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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 یافته(: یک تعارض مغفول ماندهمند )تعمیمدرآمد: تعارض منافع نظام
 

 سعید هراسانی
 

های ماده الیحه قانونی اصالح تبصره»بر اساس  0531قانون شهرداری که در سال  011دو تا شش ماده های تبصره

ازای تخلفات ساختمانی رأی به دهد مابهاجازه می 011اجرایی شده است، به کمیسیون ماده « قانون شهرداری 011

یط این کمیسیون را تبدیل به یکی از سیاسی حاکم بر شرا و اقتصاد 011اخذ جریمه دهد. ساختار کمیسیون ماده 

عنوان یکی از دالیل اصلی ناپایداری شهرها ای که سالیان دراز بهها کرده است، مسئلهمنابع اصلی درآمد شهرداری

 کنید(. اینجا کلیکشود. بنا به نظر کارشناسان این مسئله یک موقعیت تعارض منافع است )برای مطالعه معرفی می

 چگونه میدرگیر چه انواع و موقعیت 011اما کمیسیون ماده 
ً
توان آن را مدیریت های تعارض منافعی است؟ و اساسا

شده است ران تبدیلگذاها و سیاستهای اخیر مسئله تعارض منافع به یکی از مسائل موردتوجه اندیشکدهکرد؟ در سال

شده است. اما نکته مهم آن است که و درنتیجه آن تاکنون یک الیحه و یک طرح در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول

های تعارض مند )موردی( است. یعنی موقعیتهای تعارض منافع غیر نظامها در حال حاضر معطوف به موقعیتتوجه

 شوند.های تعارض منافع میاد درگیر موقعیتمحور هستند و افر منافعی که بیشتر شخص

های تعارض منافع سازمانی )یا محور ما با انواعی از موقعیتهای تعارض منافع شخصجدا از آنکه عالوه بر موقعیت

 عالوه بر موقعیت
ً
یافته نیز در کشورهای مند و تعمیمهای نظامهای موردی، موقعیتنهادی( مواجه هستیم، اساسا

محور، یکی از اصطالحات جاافتاده در مدیریت سعه بروز و ظهور جدی دارند. در رابطه با تعارض منافع سازمانتودرحال

است که به مدیریت تعارض منافع در رابطه با نهاد دانشگاه و صنعت « 1تعارض منافع نهادی»ها تعارض منافع دانشگاه

های پیشابالینی درصد از دپارتمان 01های بالینی و ارتماندرصد از دپ 72پردازد. برای مثال بر اساس یک پیمایش می

سازی . بنابراین بخش تجاری2کنند)نظری( درآمدهایی ناشی از گواهی تولیدات دارای حقوق معنوی کسب می

نشگاهی های داعنوان پاشنه آشیل ارتباطات صنعت و دانشگاه که منجر به انحراف پژوهشاختراعات )انتقال فّناوری( به

 گیرد.شود موردتوجه قرار میمی

 مسئله تعارض منافع در ایران موقعیتی مربوط به 
ً
ن خطا شود. ایدر نظر گرفته می« افراد»این در حالی است که اساسا

تواند مدیریت تعارض منافع را با مشکالت جدی مواجه سازد و کارآمدی قوانین مرتبط به مدیریت تعارض درنهایت می

 توان در ایران شناساییهای متنوعی از تعارض منافع سازمانی را میل ببرد. نکته مهم آنکه موقعیتمنافع را زیر سؤا

                                                           
1 Institutional Conflict of Interest (ICOI) 
2 Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice; Lo B, Field 
MJ, editors. Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice. Washington (DC): National Academies 
Press (US); 2009. 8, Institutional Conflicts of Interest. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22934/  

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6652/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6652/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22934/
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های معتمد سازمان ها توسط آزمایشگاهها و بیمارستانهای محیطی کارخانهمثال ارزیابی آالیندهعنوانکرد. به

 کنید(. اینجا کلیکمطالعه بیشتر زیست در ایران درگیر موقعیت تعارض درآمد و وظیفه است )برای محیط

که یک چنانبر این اساس حداقل پیشنهاد آن است که مدیریت تعارض منافع در قالب قوانین دوقلو پیگیری شود، آن

ر نظر عنوان هدف ددیریت کند و قانون دیگر تعارض منافع سازمانی را بهقانون مدیریت تعارض منافع در سطح افراد را م

های مدیریت تعارض منافع فردی و سازمانی از یکدیگر جهت اهمیت دارد که روشبگیرد. جدا بودن این دو قانون ازآن

 جدا بوده و نیازمند تدابیر مجزا هستند.

. مند استمند و غیر نظامتعارض منافع، انواع تعارض منافع نظام محور در انواعسازمان-تر از تفکیک فردمحوراما مهم

ل های تعارض منافع را شامشناسی منحصر در نوع تعارض منافع فردی و سازمانی نبوده و بسیاری از موقعیتاین گونه

افع در من کننده این دو نوع تعارض منافع در آن است که ویژگی ایجادکننده موقعیت تعارضشود. مؤلفه تفکیکمی

ین که یکی از طرفشوند. برای مثال درصورتیجایگاه قرار دارد یا افراد متولی آن موجب خلق موقعیت تعارض منافع می

دعوا از خویشاوندان قاضی باشند، آنگاه موقعیت تعارض منافع خویشاوندی رخ خواهد داد، اما تنها با تغییر قاضی 

 مند است.شد. این موقعیت تعارض منافع موردی و غیر نظام پرونده موقعیت تعارض منافع مرتفع خواهد

شده مبلغی تحت عنوان کارانه دریافت ازای عمل جراحی انجامحال موقعیت دیگری را متصور شود، پزشکان مابه

ر اشود این اشکال به وجود آید که برخی پزشکان عمل غیرضروری را به بیمازا باعث میکنند. این نوع پرداخت مابهمی

 ناشی از فرد نیست، بلکه 
ً
تحمیل کنند. این موقعیت تعارض منافع با تغییر پزشک مدیریت نخواهد شد چراکه اساسا

ع ها را تعارض منافگیری موقعیت تعارض منافع شده است. ما این موقعیتمجوزها و فرایندهای جایگاه منجر به شکل

های مدیریت تعارض منافع راهگشا نخواهد بود، هایی دستورالعملنامیم. در چنین موقعیتیافته میمند یا تعمیمنظام

 مسئله ناشی از طراحی فرایند است.
ً
 چراکه اساسا

های عمیقی کارکردی مند در ایران وجود دارد که موجب ناکارآمدی و کژهای مختلفی از تعارض منافع نظامموقعیت

گذاری برای خود است. شورای پول و درگیر موقعیت قاعده شده است. شورای پول و اعتبار یکی از نهادهایی است که

شار های ارزی، انتهای پولی و مالی اقتصاد کشور است و درباره مباحثی همچون سیاستگذاریاعتبار مسئول سیاست

ز ا کند. اما اکثر اعضای شورای پول و اعتبار متشکلگیری میپول، نرخ بهره، انتشار اوراق قرضه و مشابه آن تصمیم

 بر وزارتخانهاعضای کابینه دولت هستند. درواقع وزرای دولت تصمیماتی اتخاذ می
ً
تأثیر  های آنانکنند که مستقیما

چه کسی کنید(. بدیهی است که تغییر افراد ) اینجا کلیکها است )برای مطالعه بیشتر کننده وضعیت آنداشته و تعیین

 وزیر باشد( تأثیری بر مدیریت تعارض منافع در این شورا ندارد و از اساس باید قاعده انتخاب افراد این شورا تغییر کند.

های کار ها بازرگانی و صنعت با یکدیگر، ادغام وزارتخانهمند شامل ادغام وزارتخانههای تعارض منافع نظامدیگر موقعیت

و رفاه و تأمین اجتماعی با یکدیگر، اعطای پروانه وکالت توسط کانون وکال، تعیین میزان پذیرش دانشجویان پزشکی 

 عنوان درآمد اختصاصی و مشابه آن اشاره کرد.توسط پزشکان، دریافت درآمد ناشی از صادرات برق به

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6564/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6564/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7491/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7491/


 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

می صورت عموها بههات اساسی در طراحی مدیریت فرایندطور عمومی ناشی از اشتباهای تعارض منافع بهاین موقعیت

است. این اشتباهات در معماری فرایندها بیش از آنکه ناشی از عدم آگاهی طراحان باشد، مربوط به مناسبات قدرت 

ازای افراد نفعان در موضوع است. برای مثال تعارض منافع مربوط به کارانه پزشکان و یا اعطای بودجه مابهذی

( اشتباه Key Performance Indicator« )شاخص عملکرد کلیدی»ها ناشی از انتخاب شده در بیمارستانریبست

تواند مبتنی بر نتیجه باشد، یعنی کارانه پزشکان کسری از بیماران است. برای مثال کارانه پزشکان بجای فعالیت می

 های عمومی آن بیماران باشد.بهبودیافته بر هزینه

 Conflict inتواند ناشی از اهداف سازمانی متعارض )مند میعمده از تعارضات منافع نظام همچنین بخش

Organizational Objective 
ً
( باشد. قرار گرفتن دو هدف افزایش و بهبود بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه اساسا

ازن به هر دو هدف داشت. در سطوح خردتر توان از متولیان آن انتظار توجه متومنجر به تعارض منافع خواهد شد و نمی

 شود.های تعارض منافع میگیری موقعیتطراحی اشتباه فرایندهای سازمانی موجب شکل

 72شود. در مقدمه خبرنامه شماره مند در سطح جهانی پیگیری میابتکارات فراوانی برای مدیریت تعارض منافع نظام

ای تعارض منافع همچون مهندسی ساختمان و نظارت مهندسی های دار های تحصیلی فعالیتبه تفکیک رشته

ساختمان، پزشکی و پزشکی قانونی، بانکداری تجاری و بانک مرکزی و مشابه آن پرداخته شده است )برای مطالعه 

های مدیریت تعارض منافع تفکیک تشخیص و اصالح است. برای مثال کنید(. یکی دیگر از شیوه اینجا کلیکبیشتر 

خودرو به  های تشخیص عیبها است. بر اساس این رویکرد کلینیکرویکرد بالینی به تعمیر خودرو یکی از این تفکیک

که وظیفه تعمیر آن را برعهده داشته باشند و شما پس از پردازند بدون آنبررسی وضعیت خودرو و تعیین عیب آن می

شود تعمیرکاران خودرو نتوانند از عدم آگاهی رانندگان رود. این شیوه باعث میتعیین عیب به سراغ تعمیرکار می

دهندگان عیب خودرو نیز به دلیل آنکه نتیجه هیچ فرقی برای آنها ندارد، تنها معایب سوءاستفاده کنند. تشخیص

کنند. در این حالت نیز امکان بروز موقعیت تعارض منافع در قالب تبانی حقیقی خودرو را برای شما گواهی می

 خدمتگزاران هست؛ اما نسبت به تجمیع دو وظیفه در یک نقش احتمال بروز کمتری دارد. 

ع های تعارض منافبه موقعیتدهد بخش بزرگی از تعارض منافع در نظام اداری مربوط که مباحث باال نشان میچنانآن

 حل نیستند. اساسهای متداول مدیریت تعارض منافع قابلای هستند که با دستورالعملیافتهمند و تعمیمنظام
ً
ا

مند شامل دریافت هدیه، خویشاوندی، های موردی و غیر نظامهای مدیریت تعارض منافع به موقعیتدستورالعمل

 نیازمند های تعارض منافع نظامپردازد. اما موقعیتمان و مشابه آن میزسهامداری و مالکیت، اشتغال هم
ً
مند اساسا

های فردی خرد همچون مند از موقعیتهای تعارض منافع نظاماصالحات فرایندی در نظام اداری است. این موقعیت

ع نمایندگان مجلس در اولویت تر آن همچون تعارض منافشود و تا موارد بزرگتعارض منافع در کارانه پزشکان شروع می

های تعارض منافع سازمانی شود. همچنین موقعیتفع ملی را شامل میای در مقابل منافع حزبی و منطقهدادن به منا

 دهند.مند را تشکیل میهای تعارض منافع نظامای از موقعیتبخش عمده

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/14044/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/14044/
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مدیریت تعارض منافع حل نخواهند شد. این  بر قانون عمومی و واحدمند با تکیههای تعارض منافع نظامموقعیت

ای هدهد. مدیریت این موقعیتها بوده و در هر سازمان به شکلی خاص خود را نشان میها اختصاصی دستگاهموقعیت

گاه گام و دستگاه به دستبهصورت گامها و نهادها است و الجرم باید بهتعارض منافع مستلزم بررسی فرایندی سازمان

د های جدیتوان انجام داد آن است که از انباشت موقعیتترین کاری که میها اقدام کرد. اما مهممدیریت آننسبت به 

شده از منظر تعارض منافع موردبررسی ها و لوایح وصولجلوگیری کرد. در سطح قوانین مجلس ضرورت دارد تمام طرح

 ی قابللوگیری کرد. به عبارت دیگر، هر طرح یا الیحهها جها از تصویب آنقرار گیرد و در صورت وجود این موقعیت

وصول در مجلس، دارای یک پیوست مدیریت تعارض منافع باشد که در آن تمهیدات الزم برای مدیریت تعارض منافع 

ی مشخص اندیشیده شده باشد. عالوه بر این نهادهایی همچون سازمان اداری و استخدامی کشور در آن حوزه

های دولتی و عمومی غیردولتی را موردتوجه قرار داده و فرایندهای دارای تعارض بینی فرایندی دستگاهتوانند بازمی

 منافع را بازبینی کنند.

*** 

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

از  یکیابالغ شد که  هییقوه قضا سیرئ یاز سو هییضاقوه ق یاصل تیهفت مامور یبر مبنا ییسند تحول قضا 

 تعارض منافع است.  تیریسند مد نیا یراهبردها

تعارض منافع با  تیریطرح مد یادامه بررس ،ید 2 کشنبهیدر روز  یاجتماع ونیسیکم یاساس دستور اعالم بر 

 است. ونیسیکم نیمربوط در دستور کار اهای و سازمانها حضور دستگاه

تعارض منافع از  حهیمجلس ، اظهار داشته پس از ارائه ال  قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم ،یکرم سیو مهرداد 

 قیطر شدند تا از یمعرف ندگانیاز نما ابتیمختلف به ن یهاونیسیاز کم ییدولت به مجلس قرار بوده اعضا یسو

لس طرح مج یمشغول بررس یاجتماع ونیسیکنند. اما در حال حاضر کم یرا بررس حهیال  نیمشترک ا ونیسیکم

 است. 

مصوبه  01تحقق ماده  یشهر تهران خبر داده که در راستا یشورا تیشفاف یتهیکم ریعضو شورا و دب ن،یآرو بهاره 

 شده و به هیاز گزارشگران تخلف ته تیامن و حما یدهگزارش یبرا یاحهیال  یتعارض منافع در شهردار تیریمد

 شده است. ارجاع  یتخصص ونیسیکم

ن با معاو یاجلسه یط یهفته جار انیساختمان کشور خبر داده که تا پا یسازمان نظام مهندس سیخرم، رئ احمد 

ها، از جمله مسئله تعارض استان یمسائل و مشکالت موجود در نظام مهندس یامور مسکن وزارت راه و شهرساز

 منافع، طرح و حل خواهد شد.

 یاصل عامل ،یخدمات پرستار یگذارتعرفه نینه پرستار، درباره معطل ماندن قوانخا رکلیمقدم، دب یفیشر محمد 

 نظام سالمت عنوان کرده است.  یپزشکان برا یگذاررا تعارض منافع در قاعده

1399 دی 6مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ   
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 یست؟تعارض منافع در مبارزه با فساد چ یریتمد یحهال یراتتاث
 22آذر  72ـ  ی(کارشناس مسائل حقوق)محمد صادق آل محمد  یدس
  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 

 

بارزه با م یبرا یفراهم آوردن راهکار یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریت"مد یحهال 
و  یو داور ییقضا یاصل استقالل و مستقل بودن نهادها است. ییو شبه قضا ییقضا ی،اقتصاد  ی،مفاسد ادار

 یب یتدر رعا گیرندهیمتصم یهر مقام ادار یاو  داور و  یاقتضا دارد که چنانچه قاض یمملکت یادار ینهادها یحت
 با ینداشته باشد؛ در ا یداستقالل خود شک و ترد یا یطرف

ً
متناع و ا یریگ یمو تصم ریاز قضاوت و داو یدموارد قطعا

 .یایدن یشتا شبهه اختالف منافع پ یدنما یخوددار
 یدوثر و مفم یارتعارض منافع در مبارزه با فساد از هر نوع در کشور بس یریتمربوط به مد ینکه قوان یمقبول کن یدبا

لذا  دهند؛یم یحترج یرا بر منافع عموم یبود که منافع شخصخواهد   یامور و کنترل مقامات یتاست و موجب شفاف
هات و ج یثاز هر ح ی،اسالم یبه مجلس شورا یمیتعارض منافع تقد یریته مدیحکه ال  یدبه عمل آ یجد یسع یدبا

 .مبارزه با فساد از هر نوع باشد یبرا یموثر یقتا  طر یدو به  مرحله اجرا درآ یبو تصو یلمختلف تکم
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 تر از طرح مجلس استی دولت جامعالیحه
 22آذر  51ـ  ی(کارشناس مسائل حقوق)احمدلو  اللهینب 
 تعارض منافع دیریت طرح و لیحه م 

 

مقامات،  یاز سو یدمنافع با یناست که ا یمنافع عموم یتلزوم رعا یمهم در حقوق عموم یاراز اصول بس یکی 
عموم خدمات ارائه  یکه برا یدر موسسات خصوص یو حت یعموم یهامسئوالن کارگزاران و کارکنان در بخش

ن حقوق گرفت یدهناد یاو  یو غرض ورز یزآم یضرفتار تبع ی،جانبدار اصل ین. به موجب ایردمورد توجه قرار گ کنندیم
 مهم است.  یارآن در حقوق بس یتشمرده شده و رعا یحعموم قب

 یحهال  ینا ینو ضرورت داشته است. بنابرا شدهیاحساس م یارما بس ینقانون تعارض منافع در قوان یا یحهال  یگاهجا
 یحهال  یکه دولت ارائه کرده تا حدود اییحهآغاز شد و به نظر ال  یجمهور یاستر یدر بخش حقوق 23سال  اخردر او 
که دولت ارائه  اییحهرا آماده کرده است. ال  یو ظاهرا مجلس هم طرح یدهاست و در حال حاضر به مجلس رس یخوب

قرار مجلس مورد توجه  هاییسیونتر از طرح ارائه شده توسط مجلس است، چون در طرح مجلس کمکرده جامع
ور . به طشودینم یتدر آن رعا یکه منافع عموم شودیاتخاذ م یماتیاز تصم یاریمجلس هم بس یننگرفته و در هم

 یارشناسبه نظر کار ک حضور دارند که منافع داشته و پزشک هستند. یافراد یاقتصاد یا یپزشک یسیوندر کم ثالم
 یبا بررس یدواریمام. گرفته شده است یشمندانو اند یدانجام شده و نظرات اسات الیحه دولتدر مورد  یشتریب

 یهاگاهدست یماتدر تصم یتشود که بتواند شفاف یبتصو یدولت قانون یحهکارشناسانه و ادغام طرح مجلس و ال 
 در جامعه شود. یماتتصم یبرا یاعتماد عموم یجادکند و باعث ا یجادا ییو قضا ینیتقن ی،ادار ی،دولت

 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.isna.ir/news/99092620689
https://www.isna.ir/news/99092620689
https://www.isna.ir/news/99092922582
https://www.isna.ir/news/99092922582


 

 

 

 

 

 

 1399دی  5آذر تا  29 | 26شماره  7

 

 پرستاران! یافتیو در یرانتعارض منافع مد
 22آذر  51ـ  (خانه پرستار یرکلدب) مقدم یفیمحمد شر

  در نظام سالمتتعارض منافع 
 

گر بوده که ا ینها اآن به دولت یهشده است و توص نامگذاری« پرستار»به نام  ی روزیسازمان بهداشت جهان یاز سو 
 مه. متاسفانه در کشور ما در هیدرا پرستارها قرار ده یتمحور یدبا ید،فق باشدر امر سالمت مردم مو خواهیدیم

اره کرد اش یخدمات پرستار یگذارتعرفه ینبه قوان توانیتحت ظلم قرار گرفته است. از آن جمله م یها پرستارحوزه
 نیمدایما نم. جرا نشده استکه اتفاق افتاد هنوز ا یمکرر هاییگیریپ رغمیعمال عل یول گذردیسال از آن م 02که 
تعارض منافع  یاصل یلنظرم دل بهشده است!  ینهکجا هز شودیگرفته م یگرانبه کام د یکه به اسم پرستاران ول یپول

 ینفعکه خودش ذ یردقرار بگ یفرد یک یریتیسمت مد یکامکان ندارد در  یافتهتوسعه  یاست. در کشورها
پزشکان  یبو ج یپزشک یزاتبنا، تجه ارو،د یهته یحالت برا ترینینانهر خوشبرقم د ینباشد، ا گیردیکه م یمیتصم

 گیرنده،میبه عنوان تصم یانآقا ینبهداشت و درمان ما پزشک ساالر است و ا یستمکه س یلدل ینرفته است. چرا؟ به ا
 یهاروهبه نفع گ شانماتیحضور دارند و تصم یتیحاکم هاییهگذار، ناظر در تمام ال قانون یاستگذار،س ساز،یمتصم

بح در وقت ص دانشگاه یسکه رئ بینیمیم یمسر بزن یمارستاناز ب یلیاالن اگر سر به خ یناست. هم دشانخو یاخاص 
اه است مگر دانشگ یشدن یزیچ ین! مگر چنکندیم یوآنژ یاعمل  یزیت،و یمارخود ب یخصوص یمارستاندر ب یادار
ا هبه عهده معاون درمان دانشگاه یحاضر شود! نظارت بر بخش خصوص یاحجر  تاقآن در ا یساست که رئ یلتعط

مه ه یهستند چطور قرار است که نظارت داشته باشند؟ وقت یدار بخش خصوصمخودشان سها ینکهزما یاست ول
 یریترصد مدد 21از  یشب یکااز کشورها از جمله آمر یاریاست. در بس یرناپذدر کنار هم قرار دارند فساد اجتناب ینهاا
در  یعنی اندتهرا کنار گذاش یمانده هم پزشک یدرصد باق 01قرار دارد و  یرپزشکدر دست افراد غ هایمارستانب

تضاد  برد،یم یخود منفعت یمکه از تصم یو به هر شکل یستن یشکل ینا ینجااما در ا یستند،ن ینفعذ هاگیرییمتصم
 شود. یم یجادو تعارض منافع ا

 روزنامه همدلی / مردم سالری آنالین 

 

 

 برای بررسی الیحه دولت، کمیسیون مشترک در مجلس تشکیل شود
 22دی  0ـ  یقات مجلس(آموزش و تحق یسیونعضو کم) یکرم یسمهرداد و

  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 

 

عارض ت ینبه دولت باشد، ا یدحوزه صرفا نبا ینتواند وجود داشته باشد؛ همه نگاه ما در امی تعارض منافع در همه قوا
از  ییکنم اعضامی تعارض منافع به مجلس ارائه شده است و فکر یحهال  تواند باشد.می هم ییهدر قوه قضا

کنند،  یررسرا ب یحهال  ینمشترک ا یسیونکم یقشدند تا از طر یمعرف یندگاناز نما یابتمختلف به ن یهایسیونکم
صورت  یحهال  ینا یبررس یبرا یبودجه اقدام یحهال  یمجلس بر سر بررس یهایریدرگ یلکنم هنوز به دلیاما فکر م

 مجلس قرار دارد. یخصوص در دست بررس ینهم در ا ینگرفته است، البته طرح
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.mardomsalari.ir/news/141784
https://hamdelidaily.ir/?post=13023
https://hamdelidaily.ir/?post=13023
https://www.isna.ir/news/99093023501
https://www.isna.ir/news/99093023501
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 زنانمصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری: حمایت از سوت 16تحقق ماده 
 22دی  7ـ  (شهر تهران یعضو شورا) بهاره آروین

  ی شوراها و شهرداریدر حوزهتعارض منافع 
 

 خود را آغاز کرد، به موضوع یتو مبارزه با فساد فعال یتبا شعار شفافشهر تهران که  یاسالم یدوره شورا ینپنجم
 یریتدطرح م یزشهر تهران ن یتعارض منافع در دولت، شورا یریتمد یحهال  یهپرداخت. همزمان با ته یزتعارض منافع ن

است که  یحالدر  ینا ید؛رس یبطرح به تصو ینا 22کرد و در مهر ماه  یهتهران را ته یتعارض منافع در شهردار
 است. یتعارض منافع در مجلس در حال بررس یریتمد یحههمچنان ال 

 یبرا اییحهمکلف شده بود ال  یتهران، شهردار یتعارض منافع در شهردار یریتدر ماده شانزدهم مصوبه مد
پس از  یحهال  ینشهر ارائه کند. ا یبه شورا یبتصو یکرده و برا یهاز گزارشگران تخلف ته یتامن و حما یدهگزارش

ت ارجاع شد. تاکنون جلسا یبررس یشهر برا یشورا تخصصی هاییسیونبه کم یسه،رئ یئتاعالم وصول توسط ه
ه گران تخلف در شورا برگزار شده است و نسخمختلِف مرتبط با گزارش ینهادها یندگانمتعدد با حضور نما یکارشناس

 قرار خواهد گرفت. یشهر مورد بررس یدر صحن شورا یندهماه آ یکشده و تا  یهته نامهیینآ ینا یینها
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 ای از دولت برای مدیریت تعارض منافع در مجلس یازدهم وجود نداردالیحه
 22دی  7ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم یسخنگو)ی کارنام ییبابا یعل
  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 

 

 یا از نظر فرمبا هم ندارد، ام یتفاوت چندان ییاز نظر محتوا ینهزم ینتعارض منافع دولت و طرح مجلس در ا یحهال  
تعارض منافع دولت به مجلس دهم فرستاده شده  یحهارسال نکرده است. ال  اییحهدارد چرا که دولت عمال ال  تفاوت

دست به کار شد که  یموضوع تعارض منافع در حال یبرا یازدهمبعد آن را پس گرفت. مجلس  یبود و خود دولت چند
 یونیسدر کم یحهآن ال  نویسیشپ یعنیداشت  وجوددولت  یحهال  ادیشنهاز دولت وجود نداشت، اما پ اییحهال  یچه

در مورد  یما طرح. وجود ندارد یاختالف یاسالم یدولت و مجلس شورا یندر موضوع تعارض منافع ب موجود بود.
 یرقندارد و ف یطرح بار مال ینشده بود. ا یقدولت و طرح مجلس با هم تلف نویسیشکه پ یمتعارض منافع نوشت

 یطلباست که کشور از فساد و منفعت یندر مورد آن نظر بدهند مهم ا یاسالم یمجلس شورا یا دولتکه  کندینم
 یدر جلسات آت یسیوناست. کم یدر حال بررس یاجتماع یسیونطرح اکنون در کم ینا افراد دور شود. یاحتمال

مهم هرچه زودتر در نوبت صحن  ینا وارمیدکند. ام یبو تصو یرا بررس یحهطرح و ال  ینا یگرد یبندها کندیم یسع
رکز م یرگذاریتاث یدر مورد چگونگ یکارنام بابایینگهبان ارسال شود.   یبه شورا یبو پس از تصو یردقرار بگ
از مجلس و دولت  یجدا یاسالم یمجلس شورا یهاطرح اظهار کرد: مرکز پژوهش ینا یهمجلس در ته یهاپژوهش

 را ارائه کرده است.  یجلسات نظرات خوب ینمجلس در ا یمنافع دارد و همپانهاد دغدغه تعارض  ینا یستن
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/02/2415713
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/02/2415713
https://www.isna.ir/news/99100200857
https://www.isna.ir/news/99100200857
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 ی در طرح مجلس خطاستو نظام یتیامن ینهادها نظارتی بهنقش سپردن 
 22دی  7ـ  ی(کارشناس مسائل حقوق) ینیکاظم حس

  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 
 

 یبرا است. ییالزم اجرا یهاعنوان شعارگونه و فاقد چارچوب یو دارا یکل یاربس« تعارض منافع یریتمد»طرح 

به  یآن طرح و برنامه داد، با نگاه یکرد و سپس مقتضا یعلت بروز آن را بررس یدابتدائا با ایدهیبرخورد با هر پد

قابله م یطرح برا ینشده که ا یمدولت متوجه خواه یحهتعارض منافع در طرح مجلس و ال  یریتارائه شده از مد یفتعر

 آمده است. یدکشور پد ینشینوع نظام گز یجهشده است که در نت بینییشپ یبا فساد

 یهادر حوزه یمتعدد ینقوان .وارد است یگذاربه لحاظ قانون« تعارض منافع یریتمد»در طرح  یمتعدد یراداتا

 یو در حال اجرا است و چگونگ ینها، تدوها و سازمانخانهمشاغل در وزارت یبرخ یها برامختلف با توجه به ضرورت

 یواضح روشن و که در متن قانون مقررهبدون آندر این طرح،  ده است.نش بینییشپ ابقس ینطرح با قوان ینارتباط ا

 هایین گفت فاقد کارشناستوایو بخشنامه داده است و به طور خالصه م نامهیینباشد به مراجع مختلف اجازه وضع آ

به سرعت  دباشیاست اما به جهت عنوان جذاب و شعارگونه آن که مقتضات روز جامعه م یگذارالزم نظام قانون

واهد اند دچار خوضع شده چنینیینا یطکه در شرا ینقوان یردر اجرا به سرنوشت سا یخواهد شد ول ییو اجرا یبتصو

  شد.

و وزارت  یبرفرض که سازمان بازرس باشد.یم برینهاست که هز یدینهاد مستقل جد یسقانون مستلزم تاس ینا یاجرا

و  محوله ندارد یفانجام وظا یبرا یمشخص یفتعر یگریسازمان د ید ولشده هستن یفتعر ینهادها یاطالعات دارا

 یگاهکل کشور که جا یطرح، ابتدائا سازمان بازرس ینا 2. در ماده باشدیباال م یهاینهبا هز یدجد یبه سازمانده یازن

فانه است اما متاسشده  بینییشقانون پ ینا یمشخص است به عنوان مرجع ناظر بر اجرا یآن در قانون اساس ینظارت

قرار گرفته  یطرح که در مجلس مورد بازنگر ینا 2اند. به موجب ماده توسعه داده شده یطرح مراجع نظارت ییراتبا تغ

کل کشور، وزارت اطالعات و سازمان  یقانون برعهده سازمان بازرس ینا ینظارت بر حسن اجرا یتاست، مسئول

 ژهیبه و یادر مجلس موجب شده است که در هر مصوبه یانغالب نظام یبمتاسفانه ترک اطالعات سپاه خواهد بود.

بق نهادها ط ینا کهیندر نظر گرفته شود و باتوجه به ا یو نظام یتیامن ینهادها یبرا ینقش ی،در مبحث نظارت

 ورکش یو اجتماع یاقتصاد دیریتدر حوزه م یرانابتکار عمل را از مد شوندیم یتلق ییقضا ینضابط ین،قوان

 .گیرندیم

 راینشده است ز یترعا یشده در قانون اساس بینییشپ یقوا یککه موضوع تفک کنیمیمالحظه مدر این طرح، 

 به یفریک یدادرس یینآ ینکه در قوان یتوامان به مراجع ییدستورات مقامات قضا یقانون و اجرا ینظارت بر اجرا

و هم از لحاظ مداخله دادن  یگذاره لحاظ نظام قانونهم ب یناند سپرده شده است و اشده یینعنوان ضابط تع

 قابل تامل است. ییو قضا ییاجرا یهادر حوزه یو نظام یتیامن یروهاین
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.isna.ir/news/99100100636
https://www.isna.ir/news/99100100636
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 شودشفافیت و نگاه ملی، مانع بروز تعارض منافع می
 22دی  5ـ  (مردم مرودشت یندهنما) یکوچ یدیجالل رش

  تعارض منافع کلیات 

 

 راه توامان با هم روبه رو ما قرار ینکه چند یریمگمی قرار یطیشرا یکتعارض منافع آن است که در  یانهعام یفتعر 
بال داشته به دن یشتریمنفعت ب یاما ضرر داشته باشد  یتواند برامی که یمکنمی نتخاباز آن را ا یکیو ما  یردگمی

 ینانم که ادمی شهر یندهبنده ساخته شود. من به عنوان نما یهقرار است در حوزه انتخاب یشگاهیپاال  یکباشد. مثال 
 یکتواند در می یشگاهپاال  ینزند. امی یبالمال آس یتمکان ساخته شود به بودجه کل کشور و ب یناگر در ا یشگاهپاال 

 یارباشد، اما من پافش یشترب یزن آن یدر آن راحت تر باشد و سودده یهمواد اول ینشود که تام یستاس یگریشهر د
 یکنم وقتمی من احساس ام.کار را من کرده ینا یمخواهم به مردم بگومی در شهر من ساخته شود چراکه ینکنم امی
 یتو حقان تیبر شفاف یداشته و مبتن ینگاه مل یدبا یمشومی و با تعارض منافع مواجه یریمگمی قرار یتموقع یندر ا

 . یریمبگای منصفانه یماتتصم یمتا بتوان یمحرکت کن
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

  تبرانگیز اسکاری مجلس در تصویب طرح تعارض منافع، شائبهموازی
 22دی  2ـ  ی(دادگستر یلوک) یحجت یدمهدیس
  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 

 

 به همراه طرح
ً
و اعالم وصول شده است در  یهدولت ته یحهمجلس در موازات ال  یندگانتوسط نما یکه مواز یظاهرا

 با توجه به عاد یفرعهای سیونیکم یرسا یدست بررس
ً
آن  یینها یبتصو یحهال  ینبودن ا یمجلس است و طبعا

 ضرور یحه،ال  ینا یبدر تصو یعتسر بر خواهد بود.زمان
ً
 یب،ودر زمان تص یحهال  ینشرط که خود ا یناست؛ به ا یطبعا

 یدر تعارض با منافع شخصاز مواد آن را  یبرخ یبمجلس، تصو یندگانبا چالش تعارض منافع مواجه نشده و نما
 یدد دیوجود دارد و با یزمجلس ن یندگاننما ینکه موضوع تعارض منافع در ب یستن یدیترد ندهند. یصتشخ یشخو

مجلس  یبرخواهد آمد. در حال حاضر اقدام مواز یحهال  ینا یبچگونه از پس تصو ی،که مجلس در مقام قانونگذار
 ی،طرح بخواهد در موارد ینکرده که ممکن است ا یجادا راشائبه  یندولت، هم یحهبا ال  یمواز یطرح یندر تدو

است،  یکه در مجلس در حال بررس یطرح 7مجلس را از شمول موضوع تعارض منافع خارج کند و ماده  یندگاننما
 .یندگاننما یرقانون خواهد بود نه سا ینمجلس مشمول ا یسرا دارد که فقط رئ یریتفس ینچن یتقابل

 یشورابه نام " ییشورا یلتعارض منافع، تشک یریتقانون مد ینظارت بر اجرا یآن برا یدولت که ط یحهبر خالف ال 
د، در طرح خواهد ش یلجمهور تشک یسنظر رئ یرقرار گرفته است که ز ینیب یشنظارت بر تعارض منافع" مورد پ یعال
ولت، د یحهدر ال  .استقانون شده  ینا یکل کشور" مسئول نظارت بر حسن اجرا یمجلس "سازمان بازرس یندگاننما

 شده است که نت ینیب یشمواد آن پ ینناقض یبرا یمتعدد یو انضباط یفریک یضمانت اجراها
ً
از ابتر  مانع یجتا

 قانون در عمل و اجرا خواهد شد. ینماندن ا
 تحلیلی تابناک –سایت خبر  

 

https://www.isna.ir/news/99100201554/
https://www.isna.ir/news/99100201554/
https://www.tabnak.ir/fa/news/1023446
https://www.tabnak.ir/fa/news/1023446
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 جمهوریتعارض منافع نمایندگان مجلس در مصوبه شرایط ریاست
 22دی 0ـ  )عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس( این یشهباز یمرتض
 در مجلس تعارض منافع 

 

بار كیاند که هر چند سال ه کردهیران کشور را به کبوتران حرم تشبیت مدیوضع یات در مقالهیریاز استادان مد یبرخ

حاال  شود. .ین قلمرو وارد میا به ایره آنها خارج یاز دا یکنند و به ندرت هم کبوتریگر پرواز میبه گوشه د یاهاز گوش

 ده و قلمرویت بخشینیه عین نظریبه ا یجمهوراستیدر مورد انتخابات ر یاسالم یآذر ماه مجلس شورا 51مصوبه 

 ن کرده است.ییف و تبیرا رسما تعرداوطلب شدن در انتخابات مذکور  یتنگ مقامات صالح برا

 یسازگار یت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسیحج ی، دارایك سمت در قانون اساسیط یاحصاء شرا

ن جهت که مصداق افراد مجاز به ینگهبان را از ا یشورا یندگان مجلس و هم اعضایهم نمامصوبه مجلس ندارد. 

از جهات  یکین امر ید همیدهد. شایدر مورد موضع تعارض منافع قرار م  هستندجمهوری برای ریاست یداوطلب

 باشد. یو عدم احاله آن به قانون عاد یگر در قانون اساسیمقامات د یجمهور و برخسییط رین شراییتع
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 به ساختمان پاستور خانه ملت : ازشائبه تعارض منافع
 22دی  5ـ  نگار()روزنامه یمردانیعل یمحمدهاد

  در مجلستعارض منافع 
 

 د بوده است. دخالت پسند ویندگان جدیمات نماین تصمیسازترهیاز حاش یکیاصالح قانون انتخابات در مجلس، 

وارد شد.  ر به مجلسیاخ یهابود که در هفته ین انتقادیترر قانون، بزرگد یک نامزد انتخاباتیندگان از یقه نمایسل

اصالح مشکالت موجود در روند انتخابات، سبب شد تا  یبه جا یانتخابات یت نامزدهایط احراز صالحیر شراییتغ

ن یگان اند یر نمایاست. اقدامات اخ 0211به انتخابات  یدهدنبال جهتنطور برداشت کنند که مجلس بهیا یبرخ

 یو نحوه اداره کشور دخالت دارند، دارا یگذاراستیکه به هر نحو بر س یمسئوالن ش داده است.یشبهات را افزا

د انجام خو یرا به سود منافع شخص یتوانند اعمالین افراد میز هستند. این یو منافع شخص یاسیس یهاخاستگاه

 کند.یدا مینجاست که مفهوم تعارض منافع معنا پیدهند. اح یترج یو گروه یرا بر پسند شخص یا منافع ملیدهند 

 ید انتخابات در مجلس، بویب قانون جدیبه خود گرفته و تصو یدیدر حال حاضر تعارض منافع در مجلس رنگ جد

 یهانهیگز یران اصلیگمیاز قوا مشغول به کار هستند، تصم یکیکه خود در  یندگانیرا گرفته است. نما یمنافع حزب

 یسه برایرئاتیه یاز اعضا یاق بعضیبه پوشاندن اشت یامجلس عالقه اند.در انتخابات شده ینامزد یبرا یمالاحت

. دهدیش مین موضوع شائبه بروز تعارض منافع در خانه ملت را افزایندارد. ا یجمهوراستیدر انتخابات ر ینامزد

حضور در پاستور استفاده کرده  یندگان براینما یر برخیهموار کردن مس یخود برا یگذارا مجلس از اجازه قانونیگو

 است.
 روزنامه آرمان ملی 

 

https://www.isna.ir/news/99100302377
https://www.isna.ir/news/99100302377
https://www.pishkhan.com/news/207989
https://www.pishkhan.com/news/207989
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 تعارض منافع در دستور کار نشست نظام مهندسی و وزارت شهرسازی
 22آذر  51ـ  )رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(احمد خرم 

 ی مسکن و شهرسازیدر حوزه تعارض منافع 
 

 زاربرگ یت راه و شهرسازکه با دکتر محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزار یاجلسه یط یهفته جار انیتا پا

 ها، حل و فصل شود.استان در نظام مهندسی مورد از مسائل و مشکالت موجود 01به  کینزدکه امیدواریم شود، می

تعارض  ،یمجامع عموم یاز مشکالت استانها مانند برگزار یاسازمان حل و فصل پاره یموضوعات کار نیمهمتر

دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه، مقرر شد  رکلیبا هماهنگی مداست. مسکن  یمنافع، ارجاع نظارت و طرح اقدام مل

 پرداخته شود. تیبا اولو«  تعارض منافع»به برخی موضوعات از جمله 
 نیوزتاسیسات 

 

 

 عدم توجه به پرستاران است لیاز دال یکیتعارض منافع 
 22دی  2ـ  یزد(مردم  یندهنما) محمدصالح جوکار

 در نظام سالمت تعارض منافع 

 

 هاینهیاست که هم هز یاز عوامل اصل یکیتعارض منافع  است.عدم توجه به پرستاران  یلاز دال  یکیتعارض منافع 

بهداشت و درمان،  یرکه وز یمندار یقانون یچدر حال حاضر ه .گیردیعدالت را م یو هم جلو دهدیم شیکشور را افزا

رستار نباشد پ یاالزم را داشته باشد اما پزشک  یریتکه مد یاز شخص توانیو م پزشک باشد یمارستانب یرو مد یسرئ

و احقاق  بحث منافع پزشکان یرد،ا برعهده بگکار ر  یتپزشک مسئول یاست که وقت یعیحوزه استفاده کرد. طب یندر ا

نشده  ییتاکنون اجرا یول یمکرد یبتصو 11را در سال  یگذارما قانون تعرفه ینکها .گیردیقرار م یتحقوق آنها در اولو

 به ا یو مقام معظم رهبر
ً
 یکه تعارض منافع جلو کندیدارند مشخص م یدآن تاک یموضوع ورود و بر اجرا ینشخصا

 آن را گرفته است. یاجرا
 خبرگزاری مهر 

 

 

 ارض منافع در کمیسیون اجتماعیی بررسی طرح مدیریت تعادامه
 22دی  1ـ رسانی مجلس پایگاه اطالع

  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 
 

( ید 01( و چهارشنبه )ید 2(، سه شنبه )ید 2) کشنبهی یدر روزها یاجتماع ونیسیکم ،یبر اساس دستور اعالم
 تیریطرح مد یز استماع اخبار، ادامه بررسپس ا کشنبهیدر روز  یاجتماع ونیسیکم یاعضا جلسه خواهند داشت.

 مربوط را در دستور کار دارند.های و سازمانها تعارض منافع با حضور دستگاه
 یاسالم یمجلس شورا یاطالع رسان گاهیپا 

 

https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1/
https://www.mehrnews.com/news/5103832
https://www.mehrnews.com/news/5103832
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 تعارض منافع واجب است یحهال قانونی شدن
 22دی  2ـ  (اصولگرا یاسیفعال س) مقدم یژنب
  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 

 

در بخش  یمشغول هستند به موازات آن کار یتیکه در بخش حاکم یکند تا وقتمی که افراد را ملزم ینیقوان تصویب

حث از آن مبا یدرست فارغ از منافع شخص  یممشود. اخد تصمی نداشته باشند باعث کم شدن آمار فساد یخصوص

 یضرور یو مبارزه با فساد امر یت. قانون تعارض منافع مثل قانون شفافبپردازیمبه آن  یجد یلیخ یداست که با یجد

 دیهرچند شا یم؛حوزه ندار یندر اای یتجربه شده و قو ینقوان یندبگو یانم یندر اای عده یدشا و الزم االجرا است.

 یاترباز تج یمتوانمی راستا ین. در ایمکن یشاما الزم است تا حتما اجرا یمرو به رو شوهایی یو اول اجرا با کاستدر د

 .یمبگذار یوبشبرطرف کردن ع یبرا مایشیدروه آز یحت یا یماستفاده کن یگرد یکشورها
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی
 22دی  1ـ ی قضاییه قوه
  در نظام قضاییتعارض منافع 

 

و  یاسشده در قانون اس نییتع فیبرگرفته از تکال هییقوه قضا یاصل تیهفت مامور یبر مبنا ییسند تحول قضا

قوه های تیمأمور یاجرا یراهبرد تحول 51در این سند  ابالغ شد. هییقوه قضا سیرئ ینظام از سو یکلهای استیس

 است.  تعارض منافع تیریمدبرشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به  هییقضا

 که مربوط به« 5عامل »و « مشروع یهایگسترش عدل و آزاد حقوق عامه، اءیاح -7 تیمأمور»در این سند، در ذیل 

اهبرد ر است، « هابروز آن یاصل یهانهیحقوق عامه بر رفع زم عییتض تیخرد و فاقد اولو قیبه مصاد یدگیغلبه رس»

 هزیر را برای این منظور پیشنهاد داد راهکارپرداخته و « تعارض منافع تیریمد» بینی شده که اختصاصا بهپیش 5

 یتهایموقع ییشناسا قیمطابق مصالح عامه از طر یعموم یازهایحق عامه استفاده از منابع و امت اءیاح»است: 

 نیواردات و صادرات، سالمت و تأم ،یسازیخصوص ،یاتیمال ،یو بانک یموضوعات پول تیتعارض منافع با اولو

تعارض منافع در  تیریمد یبرا یارانحص یهاهیمقررات و رو ن،یحذف قوان ایاصالح  یبرا یریگیو پ یاجتماع

  «بلندمدت( -پژوهشگاه ،یدادگستر کل کشور،وزارت یکل کشور، دادستان ی)سازمان بازرس موضوعات مربوطه

مربوط « ییقضا یدگیرس نیگزیحل اختالفات جا یتوسعه روشها»همچنین در بخش  دیگری از این سند که مربوط به

افع و محدودکننده تعارض من نیقوان ،یتخصص یدادرس نییآ بیتصو یریگیو پ نیتدو»است، راهکار پنجم ناظر بر 

 است. « ییمراجع شبه قضا تیصالح یشفافساز
 خبرگزاری میزان 

 

 

https://www.isna.ir/news/99100302377
https://www.isna.ir/news/99100302377
https://www.mizanonline.com/fa/news/687147
https://www.mizanonline.com/fa/news/687147
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 کندیها را بر طرف مههتعارض منافع شب یحهال
 22دی  3ـ  یاسی(فعال س) یمیند یرجا
  در مجلستعارض منافع 

 

 یندگاننما از یکیاز  کند.می ینموضوع را تضم ینتعارض منافع ا یحهشبهه دار باشد، ال  یدشده نبا یبتصو ینقوان

 یآت یجمهور یاستر یانتخاباتهای در رقابت یداتوریکاند یدر مجلس آمادگ انیندگکه حدود ده نفر از نما یدیمشن

 . یدآمی یشموضوع تعارض منافع پ یقاداشته باشد، دق یقتحق یموضوع ینرا دارند. اگر چن

ظر به ن یبکنند که عجمی را شرط یاست. موضوعات ینسوال مردم در مورد تعارض منافع مسئول یشترینامروز ب

ه را داشت یگریاقامت کشور د یدجمهور شود نبا یسخواهد رئمی که یکنند کسمی ثال در مجلس شرطرسد. میم

 یبهشت یدشه یم؛هم نرسد شبهه دار است. ما با انواع اقامت رو به رو هست یببه تصو اگر یموضوع حت ینباشد. طرح ا

 .یستن یوابستگ یکه به معنا یدر خارج بود و اقامت خارج داشت. هر اقامت یالتشهم تحص
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 را در دستور کار خود قرار دهند دولت حهیال ، به جای طرح،ندگانینما
 22دی  1ـ  ی سابق مجلس(دان و نماینده)حقوقمحمود صادقی 

  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 
 

ر آن مهم است. د تیریمد نیتعارض منافع وجود دارد، بنابرا .فساد، تعارض منافع استهای نهیزم نیاز مهمتر یکی

ر د یو خصوص یدولتهای شرکت نیکه ب یوجود دارد مخصوص کسان« در گردان»به نام یکشورها اصطالح یبرخ

 ینافعم یشرکت خصوص یکنند، برامی جادیا یکه در شرکت دولت یتوانند براساس روابطمی و ستندرفت و آمد ه

توانند ینم افراد تا پنج سال نیوضع شده است که ا یقانون ،یسوءاستفاده ا نیاز چن یریجلوگ یکسب کنند. برا

 .رندیطرف قرارداد قرار بگ

 نیا ریگیمجلس دهم پ تیشفاف ونیجامع آغاز شد. ما در فراکس یقانون جادیا یتالش برا یدولت اول روحان لیاز اوا

 ندگانیاز نماای و در اواخر مجلس دهم ارائه شد. البته عده شدانجام  یادیز ریبا تاخ حهیال  نیا هیاما ته میبود حهیال 

در حال  ازدهمیاست که اکنون در مجلس  یطرح نیارائه کردند که احتماال هم یطرح حه،یهم با استفاده از آن ال 

 رایت، زگرفمی مجلس قرار ندگانیکرده بود در دستور کار نما هیکه دولت تهای حهیبهتر بود همان ال  است. یریگیپ

 یامعج حهیکرد و ال  یادیتالش ز یجمهور استیر یدرباره آن انجام شده بود. معاونت حقوق یشتریب یکار کارشناس

 نیمن ا هیاعمال کنند. توص حهیال  بیو تصو یرا در روند بررس دخو یتوانستند نظرات اصالحمی انندگیکرد. نما هیته

 را در دستور کار خود قرار دهند. حهیال  ندگانیاست که نما
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

https://www.isna.ir/news/99100302378
https://www.isna.ir/news/99100302378
https://www.isna.ir/news/99100302375
https://www.isna.ir/news/99100302375
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 محتوای تصویری تعارض منافع 
 

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

 99 ید 3 / روابط عمومی شبکه یک/  خبرگزاری ایرنا/ یزیونفورد کاپوال در تلو یسفرانس یلمف یلتحل 

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، فیلم باران ساز به کارگردانی فرانسیس فورد کاپوال محور مجموعه 

 شود.می دقیقه پخش 02:  71قرار دارد که چهارشنبه شب ساعت « انیسینما حکمر »برنامه 

در برخی کشورها، قانون مدیریت تعارض منافع وجود دارد. مثال حق تعیین ویزیت و جراحی از پزشکان و سازمان 

نظام پزشکی گرفته شده یا اعضای شورای شهر یا نمایندگان مجلس هنگام طرح موضوعی که درآن تعارض منافع 

ارند، قانونا باید تعارض منافع خود را اعالم کنند و از جلسه خارج شوند و اگر موضوع نفع شخصی خودشان را اعالم د

 شوند.می نکنند و از جلسه خارج نشوند و بعدا تعارض منافع آنهامعلوم شود، رسوا و به شدت مجازات
 

  

  

https://www.irna.ir/news/84158982
https://www.irna.ir/news/84158982
https://www.irna.ir/news/84158982
http://tv1.ir/content/222049
http://tv1.ir/content/222049
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 تعارض منافع!واکسن کرونا از منظر   مجازی: فضای در منافع تعارض تحلیل
 

 میالد زمان
 

تلگرام،  یهاتعارض منافع در رسانه دواژهیمطلب با کل 951 مجموع 9911 تا سوم دی آذر ماه از تاریخ بیست و ششم
 تیتوئ 39 تریمطلب، در شبکه توئ 76در شبکه تلگرام  یبازه زمان نیو باز نشر شده است. در ا دیتول نستاگرامیو ا ترییتو

داد مطلب متعلق تع نیسهم ا نیشتر یبه اشتراک گذاشته شده است. ب منافعپست در ارتباط با تعارض  1 نستاگرامیو در ا
تعارض منافع مطالب به  نیاست. بخش عمده ا %9 با نستاگرامیو ا %44تلگرام با ای، توجه رسانه  %55 با ترتوئیبه 

 پرستاری اختصاص دارد. و تعرفه خدمات 91هایی مانند واکسن کووید در نظام سالمت در حوزه

 واکسن کرونا و تعارض منافع

ها در المللی، جهان را به تکاپو انداخته است. اگر این واکسنکشف واکسن کرونا توسط چند شرکت دارویی مطرح بین

زودتر از آنچه  02های مربوط به  ویروس کووید تحقق ادعای خود موفق باشند، تبعات اجتماعی و اقتصادی و بحران

رفت کنترل خواهد شد. از این رو هر چه که یک کشور زودتر به واکسن دسترسی داشته باشد زودتر به حالت می تظاران

طبیعی پیش از کرونا و خروج از بحران باز خواهد گشت. اقتصاد تحت فشار کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

برند، تهیه می دهند و کادر درمان از خستگی مفرط رنجمی در حالی که بخشی از جامعه هر روز عزیزانی را از دست

واکسن یک مطالبه جدی شده است و کاربران فضای مجازی با هشتگ واکسن_بخرید نظرات خود در این خصوص را 

 نویسد: می کنند. کاربری به نام مهدیار سعیدیان در توییترمی بیان

 فرزندانشان دنیماههاست حسرت در آغوش کش انستارچند نفر از کادر درمان کشور مانند پر دیدان یم» 

 به هدر دادن لیافتضاح شما!به دل تیریآرزو را به گور بردند؟به خاطر مد نیچند نفرشان ا دیدان یدارند؟م

 . «دیبخر_واکسن#شعبده را و  نیا دی!بس کنرانتان؟یاز مد یاریتعارض منافع بس لی!به دلالمال تیب

ن گیری درباره واردات واکسزی زیاد دیده شد به تعارض منافع احتمالی در خصوص تصمیماین توییت که در فضای مجا

 نویسد:و یا تهیه نمونه داخلی اشاره دارد. در این خصوص کاربر دیگری به نام مهرداد در توییتر می

 تهیکمواکسن کرونا همزمان عضو دیدر تول لیدخ نیبعنوان محقق گهیدو نفر د یکیمحرز و  نویدکتر م» 

 مشکل مصداق بارز نیا یلحاظ علم از کننده صحت واکسن هستن، دییباشند که تامی ستاد کرونا یعلم

 «. کنهیتضاد منافع هست و اعتبار واکسن رو خدشه دار م

است که ونا مقابله با کر  ستادی علم تهیدر کم رانیپروژه واکسن ا یاصل نیمحقق تیعضوایی که به آن شاره شده مسئله

 ستفادها در پژوهش واکسن یبهتر بود از افراد دیشاتواند مصداق یک موقعیت تعارض منافع باشد. می ت صحتدر صور

ور مشخص چرا که به ط خارج بشوند یعلم تهیاعضا از کم نیبهتر باشد که ا دینباشند و حاال شا یعلم تهیشود که در کم
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. در تولید واکسن داخلی و یا واردات نمونه خارجی تعارضی بین منافع شخصی و منافع عمومی در اینجا وجود دارد

ریت تعارض منافع آن را مدیهای بین قرار گیرد تا بتوان موقعیتای وجود دارد که بسیار الزم است زیر ذرهمنافع گسترده

 کرد.

 تعرفه خدمات پرستاری درگیر تعارض منافع

هاست در حال تالش برای ظیفه خطیری به دوش دارند و ماهدر شرایطی که کادر درمان و پرستاران در مبارزه با کرونا و

کنترل هستند، وضع معیشت و دریافتی آنها موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. بعد از توییت رییس 

مجلس شورای اسالمی و زهره الهیان نماینده تهران در خصوص پیگیری مجلس برای قانون تعرفه خدمات پرستاری، 

 نویسد:می ن به آنها واکنش نشان دادند. کاربری به نام میدان در توییتیکاربرا

و خودش هم ناظر آن است، منافع خودش را هم  کندیاجرا م خودش سد،ینویکه خودش قانون را م یپزشک» 

 شیو کل نظام سالمت را پزشکساالر و پزشک محور پ شودیم جادیا کیستماتیو فساد س ردیگیدر نظر م

 «. بردیم

 نویسد:می کاربری به نام محمدتقی با خطاب قرار دادن رییس مجلس یا

که در آن  کنند را مقررها تعرفه دیخودشان با رایپزشکان منصوب شوند ز نیاز ب دینبا یعلوم پزشک رانیمد» 

 «. که در همه جا وجود دارد یهستند . قانون تعارض منافع مشکل نفعیذ

سال است که به دلیل تعارض منافع به تعویق افتاده است.  02فه خدمات پرستاری به گفته کارشناسان اجرای قانون تعر 

درآمد پزشکان و پرستاران در  نیب یبرابر 011از کارشناسان نظام سالمت از اختالف  یبعضماجرا از این قرار است که 

عمل  کی نهیاگر هز ،یارگذتعرفه یطور مثال طبق نظام فعل. بهندیگویبهداشت و درمان کشور سخن م ینظام فعل

درصد از  3. شودیم ریسراز انپزشک بیدرصد آن به ج 13تا حدود  یزیمقدار، چ نیهزارتومان باشد، از ا 011 یجراح

 هامارستانیبه خود ب زیدرصد ن 01. کندیم دایپ صیتخص یعمل اتیه یو اعضا یبه دانشگاه علوم پزشک زیوجه ن نیا

پرسنل  هیو بق یخدمات یروهایکادر درمان اعم از پرستاران، ن نیب زین اندهمیدرصد باق 71. شودیپرداخت م

 نیدرصد درآمدها ب 13 گری. به عبارت دردیگیتعلق نم یخاص زیکه عمال به پرستاران چ شودیم عیتوز هامارستانیب

 عیتوز مارستانیکل کادر ب یعنیدرصد  23 نیدرصد درآمد ب 71و  شودیم عیتوز یعلم اتیه یهایدرصد 3همان 

 نویسد:. در این خصوص کاربری با نام اسالم حسینی با خطاب قرار دادن الهیان نماینده تهران میشودیم

ب اغل زیقانون ن نیا انیقانون شده و متاسفانه مجر نیا یمشکل تضاد منافع پزشکها است که مانع اجرا» 

د بهداشت و ناظر بر عملکرزارت و کهیر، تا زمانهستند. چرخه اشتباه است خانم دکت بهداشتزارت و در پزشکها

 «. است نیوضع هم باشند پزشک زیآنها ن
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ه گذاری برای خود است ککنند موقعیت تعارض منافعی از نوع قاعدهمی مشکلی که کاربران فضای مجازی به آن اشاره

ار تعارض شده و منافع شخصی گیرد که بین منافع شخصی و منافع عمومی دچمی گذار در موقعیتی قرارشخص قاعده

کند. یک راه مدیریت این موقعیت این است که فرد دهد و در جهت آن اقدام میمی را به واسطه موقعیت خود ترجیح

تواند نمی گذار و یا ناظر خارج شود. در این مورد مشخص است که یک پزشکدارای منافع از جایگاه قاعده

 عرفه خدمات پرستاری باشد.گذار،ناظر و یا مجری قانون تقاعده

 اندوزی از مسیر تعارض منافعثروت

 نوشته نیما نامداری در فضای« ست؟یچ یرانیمسووالن ا یاندوز ثروت ریمس»ای که گذشت مطلبی با عنوان در هفته

است  ادگی(گوید ثروت یا قانونی )مانند ارث خانومی های تلگرامی موردتوجه قرار گرفت. نامداریمجازی به ویژه کانال

 یا غیرقانونی )دریافت رشوه یا ارتکاب اعمال مجرمانه( اما حالت سومی نیز وجود دارد که منجر به دستیابی به ثروت

تعارض منافع احتمالی در ساختار های کند که بیان کننده موقعیتمی ذکرهایی شود. وی برای حالت سوم مثالمی

 یمتول ،ینهاد دولت کیارشد  ریمدزند که می موقعیتی را مثال یک نظام حکمرانی است. در بخشی از مطلب وی

ارشد ما را  رینظارت مد تحت وکار کسبدوست او هم مجوز ، صنعت است کیدر  یخاص یوکارها به کسب یمجوزده

کار شراکت و  کسب نیدر ا ریمد نیاست که ا محتملی لیبه مقام ناظر مشغول به کار است. خ میمستق یدارد و با دسترس

داند. این یک مثال تعارض می . نامداری این موقعیت را موجب خلق ثروت برای مقام مسئولداشته باشد یررسمیغ

منافع است، فسادی اتفاق نیفتاده است اما بین منافع شخصی و منافع عمومی تعارضی رخ داده و فرد دست به انتخاب 

انک هم ب کیاست که  یپروندها ریدرگ ینهاد دولت کی ارشد ریمدگوید می منافع شخصی زده است. یا در مثال دیگری

 ریر مدهمس گرید یارشد هستند تا مشکل بانک حل شود. از سو ریمد نیا تیحما ازمندیبانک ن رانیآن است. مد ریدرگ

کار  نیا یکند. برا لیتبد یپزشک کینیاش را به کل مطب ساده به دنبال این است که پزشک است که کیارشد ما 

تا  ندکیم یمعرف بانک رانیارشد همسرش را به مد ریندارد. مد یکاف قهیوث وام نیاخذ ا یوام است اما برا کی ازمندین

همچنین نامداری با  .شودیمشکل پرونده بانک هم حل م به او وام بدهند. کوچکی وکارها از کسب تیحما یدر راستا

 یرگید تیبه مسوول یاو به زود دانندیار شده اما همه ماز کار برکن ینهاد دولت کیارشد  ریمدکند که مثال می ذکر

 یقبل تیکه در حوزه مسوول یو به کسان کندیم سیشرکت مشاوره تاس کیدو کار  نی. در فاصله بشد منصوب خواهد

او  انیحال مشتر نیدر ع شناسدیچون آن حوزه را خوب م ستیهم ن بی. عجدهدیکار هستند مشاوره م به او مشغول

دهد که می . نویسنده در این مطلب به زبان ساده نشانکنند ریگارشد سابق را نمک ریمد دیآینم انبدش هم

که در ظاهر هیچ عمل هایی شوند، موقعیتمی های متعدد تعارض منافع به مرور منجر به ثروت اندوزی و فسادموقعیت

  در فضای مجازی را باید به فال نیک گرفت. خالف عرف یا جرمی در آنها رخ نداده است. دیده شدن مکرر این مطلب

 

  



 

 

 

 

 
 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یگهفت خبرنامه
 26 ـ رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 1399 دی 5آذر تا  29-بیست و ششم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
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