparat.com/v/EPXmy/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 دومین گزارش شهروندی از مصداق تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان 
 

ازمان فناوری شهرداری تبریز؛ انتظار برای تعیین تکلیف گیری سرپرست سکناره
 عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی

 

 ئتی)عضو ه یطومار  یعلی جاری در اخبار اعالم شد که ی هفتگی مدیریت تعارض منافع: در هفتهخبرنامه
اه و شهرسازی از ی تعارض منافع وزارت ر ی آذربایجان شرقی( بر اساس بخشنامهسازمان نظام مهندس رهیمد

 52سمت خود به عنوان سرپرست سازمان فناوری شهرداری تبریز استعفا کرده است. متن این خبر در شماره 
 ی جاری( اعالم شده است. ی هفتگی تعارض منافع )خبرنامهخبرنامه

خبرنامه »یکی از اعضای نظام مهندسی آذربایجان شرقی با ارسال مدارک و مستنداتی به  آدرس الکترونیکی 
 25بند پ ماده  4به تشریح روند استعفای مذکور پرداخته و با استناد به تبصره « هفتگی مدیریت تعارض منافع

تصویبنامه هیئت وزیران در مورد مدیریت تعارض منافع در بخش مسکن و شهرسازی، خواستار استعفای آقای 
  ی نظام مهندسی ساختمان نیز شده است.طوماری از هیئت مدیره

منافع  ی دیگری از تعارضپیش از این گزارش دریافتی در مورد نمونه« ی هفتگی مدیریت تعارض منافعخبرنامه»
شیراز را تشریح کرد که سبب استعفای این عضو نظام  1در نظام مهندسی ساختمان فارس و شهردار منطقه 

از سرپرستی سازمان فناوری شهرداری  ی اخیر، با توجه به استعفای آقای طوماریمهندسی شده بود. در نمونه
گیری وی از عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی آذربایجان شرقی توسط وزارت راه و تبریز، لزوم کناره

 ی بررسی و اعالم رای وزارت راهشهرسازی در دست بررسی است که مطابق اعالم آقای طوماری، ایشان به نتیجه
 و شهرسازی تمکین خواهد کرد. 

ت که شود. الزم به ذکر اسشده به خبرنامه تقدیم خوانندگان میای از گزارش شهروندی ارسالاین مقدمه گزیدهبا 
ط های زیادی به عنوان ضمیمه بوده است که به سبب ضوابتر و حاوی نامهشده، تفصیلیگزارش شهروندی دریافت

ی متن شود. خوانندگانی که مایل به مطالعهمیی هفتگی در انتشار مطالب کوتاه، تلخیصی از آن ارائه خبرنامه
توانند با مکاتبه با ایمیل مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد کامل مطلب ارسالی پیش رو هستند، می

 ( متن کامل این مطلب رسیده را دریافت کنند. bssc.ir-info@iranدانشگاهی )

* 

 

mailto:info@iran-bssc.ir
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 ارش شهروندیگز
انتخاباتی دور هشتم سازمان نظام مهندسی که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و  نامهنظام 4در فصل 

آن، به شرائط انتخاب شوندگان اعضای هیات  71ابالغ قانونی گردیده و در صفحه  7931شهرسازی در خرداد ماه سال 

ی مورد هاارگاننافع اشاره شده و از شرکت در انتخابات اعضای ح به تعارض م-6مدیره پرداخت شده است. در بند 

ی زیرمجموعه شهرداری هاسازماننظر تعارض منافع در انتخابات منع قانونی به عمل آمده است که در مورد کلیه 

ام ثبت ن. برای کنترل این مورد قانونگذار محترم اقدام به تهیه برگه خوداظهاری و تعهدنامه در بدو ابدییممصداق 

نظام نامه  1کاندیداهای هیات مدیره نموده که کاندیداها با امضای برگ خوداظهاری و تعهدنامه مطابق پیوست 

ع ی متعارض المنافهاسمتانتخابات پیش گفته، از غیر قانونی بودن شمولیت خود در حال و آینده در تصدی همزمان 

ی مشمول هادستگاهکه عضو  ندینمایمکاندیداها اعالم و  گذارندیمآگاه شده و با امضای خویش بر آن صحه 

و  یهاتیموقعدستورالعمل تعارض منافع موضوع قانون نبوده و حتی در صورت انتخاب شدن به هیات مدیره نیز، در 

م آگاهی عد تواندینمسمت تعارض منافع قرار نگیرند. بنابراین سرپرست مستعفی سازمان فناوری شهرداری تبریز 

 ا در این مورد به جامعه مهندسی توجیه نماید و مشمولیت وی به بخشنامه تعارض غیر قابل انکار است.خود ر

 

با اعالم تعارض منافع نامبرده با توجه به 

قبول سمت سرپرستی سازمان فناوری و 

اطالعات شهرداری تبریز در اردیبهشت سال 

و اعالم مشمولیت نامبرده در تاریخ  33

مه وزارتی مبنی بر تعارض طی نا 33تیرماه 

ی احرفهی هاتشکلمنافع از سوی دفتر 

آیین نامه اجرائی  13مستند به بند پ ماده 

، و اعالم 34قانون نظام مهندسی اصالحی 

آن طی دو فقره نامه به تاریخ ها و شماره 

و  1/1/33مورخ  494/5154های 

، پخش شده 99/1/33مورخ  494/31449

مدیر کل دفتر در فضای مجازی، از سوی 

ی وزارت راه و شهرسازی احرفهی هاتشکل

خطاب به مدیر کل راه و شهرسازی استان 

ی که مقرر گردیده، ایشان از شرقجانیآذربا

عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی 

ر سمت دگرفته، اقدام مقرره انجام نپذیرفته و نامبرده کماکان گیری کنند. شایان ذکر است که با تعلل صورتکناره

 هیات مدیره سازمان حضور دارند.
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، در بند پ 34نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان اصالحی سال در اینجا الزم است به متن مندرج در آیین

ی متعارض المنافع و از بین رفتن و هاسمتآن در خصوص وقوع تصدی همزمان  4و  9آن، و تبصره های  13ماده 

 اشاره نمائیم.  13بند پ ماده  4دیره سازمان نظام مهندسی باستناد تبصره مستعفی بودن از هیات م

 

 
 

( قانون و این ماده در تمام دوره 77تصویبنامه هیئت وزیران داشتن شرایط ماده ) 13بند پ ماده  4مطابق تبصره 

عالوه بر از دست دادن  عضویت در هیات مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیات مدیره شرایط مذکور را از دست بدهد،

 شود.هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط میکلیه سمت عضویت در هیات مدیره از

 

  

 
 گزارشگر مصادیق تعارض منافع باشید! 

 

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

info [at] iran-bssc.ir 
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 دولت و مجلس یازدهم؛ سرنوشت یک الیحه غیرسیاسی!  مجازی: فضای در منافع تعارض تحلیل
  های سیاسی شده است؟آیا الیحه تعارض منافع قربانی کشمکش

 

 عیمی پورمحمدحسین ن
 

های تلگرام، مطلب با کلیدواژه تعارض منافع در رسانه 572حدود  1955در حد فاصل بیستم تا بیست و ششم آذر ماه 
توئیت  52مطلب، در شبکه توئیتر  172توییتر و اینستاگرام تولید و باز نشر شده است. در این بازه زمانی در شبکه تلگرام 

با تعارض منافع به اشتراک گذاشته شده است. بیشترین سهم این تعداد مطلب متعلق  پست در ارتباط 5و در اینستاگرام 
است. بخش عمده این مطالب به نقل قولی از رئیس  -%1و اینستاگرام  %92توئیتر  –ای توجه رسانه %44به تلگرام با 

ساد، لت در مبارزه با فجمهور در کنفرانس خبری هفته گذشته ایشان اختصاص دارد که از بررسی نشدن لوایح دو 
 تعارض منافع و شفافیت در مجلس دهم و یازدهم انتقاد کرده است.

موضوع بررسی و تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع در کشور به ویژه پس از شروع به کار مجلس یازدهم بسیار پر دامنه 

قرار گرفتن این لوایح به جا مانده از  ای نبوده است که معاون پارلمانی رئیس جمهور خواستاد در دستوراست و هفته

مجلس دهم در مجلس جدید نشود. اما متأسفانه به دلیل اختالفات سیاسی دولت و مجلس، نمایندگان محترم مجلس 

ه اند کاند به جای بررسی الیحه دولت خود دست به کار شده و طرحی با همین عنوان طراحی کردهیازدهم ترجیح داده

یسیون اجتماعی مجلس مفاد آن در حال بحث و بررسی است. این در حالی است که همان طور در حال حاضر در کم

دولت یک بدنه کارشناسی عظیمی دارد و این بدنه کارشناسی را »که رئیس جمهور در کنفرانس خبری خود بیان کرد: 

بررسی  شود پخته وولت تهیه میها مجلس مقایسه کرد. لوایحی که در دهای مجلس و مرکز بررسیتوان با کمیسیوننمی

تواند طرح داشته باشد اما اصل داستان لوایح است. عدم تناسب یعنی خواباندن شده است. طبق قانون مجلس هم می

تواند خیلی مفید باشد؛ بحث ما این است که چیزی تصویب شود های نمایندگان نمیلوایح دولت و رسیدگی به طرح

 «که به نفع مردم باشد.

های مجلس هم در اظهار نظر کارشناسی خود در مورد طرح مدیریت تعارض منافع که توسط ین مرکز پژوهشهمچن

ا توجه به ایرادهای متعددی که اشاره شد و ب»مجلس یازدهم ارائه شده است، طی گزارشی پیشنهاد کرده است: 

شده بینیهای قانونی پیشاده از ظرفیتشود با استفمشکالتی که ممکن است در فرایند اجرا ایجاد شود، پیشنهاد می

های داخلی کمیسیون کمیته) 29ها( یا ماده کارگروه مرکز پژوهش) ۰29نامه داخلی مجلس همچون مادهدر آیین

مربوطه(، به صورت ویژه به موضوع پرداخته شده و اصالحات الزم در متن طرح پیشنهادی اعمال گردد. همچنین جهت 

تادوپنجم قانون اساسی و مشارکت بیشتر ذینفعان به منظور فراهم شدن مقدمات اجرایی رفع مغایرت با اصل هف

نحوه مدیریت تعارض »های الزم جهت اعالم وصول الیحه گردد پیگیریهای مختلف، پیشنهاد میمتناسب با حوزه

ر کار قرار گیرد. براین که به مجلس ارسال شده است در دستو« منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
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توان با تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت تعارض منافع و تجمیع و اصالح مباحث طرح و الیحه )براساس اساس، می

ها و ( آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اختیار کمیسیون در تجمیع طرح۰2۹ماده )« ۰»ظرفیت ایجاد شده در تبصره 

نزدیک به هم در قالب یک گزارش(، مواد قانونی مؤثر و کارامدی در راستای مدیریت لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا 

 «د.تعارض منافع و پیشگیری از فساد ارائه کر 

هم دولت اعالم کرد که با توجه به این که مجلس  یاجتماع ونیسیکم یسخنگومهرماه سال جاری  9۰سر انجام در 

پس ، اندماده و تبصره را ارائه داده 9۰ یطرح حاو ازدهمیمجلس  ندگانینما رابطه ارائه داده است و هم نیدر ا یاحهیال 

 شد. بیطرح تصو اتیکل ،طرح نیدر باره ا ندگانیو نظرات نما شنهاداتیاز استماع نظرات پ

های سیاسی بالتکلیف مانده ها بر اثر سالیق و کش مکشها و ماهالیحه مدیریت تعارض منافع در حالی در این سال

ت، که فقدان توجه کافی به مفهوم تعارض منافع در فرهنگ تقنینی کشور سبب شده که حتی برخی قوانین ایجاد اس

بند های تعارض منافع را تشویق یا تکلیف کنند. همچنین در اجرا و عمل هم پایبندی الزم به قوانین نیمموقعیت

کارمندان دولت در برخی موارد یا طرف معامله قرار  ای که برخی اشکال تعارض منافع )مانند اشتغال همزمانپراکنده

کار( دان و وکیل دادگستری )محمدصالح نقرهگرفتن آنها با دولت( را ممنوع کرده است وجود نداشته باشد. یک حقوق

، تای که با خبرگزاری ایسنا انجام داده و در توئیتر بازتاب داشته اسدر این هفته در خصوص اهمیت الیحه در مصاحبه

بنده به دو الیحه شفافیت وتعارض منافع امیدوارم و معتقدم در ارتقای کیفیت حکمرانی ایران و میزان »گوید: می

جانمایه  .، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی نقش اساسی خواهند داشتمیاثربخشی دولت، کیفیت تنظ

، در دوگانه و دوراهی انتخاب بین وظایف خود و منافع تعارض منافع این است که متکفالن امرعمومی و کارگزاران جمعی

عمومی، اولی را برداشته و دومی را به پای آن ذبح کنند. این عملکرد مجرای سوء استفاده از جایگاه عمومی برای بدست 

 قربانگاه هب را عمومی خیر ای و فامیلی و رانتی و قومی گردیده وای و قبلهآوردن منافع شخصی یا تباری و جناحی و قبیله

درت استفاده از قءالیحه تعارض منافع باید در مجلس بازبینی و تقویت شود تا زمینه سو .داردمی گسیل خصوصی خیر

های نظارتی و ضمانت اجراهای بازدارنده و تعقیبی بینیعمومی بر خالف خیر همگانی به صفر برسد. هر چه پیش

تیز حکمرانی فسادس»وی همچنین معتقد است: .« د کاهنده تر خواهد بودمنسجم تر و کار آمدتر باشد ضریب نفوذ فسا

 فانهمنص موازین استقرار بر ناظر عمومی حقوق اصول تابع عمومی گذاریسیاست. است منافع تعارض مرهون مدیریت

 «است. جمعی خیر و همگانی منافع تامین آن محصول که است ایعادالنه مالحظات تثبیت و

های سیاسی به زودی قانونی است با توجه به اهمیت این موضوع از میان این تعامالت و کش واکش به هر حال امید

مستحکم و سازگار و با ضمانت اجرایی قوی در خصوص مدیریت تعارض منافع به تصویب برسد تا گام نخست برای 

 رسیدگی همه جانبه و در همه سطوح به این مسئله برداشته شود.
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ضوع، در فضای مجازی طی هفته گذشته مباحثی در زمینه تعارض منافع در صنعت فوالد، بودجه به غیر از این مو

گذاری در نظام سالمت ، موانع ورود به بازار وکالت و تعرفه0011آموزش و پرورش و مدارس غیرانتفاعی در الیحه بودجه 

 هم مطرح شده که برخی از آنها را در این مجال مرور خواهیم کرد:

بورس کاال »را پوشش داده است که مدعی است: رئیس اتحادیه فروشندگان فوالد یوز در توئیتر خود مصاحبه با بورس ن

وی معتقد « .تضاد منافع دلیل مخالفت با عرضه فوالد در بورس است ، اماجایگاه خوبی برای عرضه محصوالت است

توانند آزادانه در قیمت بازار واهند عمل کنند، نمیدانند اگر خارج از چارچوب بورس بخها نیز میخود فوالدی»است: 

مانور دهند و باید تمام محصوالت خود را در بورس عرضه و خریداران هم از بورس خرید خود را انجام دهند البته بورس 

نقطه ها خواستار عرضه بخشی از محصوالت خود در بازار هستند که این فوالدی .نیز باید سازوکار شفافی داشته باشد

بسیاری از افرادی که در بازار توزیع کننده شدند چرا که  .تعارض و تضاد منافع است که در حال حاضر ایجاد شده است

دهنده مسیر فروشند که نشانای را دریافت و در بازار آزاد با قیمت باال میهای سهمیهبه عنوان مصرف کننده، ورق

ر گرفته شود و فروش محصول بر اساس عرضه و تقاضا واقعی و کشف قیمت اگر ایراد این مسی .معیوب در این بین است

 «.میم بگیردتواند تصواقعی باشد عرضه محصول در بورس کاال بسیار مفید است و توزیع کننده در فضای شفاف بهتر می

نان فع کارکای دیگر از تعارض منافعی که کامال در بخش خصوصی وجود دارد و در گزارش تعارض منانمونه نکته: 

گذاری بورسی که اخیرا از سوی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شده است هم های سرمایهصندوق

دهد که چنانچه مدیریت تعارض منافع مصداق دیگری از آن مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع نشان می

نامرئی  کنند دستش خصوصی که برخی تصور میجزو فرهنگ تقنینی و رگوالتوری کشور قرار نگیرد، حتی در بخ

 کند با ناکارآمدی در کنار فساد مواجه خواهیم شد. آدام اسمیتی روابط را به کاراترین شکل تنظیم می

 های صنفی آنها این هفتهموضوع تعارض منافع در ایجاد موانع ورود به بازار وکالت و برخی مشاغل دیگر توسط کانون

مخالفان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت. کانال تلگرامی الف نیوز در مطلبی در کانال خود  هم توسط موافقان و

وکالت،  ،یهمچون پزشک یدر مشاغل تیپروانه فعال یو اعطا رشیشکست انحصار در پذ»مدعی شده است: 

جوان  ه نقل از روزنامههمچنین ب« کرد. جادیکشور شغل ا کاریب تیمعادل نصف جمع توانیم یو سردفتر یدندانپزشک

پروانه  یدر اعطا یگریو د رشیپذ یهاتیدر اعالم ظرف یکیانحصار مشاغل دو وجه دارد؛ »استدالل کرده است: 

 راتییتغ موارد با یدر بعض ایمانده  یباق رییهاست که بدون تغمدت یپزشک یهارشته تیاست. ظرف یصنف تیفعال

با  یفصن تیفعال پروانه یها است که اعطاهم مدت یه است. در وکالت و سردفتررو بودجامعه روبه ازیکمتر از ن اریبس

قانونگذار راجع به  مراجع هم رخ داده است: گرید بیتعارض منافع عج کی نیرواست. عالوه بر ا روبه یبیانحصار عج

 یحقوق نویسیاست، کم پزشکان بهداشت در مجلس متشکل از ونیسیانحصار هستند! کم نفعیذ ،یصنوف انحصار

و وکالت نخواهد  یانحصار پزشک هیعل ینیقوانی وضع نیا یمجلس هم متشکل از قضات و وکال؛ معلوم است خروج

 .«بود
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کنند و در صورت داشتن اختیارات های صنفی که در واقع منافع شاغلین صنف خود را نمایندگی میاز این نظر انجمن

ر اشتغال خود برای بیکاران دارای تخصص در آن حوزه از منافع موکلین خود در قانونی معموال با ایجاد موانع ورود به بازا

ای ورود به بازار دچار تعارض منافع گیری در مورد شرایط حرفهکنند، برای تصمیمبرابر کاهش دستمزدها حفاظت می

بر ادعای روزنامه جوان در دهند بنا اند. از سوی دیگر نهادهای قانون گذاری که چنین اختیاراتی به انجمن صنفی می

رشته مذکور اشتغال دارند و به دلیل تعارض منافع بوجود آمده قوانین در این زمینه به نفع اشتغال بیشتر و منافع  0

نحصار برداشتن ا»کند. دکتر داوود سوری در توئیتر خود در مورد این ادعا و راهکار ارائه شده مبنی بر عمومی تغییر نمی

 معتقد است: « در مشاغل تیپروانه فعال یطاو اع رشیدر پذ

 یکار یاحرفه تیو نظارت برحداقل صالح دیمذموم، اما تائ یامانع در ورود به هر حرفه جادیغلطه است. ام» 

 دی، باهاو نظارت بر حداقل دیدو شد. مشخصا تائ نیا نیجست که مانع از تداخل ب یراه دیاست، با دهیپسند

 «فعال صنف باشد. یاعضا دههم بر عه دیای باشد و نباشده حرفه رفتهیپذاصول مدون و  یبر مبنا

 و در ادامه راهکاری برای مدیریت این تعارض منافع در عرصه نظر ارائه کرده است:

 او بشود و بینه همکار بلکه رق زیاجازه بدهد که او ن یگریبه د یشاغل در شغل یفرد نکهیاداود سوری: » 

از افراد مطلع  یاحرفه یمشخصا مشمول تضاد منافع است و عامل انحصار اما نهادها رد،یاز بازار را بگ یسهم

حبت از ص پزشک؟ ایو  میارکه کار وکالت نکند ند یکار را انجام دهند. حقوقدان نیکه ا ردیشکل بگ تواندیم

را بازار ارزش  هاتیقابل ست،یهم ن تیموفق یبرا ینیورود به بازار است که الزاما تضم یها براحداقل

 .«گذاردیم

ین کننده ابه هر حال برخی از شاغلین در این حرف معتقدند در صورت عدم سختگیری در شرایط ورود به بازار، مصرف

خدمات با کیفیت پایین و حتی دردسرساز عرضه آنها رو به رو خواهد شد که تبعات اجتماعی مهمی خواهد داشت. اما 

 اری از مشاغل دیگر که انحصار ورود در آنها به این شدت نیست صادق است. چنین استداللی در مورد بسی

موضوع دیگری که همچنان در فضای مجازی مورد توجه است، تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش است. در کانال 

حوه کشور در نبان انقالب خانم سیده فاطمه حبیبی به پیامد تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش تلگرامی دیده

که دولت هدفش از  ستین ینه! باور کردن»این گونه اشاره کرده است:  0011تخصیص بودجه در الیحه بودجه 

سال  زییکه پا ،یرانتفاعیاز مؤسسان مدارس غ تیصندوق حما یوقت�باشد.  یآموزش کم کردن بار مال یسازیخصوص

 9۹۹ یعنی! اردیلی، #صدم۰2۱۱از دولت گرفت ، اما در بودجه پول  اردیلیمی ، س 98سال  کند،یرسما آغاز بکار م 9۰

 ۰2۱از  شیاست، ب هولناک است. اردیلیم 2۱از  شیکه ب ،یردولتیبودجه سازمان مدارس غ یهم منها آن درصد رشد.

 اصال چه د؟یادهیبزرگتر هم د نیاز ا پارادوکسدولت بودجه اختصاص داده است.  ،یدولتر یمدارس غ یبرا اردیلیم

شود  دهیشن یاعتراض ندایاز کمبود بودجه شاک شهیآموزش پرورش _که هم رانیاز مد میاست که بخواه ییانتظار نابجا

 یرانتفاعیمدارس غ موسسان از مدارس تیو صندوق حما ند،ایرانتفاعیخودشان مالکان و موسسان مدارس غ یوقت
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 یکاسب ترشیکمکشان کند ب مملکت، نیزبان ا یول بپ اردیلیشده است، که با صد م سیها تأسنیاز هم تیحما یبرا

ت تر هم گل درش نیمنافع از ا تعارض .کنند تر یرا نجوم یهای اجتماعآموزش را بفروشند و فاصله یکاال  شتریکنند، ب

 «!شود؟یمگر م

اعالم شد، اشتغال همزمان مدیران آموزش و پرورش که در تابستان امسال در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش ممنوع 

رسد تنها با جا به جایی ظاهری دهد و به نظر میهای سنواتی نشان میهمچنان آثار سیاستی خود را در قوانین و بودجه

ها و پیامدهای آن برای عموم جامعه تغییر نخواهد کرد. بلکه تغییر ریل در ع، این سیاستمدیران دچار تعارض مناف

ماعی برای اصالح قوانینی از این دست است که منافع مهمی در درون و بیرون این مسیر مستلزم عزم ملی و بسیج اجت

 کنند. دولت مدافع و معمار آن هستند و در برابر چنین تغییری مقاومت می

 

 

 

  

 

  

 
 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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 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
 

 

https://www.instagram.com/iranbssc/
https://www.instagram.com/iranbssc/
https://t.me/IranBSSC
https://t.me/IranBSSC
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/
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