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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 یریت تعارض منافعی یک برنامه خوب مدهایژگیودرآمد: 
 هایی برای مدیریت تعارض منافع در پیش دارند؟ جمهوری چه انتخابنامزدهای انتخابات ریاست

 
 فرسروشزهره 

 
ی هانامهبر مدت اندکی تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری باقی مانده است و به زودی نامزدهای انتخابات 

داد. پرداختن به مدیریت تعارض منافع با توجه به اهمیتی که در جلوگیری از ایجاد خود را برای اداره کشور ارائه خواهند 
یی که مدیریت تعارض منافع مفهومی تازه جاآن. با این همه از رسدیمی فساد دارد، به نظر ضروری هاتیموقعبرخی 

ود دارد. این موضوع که در ادبیات سیاسی ایران است و قدمت چندانی ندارد، همچنان در خصوص آن ابهاماتی وج
یی است، موضوعی قابل تأمل است که در متن پیش رو به هایژگیویک برنامه خوب مدیریت تعارض منافع شامل چه 

 آن پرداخته شده است.

 

به  و گذردیممفهومی نسبتا جدید در عرصه سیاسی ایران است که صرفا چند سالی از مطرح شدن آن  نافعتعارض م

تدریج جای خود را در فضای عمومی نیز باز کرده است هرچند هنوز در میان مردم چندان بسط و گسترش نیافته است. 

در درون حاکمیت مطرح شد و طرحی که مجلس به دنبال تهیه الیحه تعارض منافع توسط دولت این موضوع به تدریج 

 مدتی پس از آن در این زمینه تنظیم کرد، نشان از توجهی بود که نسبت به مدیریت تعارض منافع معطوف شده بود. 

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در راه است و کمتر از یک ماه دیگر این انتخابات انجام خواهد شد. به زودی 

مسائل مختلف و کالن کشور را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  هابرنامهی خود را اعالم خواهند کرد. این هانامهبر نامزدها 

ر د ها جایی خواهد داشت؟مدیریت تعارض منافع نیز در این برنامه. پرسش این است که آیا ردیگیدربرمفرهنگی و ... 

. شدیمنقرائت شد، اثری از پرداختن به موضوع مدیریت تعارض منافع دیده  نامثبتی اولیه نامزدها که در روز هاهیانیب

ز داده است و یکی ا مشکالت کشور در دو دهه اخیر را مبارزه با فساد تشکیل نیترمهماین در حالی است که یکی از 

 علل ایجاد فساد در درون حاکمیت، عدم مدیریت صحیح تعارض منافع است. 

با وجود آنکه موضوع تعارض منافع در ایران قدمتی کمتر از یک دهه دارد اما در سطح جهان چندین دهه است که مورد 

سطوح علمی و تحقیقاتی به آن توجه  ی گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی و حتی درهاعرصهتوجه قرار گرفته و در 

ی مدون بسیاری با درنظر گرفتن همه جزئیات هابرنامهشده است و در خصوص مدیریت تعارض منافع در هر عرصه 

اهمیتی که این عرصه دارد در کشور ما تاکنون مورد غفلت  رغمیعلگفت  توانیمطرح و تدوین شده است. بدین ترتیب 

افع در مدیریت تعارض من رودیماز این پس، به آن بیش از پیش پرداخته شود. در نتیجه انتظار قرار گرفته است و باید 

 ی نامزدهای ریاست جمهوری در این دوره مطرح شود و مورد توجه قرار گیرد. هابرنامه

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/16263/
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ارض منافع عی داشته باشد؟ برای تدوین یک برنامه مدیریت تهایژگیویک برنامه خوب مدیریت تعارض منافع باید چه 

تلف حقوقی، ی مخهاحوزهباید به این نکته توجه کرد که در صورتی که این برنامه مبتنی بر یک کار کارشناسی دقیق در 

تواند ی که در تدوین این برنامه میانکتهاجتماعی و سیاسی نباشد، در مرحله اجرا با شکست مواجه خواهد شد. اولین 

شده مراجعه به تجارب جهانی در این زمینه و مطالعه دقیق و عمیق آنها، برنامه تدوینمدنظر باشد این است که عالوه بر 

یی هااهتشب رغمیعلمبتنی بر شرایط خاص کشور ایران باشد و این موضوع را در نظر داشته باشد که نظام سیاسی ما 

یز دارد. همچنین یکی از مسائل ی ناعمدهی هاتفاوتمحور دارد، که به دیگر کشورهای دارای نظام سیاسی جمهوری

بسیار مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، شرایط فرهنگی جامعه و نظام ارزشی و هنجاری حاکم بر آن است. درک درست 

از مفهوم تعارض منافع و پذیرش نیاز به مدیریت آن، مبتنی بر هنجارهایی است که در جامعه وجود دارند. در نتیجه در 

بخشی به مردم و ی باید آموزش و آگاهیابرنامهمطرح کرد؛ چنین  توانیمیک برنامه خوب را اینجا دومین ویژگی 

ویژه در شرایطی که و نهادها در سطوح مختلف را وجهه همت خود قرار دهد، به هاسازمانهمچنین کارکنان و مدیران 

ت. همراهی مردم و مسئوالن با این برنامه هنوز چنین مفهومی در جامعه ما به قدر کافی شناخته نشده و جا نیفتاده اس

 . گذاردیمها از پیامدهایی است که تعارض منافع در جامعه بر جای نیازمند آگاهی آن

را نباشد، زی محورحلراهاصل راهنمای دیگر این است که رویکرد برنامه، نسبت به مدیریت تعارض منافع، رویکرد 

ی رفع آن هاحلراهی آن پیش از توجه به راهکارها و ریگشکلیده و علل ی از بررسی عمیق و دقیق پدمحورحلراه

محور به موضوع تعارض منافع در سطوح مختلف حاکمیتی کشور بنگریم، اگر مسئله کهیصورت. در دینمایمجلوگیری 

 اهایی و به چه علتکه چرا تعارض منافع در نظام حاکمیت ما نفوذ کرده است. در چه ج میپردازیمابتدا به این موضوع 

ی تعارض منافع در کشور انجامیده است و در نهایت ریگشکلیی به هاتیموقعامکان بروز تعارض منافع وجود دارد. چه 

ممکن است ایجاد نماید، ایجاد دیدگاه  محورحلراهچگونه باید آن را مدیریت نمود. یکی از مشکالت دیگری که رویکرد 

ش از مسئله پی ترعیسرمنافع است یعنی به دلیل آنکه به دنبال رفع و رجوع هر چه  نسبت به تعارض انگارانهجرم

ی آن هستند، آن را به عنوان یک جرم تلقی نموده و از طریق نظام قضایی به دنبال ریگشکلشناسایی علل و شرایط 

ی آن ریگشکلز شرایط بروز و اما در واقع هنو شودیمبرخورد کیفری با مسئله است. بدین ترتیب مسئله در ظاهر رفع 

. در صورتی که تعارض منافع را جرم تلقی کنند، افراد از خوداظهاری و شودینمباقی است و موضوع از بنیان برطرف 

 آن را پنهان کنند. باید کارکنان دهندیمو ترجیح  کنندیمافشای موقعیت تعارض منافع خود و حتی دیگران اجتناب 

یتش آن را مدیریت نموده یا به مدیر توانندیمچگونه  رندیگیمکرد که وقتی در چنین موقعیتی قرار و مدیران را راهنمایی 

کمک کنند و با عدم تعریف آن به عنوان یک جرم اعتماد افراد بیشتری را برای همکاری جهت افشا و مدیریت 

گریزناپذیر در مدیریت تعارض منافع  حلۀمرانگاری آخرین مرحله و در واقع، ی تعارض منافع جلب کنند. جرمهاتیموقع

 است. 

گفته  ترشیپکه  طورهمانی ابرنامهتعاریف بپرهیزد. چنین  ارائۀیی و بسنده کردن به گویکلخوب باید از  برنامۀیک 

ق یشد، باید نظرات دقیق کارشناسی را در تهیه برنامه مدنظر قرار بدهد. باید برای مدیریت تعارض منافع بر اساس مصاد



 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

ی گوناگون آن و نیز سطوح مختلف درگیر در تعارض منافع )از کارکنان تا مدیران در سطوح میانی و باال( هاتیموقعو 

ی نیبشیپی گوناگون هاتیموقعبرنامه داشته باشد. همچنین باید راهکارهایی جداگانه و قابل اجرا در واقعیت برای 

 نماید. 

موقعیت حاد و بحرانی تعارض منافع در نظام حکمرانی ایران نظیر اشتغال  یک برنامۀ عملی ممکن است تنها بر یک

بیرونی یا ارتباطات پساشغلی )درهای چرخان( مقامات و کارکنان دولت تمرکز کند تا اینکه در پی یک برنامۀ فراگیر و 

 گسترده، اما غیرعملی باشد. 

، دارای یک ساختار منسجم مدیریت تعارض منافع شودیمبهتر است برنامه تعارض منافعی که توسط ریاست دولت ارائه 

 بر مدیریت تعارض هیأت عالی نظارتباشد که در آن هر سه قوه مشارکت داشته باشند. برای مثال هر یک از قوا یک 

 هاتأیهیک شورای عالی از نمایندگان این  هاأتیهایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان این منافع داشته باشد و برای 

 تشکیل شود. 

و نهادها قرار است مطرح شود نیز مهم است. در این  هاسازمانمشخص کردن اینکه تعارض منافع در کدام سطوح 

ض منافع همه کارکنان و مدیران سازمان در سطوح زمینه دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد معتقدست که باید برنامه تعار

یی که ما در ابتدای راه مدیریت تعارض جاآناست که از  فرضشیپگوناگون را دربربگیرد. رویکرد دوم مبتنی بر این 

 بپردزاد و به تدریج با جاافتادن هاسازمانمنافع هستیم، بهتر است در ابتدا صرفا به مدیران و سطوح عالی کارکنان 

باید  اصلی این است که نکتۀهم در آن لحاظ شوند. با در نظر گرفتن هر یک از این دو رویکرد،  ترنییپابرنامه، سطوح 

 رویکرد برنامه مشخص باشد.

نده که در آی طلبدیمسیاسی و عزم جزم کسانی را  ارادۀی برای آن، زیربرنامهتوجه به موضوع مدیریت تعارض منافع و 

ر عهده خواهند داشت. به ویژه از آن جهت که این موضوع قدمت چندانی در ساختار حاکمیت کشور هدایت جامعه را ب

است که به همین دلیل بر سر راه مدیریت تعارض منافع وجود خواهد  هاییدشواریما ندارد و تجربیات گذشته حاکی از 

یی شکل قانونی به خود نگیرد، وجود خواهد هاتیموقعمخصوصا تا زمانی که مدیریت چنین  مشکالتداشت. این 

 داشت. 

*** 

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

سازمان نظام مهندسی های اجرایی و نظارتی مشمول موقعیت تعارض منافع برای اعضای دستگاهاسامی  

 ساختمان 
 
ابالغ شده است. ودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی مای از سوی محمود محطی نامه بروزرسانی و اخیرا

زاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان صورت گرفته این ابالغیه در جریان برگ

 ست.ا

https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://discuss.tp4.ir/t/topic/514
https://www.javanonline.ir/fa/news/985479/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://www.javanonline.ir/fa/news/985479/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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د مفاس، یدعامل ضعف تول، تاکید کرده که یجمهوراستیمجلس و نامزد انتخابات ر ندهینما، یزاکان رضایعل 

 . رفت دبا تمام وجود به مقابله با تعارض منافع خواهاست و وعده داده  و تعارض منافع یاقتصاد

قانون  از یطرح اصالح مواد یینها یاز بررس، مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیکم سیرئ، دانیسفیمناد رضایعل 

ورد در مه و تاکید کرده مطابق مصوبه کمیسیون خبر داد یدولت ریغ یو پرورش یمدارس و مراکز آموزش سیتاس

 یهر فرد ایو ... داشته باشد  هیناح سییر رکل،یدر قالب مد یتیکه مسئول یفرد نیتعارض منافع مقرر شد بعد از ا

موسسه را  جادیمجوز ا تواندیسال بعد از آن نم کیو  یدر زمان تصد که در آموزش و پرورش کارشناس بوده باشد

 . کند افتیدر

، با تاکید بر لزوم ایجاد مجرای برای برگزاری مجلس یامور داخل ونیسیکم سیئر  بینا، یمحمدحسن آصفر 

افع ها تعارض منآنچون  ست؛یبه احزاب ن یدیتجمعات ام یبرگزار یبراتجمعات اعتراضی مردمی تصریح کرده که 

 دار و مجوزشان باطل شود.خدشه تشانیتجمع صالح یکه به واسطه برگزار ترسندیدارند و م

 
 0011خرداد  8رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م

 
 

  



 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

  یتجمعات مردم یبرگزاراحزاب در  یاقدام قانون مانع ،افعتعارض من
 1011 خرداد 1ـ (مجلس یامور داخل ونییسکم یسئر  یبنا)ی محمدحسن آصفر

  در حوزۀ مدنی و انجمنیتعارض منافع 
 

 یراکه به واسطه برگز  ترسندیها تعارض منافع دارند و مچون که آن یست؛به احزاب ن یدیتجمعات ام یبرگزار یبرا

شود، تجمعات توجه ن یقانون یمانند برگزار یاگر امروز به مسائل. دار و مجوزشان باطل شودخدشه یتشانتجمع صالح

اسشان باشند تا حو ینمسئول یرو یاهرم فشار توانندیخواهند شد. تجمعات م یلتبد یدتهد به یندهمسائل در آ ینا

 .یرندقرار بگ باشد که اگر کار نکنند ممکن است مورد اعتراض مردم
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 بورس یتعارض منافع در قلب شورا
 1011خرداد  2ـ (کارشناس بازار سهام)کامجو  یلیجل یزپرو
 بازار سرمایه تعارض منافع در  

 

بورس  یعال یبورس، مساله مهم نظارت بر عملکرد شورا یعال یدر مورد بازگشت مجدد به دامنه نامتقارن توسط شورا

بر  خود را یشخص عممکن الخطا بودن انسان است، چرا که ممکن است افراد مناف یلبه دل ینظارت یهاتوسط نهاد

 یاراد یرمستقیمغ یا یمبورس به صورت مستق یعال یشورا یحال اعضابه هر  دهند. یحترج یو جمع یمنافع عموم

ممکن است  ینهستند، بنابرا هایو کارگزار یگذار یهسرما یهامجموعه صندوق یرز یهادر شرکت یمناصب

کرد  یریگ یجهنت ینگونها توانیم تصور ینها باشد، با اآن یمنافع شخص یدر راستا کنندیکه اتخاذ م یماتیتصم

ا در خود ر  یمنافع شخص ی،از منافع عموم یشافراد ب ینا دهدینشان م شودیگرفته م یاشتباه یماتتصم یتوق

 لحاظ کرده اند. هایریگ یمتصم

 یندامنه نوسان در ا یباتقر دهدیسال گذشته نشان م 22در  یعنی 1011تا سال  1۷۳۱بنده از سال  یهاپژوهش

 ستیدر طول ب ینیعاتفاق افتاده است،  یرنج مرتبه آن در طول دو سال اخکرده است که پ ییرمدت چهارده بار تغ

 ۷1ز ا یعنیکرده است. اما در کمتر از دو سال گذشته  ییربار دامنه نوسان تغ یکسال  یمسال نه مرتبه، هر دو و ن

 یاسالم یوراموضوع مجلس ش ینکرده است. ا ییردامنه نوسان پنج بار تغ 1011سال  ینتا فرورد ۸۱سال  یورشهر

مساله  دیاب هیمجلس و قوه قضائ. کند یراناوراق بهادار تهران و فرابورس ا سابعاد فساد در بور یموظف به بررس یدرا با

 نیب نندیهمه جانبه قرار دهند تا بب یبورس را به دقت مورد تامل و بررس یعال یشورا ماتیامکان فساد با تصم

 . وجود دارد یابورس چه رابطهبورس و نوسانات  یعال یشورا ماتیتصم

بورس  یعال یکرده است، لذا شورا ییتومان درآمدزا یلیاردشش هزار م هایحقوق یبورس برا یعال یمصوبه شورا

بهمن ماه سال  2۲تومان پول از  یلیاردهزار م 1۱مصوبه باعث خروج  ینموضوع باشد که چرا ا ینا یپاسخگو یدبا

 پول کجا رفته است؟ ینسوال مهم جواب دهند که ا یند به ایاگذشته تا به امروز بوده است. ب
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://snn.ir/fa/news/936188
https://snn.ir/fa/news/936188
https://snn.ir/fa/news/935930
https://snn.ir/fa/news/935930
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 ا فسادمقابله ب یبرا یندهبه دولت آ یشنهادیپ یاقدام ،مدیریت تعارض منافع
 1011خرداد  2ـ  تابناکگروه اقتصاد داخلی سایت 

  کلیات تعارض منافع 
 

 با فساد یهقوه مجر یاستبه مسند ر یدندر صورت رس دهند،یوعده م یجمهور یاستر هاییداکاند یها برخروز ینا
 مبارزه با فساد در نظر گرفت؟ یبرا توانیم ییهاچگونه است و چه راهکا یرانفساد در ا یتکرد. وضعمبارزه خواهند 

 یرتداب اقدامات و یهکل نافعتعارض م یریتتعارض منافع است. مد یریتتوجه به موضوع مدترین راهکارها، یکی از مهم
از  یناش راتیتاث یکاهش حداکثر یامنافع، رفع  از تعارض یشگیریپ یالزم برا ییو شبه قضا ییقضا ی،نظارت ی،ادار

 است.  یتموقع ینا
 یگاهیاج یذات هاییژگیاول مربوط به و یصهاست. خص یصهاز دو خص یتعارض منافع معموال ناش یدنرس یتبه فعل

 .یلتومعامالت دو  یشهر یزیرمجوز،برنامه یاعتبار،اعطا یصتخصگیری،یم. تصمگیرندیاست که افراد در آن قرار م
 یدارشرکت یی،دارا یتزمان، مالکاست، مانند شغل هم یگاهگرفته در جاافراد قرار  یشخص یژگیدوم و یصهاما خص

 .شودیموجب بروز تعارض منافع در افراد م جایگاهو... که با قواعد ناظر بر آن  یاشتغال پسادولت ی،دارسهام یا
 یریتمد ینخود سوءاستفاده کنند و بنابرا یتاز موقع توانندیموجود دارد که کارکنان  یتعارض منافع زمان درواقع

رض منافع تعا هاییتسوء موقع یراتو کاهش تاث یشگیریپ یالزم برا یو اقدامات نظارت یرتعارض منافع مشمول تداب
ر د گیرییمتصم ی،چند شغل، رانت اطالعات یادو  زمانهم یبه تصد توانیبارز تعارض منافع م یقاست. از مصاد

ارت ناظر و نظ یتبان ی،گذار و مجردگردان، اتحاد قاعده یدرها ی،نفع شخص یطدر شرا یحق را ی،نفع شخص یطشرا
 شونده و... اشاره کرد.

 تابناک 

 

 

 یدولت ریغمدارس  سیقانون تاساصالح تعارض منافع در محوریت 
 1011خرداد  ۷ـ ( مجلس یقاتتحق و آموزش یسیونکم یسرئ)یدان سفیمناد یرضاعل
 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

ارس مد یساز قانون تاس یطرح اصالح مواد یینها یمجلس، از بررس یو فناور یقاتآموزش، تحق یسیونکم یسرئ
 مدارس خبر داد. ینا یدر جهت سامانده یدولت یرغ یو پرورش یآموزش و مراکز

 در قالب یتیکه مسئول یفرد یننشست در مورد تعارض منافع مقرر شد بعد از ا ینخاطرنشان کرد: در ا یمناد
 یکو  یکه در آموزش و پرورش کارشناس بوده باشد در زمان تصد یهر فرد یاو ... داشته باشد  یهناح ییسر یرکل،مد

خدمات  یریتقانون مد ۳0مقامات موضوع ماده  همهکند و  یافتموسسه را در یجادمجوز ا تواندیسال بعد از آن نم
 یسمدرسه تاس توانندیها هم نمسازمان یآن و همتراز آنها و روسا یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱8مصوب  یکشور

 هایینهدر درآمدها و هز یتشفاف یجادمصوبه به ا یناشوند.برخوردار  یازامت یناز ا توانندیکنند اما معلمان م
 ییابارز یجهنت یلی،تحص ی،معلمان فعال در آنها از نظر سوابق کار یتو ضرورت احراز هو یرانتفاعیموسسات غ

  دارد. یدتاک یاخالق یتو صالح یاریآموزش
  ملت خبرگزاری خانه 

 

https://www.tabnak.ir/fa/news/1053789
https://www.tabnak.ir/fa/news/1053789
https://www.icana.ir/Fa/News/475572
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 بر طرح یحهتقدم ال ؛تعارض منافعدیریت م
 1011خرداد  2ـ ( یجمهور ییسر یمعاون حقوق)لعیا جنیدی 

  تعارض منافعطرح و لیحه مدیریت 
 

 یجمهور یسرئ یبه ابتکار معاونت حقوق 1۸/۱/1۷۸۱ یخدر تار یتعارض منافع در خدمات عموم یریتمد یحهال 
 و نها یبو تصو ییدتأ انیر وز یأتو در ه یدولت بررس یحلوا یسیونو در کم ینتدو

 
ه مجلس ب جمهورییستوسط رئ یتا

تعارض  یتیرو مد یتناظر به شفاف یمدار دو راهبرد اساسو سالمت یشگیرانهپ کارکرد. یدگرد یمتقد یاسالم یشورا
 یهئضاقوه ق یراخ یشنهادیاست که در برنامه پ انکاریرقابلو غ یرما چنان چشمگ یو اجتماع ی،منافع در ساختار ادار

 و مستق یشگیریپ یعال یگانه شورادوازده یاز راهبردها یادینو بن یندو راهبرد نخست یز،ن
 
 یاز جرم صراحتا

 
به  ما

دو  نیگانه، ادوازده یراهبردها یاناز م یزشورا ن ینو در جلسه ا یافتهتعارض منافع اختصاص  یریتو مد یتشفاف
 یعال یقوه مقننه در شورا یندگاننما یو حت یهو قوه مجر یهائهمسو شدن قوه قض با است. یدهرس یبراهبرد به تصو

از  یشگیریبه منظور پ یاستدو س ینا یشبردپ یتنسبت به ضرورت و فور یدترد یبرا ییجا یگراز جرم، د یشگیریپ
 ت.سنمانده ا یباق ی،اسیو س یاقتصاد ی،اجتماع ی،سالمت ادار یافزارنرم یرساختز یجادجرم و مقابله با فساد و ا

تعارض منافع، قطع  یریتمانند طرح مربوط به مد یاسالم یدر مجلس شورا یشنهادیپ یگزینجا یهاطرح برخی
ط و مرتب ییاجرا یهاعدم حضور دستگاه یلمربوط به موضوع است، به دل یحهتنها چند ماده از کل ال  ینکهنظر از ا

 به مقصود نخواهد بود. یواف و هایآنان، در عمل رافع کاست یکارشناس هاییدگاهعدم درج د
 یشنهاده پبه ارائ یهو انتظار از قوه مجر یحقوق یهانظام یشتردر ب یندگاندولت بر طرح نما یحهال  یتقدم و برتر یلدل

به  ییپاسخگو یقانون برا ییکارکردگرا ین،تقن یانهگرابعد کارشناسانه و واقع یتتقو یزن و یو ابتکار عمل در قانونگذار
به  ییااجر  یاراتو انتقال اخت هایتاز اختالط قلمرو صالح یریجلوگ ون،قان ییاجرا یتقابل یجود، ارتقامشکالت مو

 هاست.قانون در طرح ییاجرا هاییاستو س هایوهدرج ابعاد و ش یققوه مقننه از طر
کشور  االرییوانسد اصالح یتعارض منافع که برا یریتو مد یتچون شفاف یادینیبن یحاست با تعامل سازنده لوا یدام

 برسد. ییو اجرا ینیاز نظر تقن یاست به سرانجام روشن یاتیح یاجتماع و یاقتصاد یاسی،امور س یریتو بهبود مد
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 تعداد وکال یشتعارض منافع مانع افزا
 1011خرداد  ۷ـ ( مجلس یو شوراها یامور داخل یسیونعضو کم)ی ابوالفضل ابوتراب

 مدنی و انجمنی ۀعارض منافع در حوز ت 
 

رونده در کشور است. از نظر تعداد پ یلو تعداد کم وک یرشنهاد وکالت، انحصار در پذ یینپا یفیتباال و ک یمتق علت
موجود در کشور  یلموضوع در کنار تعداد کم وک یناست. ا یادپرونده ز یسه کشور اول دارا ینب یرانا یت،به جمع

به  لیو جذب وک ینشگز یاراتاز اخت یادیکه بخش ز شودیاز آنجا آغاز م مشکل انحصار در حوزه وکالت است. نتیجه
ست. ا ینقوان یناز بدتر یکیوکال  قانون است. یلوک یشباعث تعارض منافع در افزا که خود وکال داده شده است

 .میها موفق به انجام آن نشدتعارض منافع یبرخ یلقانون در مجلس اصالح شود که به دل ینشد ا یبار سع ینچند
 صنایع پرس 

 

https://www.irna.ir/news/84342027
https://www.irna.ir/news/84342027
https://sanayepress.com/1400/03/03/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84/
https://sanayepress.com/1400/03/03/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84/
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 نسخه مهار تورم یلپاشنه آشمدیریت تعارض منافع و 
 1011خرداد  0ـ ( یفاستاد اقتصاد دانشگاه شر) زادهیمدن یعل یدس
 تعارض منافع در بازار سرمایه  

 

 یدرح جدط ینکهبر ا یدبا تاک« اقتصاد یایدن»در گفت وگو با  یفزاده، استاد اقتصاد دانشگاه شر یمدن یعل یدس
مهار تورم مزمن را در کشور فراهم آورد، معتقد است همتراز قرار دادن مهار تورم  یالزم برا ینهتواند زممی یبانک مرکز

 یلبدنسخه مهار تورم ت یلبه پاشنه آش ی،از رشد اقتصاد یتحما رایب یپول پاش یلاهداف، امکان دارد به دل یربا سا
 یتت شفافتح ینهاد بانک مرکز یدشود بامی داده یک مرکزکه به بان یاست که در کنار استقالل ینمهم ا نکته شود.

مجلس و  به دولت و یدبا یبانک مرکز یماتو تصم یاتبه آن معناست که تمام عمل ین. ایردقرار بگ یزن ییو پاسخگو
 هادن ینبهبود عملکرد ا یبرا یدر قانون بانک مرکز یدکه با یگرطور به مردم گزارش شود. از موضوعات مهم د ینهم

 ارتباط یدنبا یاست. مسووالن بانک مرکز یدولت و چه با نظام بانک باگنجانده شود، رفع تعارض منافع، چه 
 ینا یلل( داشته باشند. د یمدت یو چه بعد از آن )برا یتمسوول ینچه در ح یبانک یستمرا با دولت و س یستماتیکیس

 یانکب هادهایارتباطشان با ن یلنفع نبوده و به دل یخود ذ یماتمطمئن شد که آنها در تصم یداست که با ینامر ا
و اگر  یدآمی به حساب یخوب در بانک مرکز یاز ابعاد حکمران یکی. رفع تعارض منافع یرندگنمی نادرست یماتتصم

وفق را در م یبانک مرکز یک یجادا ینهتواند زممی حل شود ییو پاسخگو یتدر کنار استقالل، شفاف یزمعضل ن ینا
 اهداف خود فراهم کند. یشبردپ

 دنیای اقتصاد 
 

 

  یشهر یریتدر مدفع تعارض مناهای موقعیت
 1011خرداد ۷ـ (کارشناس ارشد حقوق)ی سعد یکاظم قباد

 کلیات تعارض منافع 
 

تخاب در خصوص ان گیرییممجبور به تصم یتکه افراد در آن موقع کندیم یجادرا ا یتیموقع یامنافع بستر  تعارض
 عبارتند از:. که شوندیخود م یمنافع شخص یا یمنافع عموم

 اشتغال داشته باشد. یزن یروندر ب ی:عالوه شغل سازمانیرونیـ اشتغال ب 1
 :مانند مشغول شدن بازنشستگان در اداره خود.یـ ارتباطات پساشغل 2
 .کندیکه ناظر است برخود نظارت م یـ تعارض منافع نظارت بر خود )اتحاد ناظر و منظور( :کس ۷
 یزن ی( همان کس که قانونگذار است مجریگذار و مجرخود )اتحاد قاعده یبرا یارگذـ تعارض منافع در قاعده 0

 هست.
 ها یشهردار 111ماده  یسیونمانند کم یفهـ تعارض درآمد و وظ ۲
 (یاحرفه یا یاسیس ی،مذهب ی،)قوم یاجتماع یهابا گروه ی/ وابستگیوندـ تعارض منافع در ارتباط/ پ 8
 و دوستانه یخانوادگ یشاوندی،ت خوـ تعارض منافع در ارتباطا ۳
 پورسانت یا یهاز قبول هد یـ تعارض منافع ناش ۱
 یشهردار یلیطرح تفص یسازمان مانند افشا یداشتن اطالعات درون یاراز در اخت یـ تعارض منافع ناش ۸

 تحلیلی آینه فارس-پایگاه خبری 
 

https://www.magiran.com/article/4181110
https://www.magiran.com/article/4181110
https://ayenefars.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86/
https://ayenefars.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86/
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 موزش در ایرانآگیری طبقاتی شدن شکل ءمنشا منافععارض ت
 1011خرداد  0ـ ( انشگاه تهرانضو هیئت علمی دع)مجید حسینی ید س
  موزش عمومیآ ۀحوز در تعارض منافع 

 

آموزش را داشته  یسازیحجم خصوص نیشتریکه ب یآموزش جهان است. اندونز نیتریخصوص رانیش در اآموز
 یخدمت، با طرح صندل دیاست. با طرح خر یدرصد آموزش آن خصوص ۲1کرده  یآموزش را محل کاسب یعنیاست 

با هزاران  رند،یگیمردم پول م زکه ا یاجور مدرسه 2۷با  ،یرانتفاعیاز مدارس غ یخال یصندل دیبا طرح خر د،یسف
 نیا رانیخصلت آموزش در ا نیتردرصد گذشته است. مهم ۲1بودن آموزش ما از  یخصوص ،یرانتفاعیمعلم مدرسه غ

 است. یبلکه دست بخش خصوص ست،ین تیاست که دست حاکم
دولت  یآموزش داشتند، حت یسازیدر خصوص یقیتا امروز نقش عم یها از دوره رفسنجانتمام دولت بایتقر

 نورامیحداکثر تالش خود را کرد و با گسترش پ یخصوص یتوسعه آموزش عال نهیدر زم نژادی! دولت احمدنژادیاحمد
 هنیتالش را در زم نیشتریب یروحان تداشته است. دول یآموزش را در آموزش عال یسازیحجم خصوص نیشتریب

مترمربع در مدارس درخواست  ونیلیم میونکیکه امسال  یمدرسه انجام داده است، به حد یسازیخصوص
 .میدار یتجار یرکاربرییتغ

 یعنیبا منافع ندارد  یتعارض یمعمول یدارهیباشد. سرما یمعمول یدارهیدر سرما کنمیخواهش مبعدی من از دولت 
 حداقل یعنیاست.  یوحش یدارهیسرما کهیدرحال د،یباش یمعمول یدارهی. سرماگذاردینم ریمسئول آموزش را وز
 یول ست،ین یمشکل دیکن دارهیسرما کیبه نفع  یکار را به لحاظ شخص کی نکهی. ادیکنینم تیتعارض منافع را رعا

روز مردم . امستیو فقر ن یپولیبمساله آموزش هاست. دولت تیوضع نیا د؟یکنیچرا به نفع آن م یبه لحاظ ساختار
 نیاست، ماش ضیشدن و تبع ی. مساله آموزش طبقاتکنندیم نهیآموزش هز یبرا اردیلیهزار م 81به  کینزد رانیا

 است. نیآموزش ضدمستضعف نیاست. ماش ریطبقات فق امدنیباالتر ن یبرا ضیبزرگ تبع
درصد  ۲1چاپ کشور،  نیتراز آموزش برداشته شود. امروز شرکت چاپ افست، مرکز بزرگ دیبا یتعارض منافع آموزش

 نیا چاپخانه است؟ چرا ایپول در افست  اردیلیم هااردیلیم دیدانیآموزش هستند. م یقبل رانیاست که مد یخصوص
 یهمه را دولت ستین یکند. اگر خصوص قابتها ر است در بازار درخصوص چاپ کتاب یاست؟ اگر خصوص یخصوص

تا شرکت چاپ افست و نشر در تعارض منافع است. مساله  انیفرهنگ رهیو ذخ هیپرورش از بانک سرماو. آموزشدیکن
 ۳1 ینظرسنج نیاست. طبق آخر یجمع شود. امروز آموزش طبقات دیبا یرانتفاعیاست که مدارس غ نیا یبعد

 ایخودشان  ایدرصد  ۷1است. آن  ینظرسنج نیآخر نیهستند. ا یرانتفاعیغ رسمخالف مدا رانیدرصد مردم ا
و مردم را از عدالت  یهمه مخالف هستند، چون آموزش را طبقات هیدارند. بق یرانتفاعیها مدرسه غآن انیاطراف

شما  نکهیااست.  رانیدر ا یسازیاوج خصوص خرندیم یرانتفاعیاز مدرسه غ تیظرف نکهی. اکندیمحروم م یآموزش
هم در مجلس  یو روحان میخریرا م یتومان هر صندل کیبا  دیگویدر مصاحبه خود م یو فان دیدار یخال یصندل

 یبرا نیدارد. براساس ا نهیتومان هز کی یبخش خصوص یدارد و برا نهیما چهار تومان هز یآموز برادانش دیگویم
سازمان  نیجمع شود. ا یرانتفاعیاست که سازمان مدارس غ نیگام ا نیجمع شود اول یرانتفاعیمدارس غ نکهیا

 تمسیبه س یرانتفاعیمدارس غ دیشود. باجمع  دیکار درست ندارد، با کیکه  یسازیخود، همانند سازمان خصوص
 ردد.به دولت برگ یصندل دی. خرکندیم جادیتعارض منافع ا نیدرست شد؟ ا سیاند و رئآموزش برگردد. چرا جدا شده

 خبری فرهنگ سدیدایگاه پ 
 

https://farhangesadid.ir/fa/news/4770
https://farhangesadid.ir/fa/news/4770
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 پزشکان یانحصارطلب یقربان یاریدست یاندانشجو
 1011 خرداد 8ـ خبرگزاری تسنیم 

  سالمت و درمان ۀحوز تعارض منافع در  
 

 با موضوع مشکالت یگزارش یاربرنامه ع ی،پزشک یاریدست یدو دانشجو یبر خودکش یمبن یبروز اخبار یدر پ
 یدامشکالت خود پرداختند. در ابت یانبه ب یاریدست انیپخش کرد که در آن، دانشجو یتخصص یپزشک یاندانشجو

تا  2۲ نیدر سن یافراد ها،یدنتبه اصطالح رز یا یاری،دست یانگفت: غالب دانشجو دانشجویاناز  یکیگزارش  ینا
هم  یحداقل یایکه حقوق و مزا یکه در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند، در حال یانیهستند. دانشجو یسالگ ۷1

که تعارض منافع در نظام بهداشت و سالمت کشور پابرجاست و  یتوجه داشت تا زمان یدبا ندارند. یمهثل بم
در  ریییشاهد تغ گیرد،یحوزه صورت م ینهم نفعانیتوسط پزشکان متخصص و ذ یآموزش پزشک گذارییاستس

در حال  انشجویانمنصب به د یدارا یلاز پزشکان فارغ التحص یتاولو ییرکه تغ یبود. تا زمان یممسائل نخواه ینا
 یرشکه وزارت بهداشت با محدود نگه داشتن پذ یها حل نخواهد شد. تا زمانمشکل یننکند، ا ییرتغ یلتحص

 ادامه خواهد داشت. یانحافظ منافع پزشکان متخصص باشد، درد و رنج دانشجو ی،در رشته پزشک یاندانشجو
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 بود از فساد یریجلوگ گام کلیدی دولت درتعارض منافع  یحهال یبتصو
 1011خرداد  ۳ـ  خبرگزاری ایرنا

تعارض منافع  رح و لیحه مدیریتط 
 

تمام  ینب را در یطشرا ناپذیرترینبینییشو پ ینتراز سخت یکیو دوازدهم  یازدهمکه دولت  ییمبگوبدون شک اگر 
منتشر شده از  یآمارها ی. بر مبنایمارا داشته است، سخن به گزاف نرانده یردهه اخ ۲ یبعد از انقالب ط یهادولت

منعکس  یرانا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،بازرگاناتاق  یخبر یگاهپا یکه در تارنما المللیینب یتسازمان شفاف یسو
در شاخص ادراک فساد،  یران( نمره ایازدهمدولت  یانیپا یها)سال1۷۸۲سال  یعنی 2118شده است، در سال 

 برسد.  1۷1 یگاهکشور به جا 1۳8 یانو باعث شده بود تا کشورمان در م یافتهبهبود 
تحت  اییحهدولت ال  یئته 1۷۸۱ولت با فساد حاصل شده بود، در سال اقدامات که با شعار مبارزه د ینا یراستا در

ر به مذکو یحهو سپس ال  یبتصو «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد»عنوان 
 اقلحد یجمهور یسرئ یدوازدهم و معاونت حقوق ولتدر د یحهال  ینا ینتدو یارسال شد. برا یاسالم یمجلس شورا

ا از منتشر کرد ت یرا به صورت عموم یحهال  ینا نویسیشصرف شد. دولت متن پ یبر خرد جمع یهدو سال زمان با تک
 .یردآن کمک بگ یتاصالح و تقو ینظر نخبگان برا

بستر  یراها را تحت الشعاع قرار دهد زعملکرد حکومت تواندیاست که م ییهامنافع از جمله مولفه تعارض
از  زین ییحکمروا یو فضا شودیفساد را موجب م یشو افزا یجاد( تعارض منافع به طور بالقوه امکان اهاییت)موقع

(، ی)رگوالتورگرییمتنظ یفیتدولت، ک اثربخشی یزانمانند م ییهاآن متأثر خواهد شد. به عنوان مثال، مؤلفه
و  هایاغلب فسادها، ناکارآمد .شودیر ممهم متأث یناز ا یمبه طور مستق ییقانون، کنترل فساد و پاسخگو یتحاکم
 نشده باشد. یریتکه تعارض منافع موجود مد یوستبه وقوع خواهد پ یدر بستر هاینابرابر

 خبرگزاری ایرنا 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/06/2510474
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/06/2510474
https://www.irna.ir/news/84341212
https://www.irna.ir/news/84341212
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 تعارض منافعو  ییهقوه قضا یسنگهبان و رئ یحقوقدانان شورارابطه 
 1011خرداد  ۱ـ ( حقوقدان)ی نوروز یزکامب
  شورای نگهبانتعارض منافع در  

 

 یشنهادپ ییهقوه قضا یسرئ ینگهبان که از سو یشش عضو شورا یاکه آ است ینکه مطرح بود ا ییاز پرسشها یکی
مزد انتخابات که نا ییهقوه قضا یستوانند در مورد رئمی کنندمی یدانگهبان راه پ یس به شوراشوند و با انتخاب مجلیم
ل به آن اص یکه در مباحث حقوق یمپرسش مواجه هست یکبا  ینجاما در ا یر؟خ یااست نظر بدهند  یجمهور یاستر

 .ییمگومی تعارض منافع
که  یاگر هر فرد د،شومی مشمول بحث تعارض منافع هییقوه قضا یسنگهبان و رئ یحقوقدانان شورا ینب رابطه

 ییمگویم با منافع خودش در تعارض باشد ما یمکه آن تصم یردبگ یمیاست قرار باشد تصم یمقام حکومت یکصاحب 
 حفظ منافع خودش عمل یطلبانه براکه الزاما آن فرد منفعت یستن ینشود، بحث ا یریگ یموارد تصم یدکه نبا

 کار را نکند، بحث اصل و قاعده است.  ینا یدکار را کند و شا ینا یداکند، چون شمی
د رسمی مورد هم به نظر من یننخواهد داشت، در ا یریگیمتصم یطکه تعارض منافع وجود دارد آن فرد شرا یدر موارد

 ییهقضا قوه یسرئ ینکههست از جهت ا ییهقوه قضا یسنگهبان و رئ یحقوقدان شورا یاعضا ینکه بای که آن رابطه
 ییموکه ما بگ یدآمی یشاحتمال پ ینصورت ا ینشوند و در امی کرده است، مشمول بحث تعارض منافع یمعرف اآنها ر 

در مورد  رییگ یمو تصم ییهقوه قضا یسرئ یتصالح یقرار ندارند که در بررس یطینگهبان در شرا یحقوقدانان شورا
 آن مشارکت کنند. 

 دنیای اقتصاد 

 

 

 در کشور یخارج یبازرگان ی، مشکل اصلتعارض منافع
 1011خرداد  ۱ـ  (مجلس یهامرکز پژوهش یگروه بازرگان یرمد)نژاد یز عزصمد 
  بازرگانیوکارها و کسب ۀتعارض منافع در حوز  

 

 ینتوان به آن اشاره کرد، امی شود ومی مطرح یساخت قدرت جهان یاکه تحت عنوان فراروند  یمورد ینتر یاصل
فراتر  یارخود که بس یخارج یبازرگان یبراها . اصوال کشوریستمشخص ن یاما با دن یخارج یبازرگان یفاست که تکل

 یندیفرآ نیاما ما از چن کنند.می یینافق بلند مدت تع یکه، گمرک، یمب یت،ترانز یک،لجست یعنیصادرات است؛ از 
 یه صنعتتوسع یکه هنوز استراتژ یلدل ین. به ایستکشور ما مشخص ن یخارج یاستراتژ یعنی یستیم،برخوردار ن

 نشده است. یینما تع
کنند یم یزیرسال شروع به برنامه یها در ابتداکشور  یرهاست. در سایگبرنامیب ینا یلدل ینتر یتعارض منافع، اصل

 یوالگ ینشود، اما امی ینواردات تام یقها از طریکسر یزانم یتکنند. در نهایو مصرف را مشخص م یدتول یزانو م
  در کشور ما وجود ندارد. اتصادر 

 زگیالن امرو 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3767577-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3767577-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://gilan-today.com/4907
https://gilan-today.com/4907
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 نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازیضوابط جدید تعارض منافع ابالغ 
 1011خرداد  ۷ـ ( عاون وزیر راه و شهرسازیم) محمودزادهحمود م
  مسکن و شهرسازی ۀدر حوز تعارض منافع 

 

انی بروزرسسازمان نظام مهندسی های اجرایی و نظارتی مشمول موقعیت تعارض منافع برای اعضای دستگاهاسامی 
 
 
زاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این ابالغیه در جریان برگابالغ شده است.  و اخیرا

 نیا رهیمد ئتیانتخابات ه یسمنان در آستانه برگزار یسازمان نظام مهندسست. ااستان سمنان صورت گرفته 
خرداد  ۷ساختمان سمنان، با استناد به نامه مورخ  ینظام مهندس یاعضا هیخطاب به کل یاهیاطالع یسازمان ط

ان ره سازمیمد ئتیدوره انتخابات ه نینهم یداهایباره تعارض منافع مربوط به کاندرد یسازوزارت راه و شهر  1011
نام ثبت کامل مفاد نامه نسبت به تیمحترم با رعا یداهایاست کاند ستهیشا»کرد:  دیاستان سمنان تاک ینظام مهندس

 .« ندیساختمان استان سمنان اقدام نما یسازمان نظام مهندس رهیمد ئتیدر انتخابات ه
 یهادستگاه یاسام دیضوابط جدوزارت راه و شهرسازی حاوی  1011خرداد  ۷ابالغیه مورخ  ،نامه مذکور مهیضم در

 ۷1که در مورخ  یسازمان نظام مهندس رهیمد ئتیه یداهایکاند یمشمول تعارض منافع برا ینظارت ای ییاجرا
شده  دیتاک انیاحصا شده است و در پا فیرد ۱با  یآمده در قالب جدول یراه و شهرساز ریوز دییبه تا 1011 نیفرورد

 تیعضو یبرا یدارند در صورت نامزد تیجدول مذکور عضو ینظارت ای ییاجرا یهااز سازمان یکیکه در  یاشخاص»
 رشیاز دستگاه متبوع خود استعفا داده و در زمان ثبت نام انتخابات نامه پذ دیبا یسدنظام مهن رهیمد ئتیدر ه

  «.ندینما میتسل ییاجرا ئتیدستگاه مربوطه را به ه ربطیاستعفا توسط مقام ذ
 ،ال گذشتهسکه  الزم به ذکر استمعاون وزیر راه و شهرسازی رسیده است.  ،محمود محمودزادهمذکور به امضای نامه 

خبرنامه هفتگی مدیریت  در مصاحبه با راه و شهرسازی وزارت ساختمان یتوسعه مهندسیرکل مدعبدی قهرودی 
ها در بخشنامه سال هایی در احصای دستگاهبه وجود نارسایی ،ی حاکمیت و جامعهمرکز توانمندساز تعارض منافع

 هایی در فهرست مذکور در حال انجام است. وزارت راه و شهرسازی اشاره کرده و وعده داده بود که بازبینی 1۷۸0
 نظام مهندسی استان سمنانایگاه پ 

 

 

 یهسرما یدیبر عا یاتمخالفت با مال احتمالی یلدل ،تعارض منافع
 1011خرداد  ۱ـ ( مجلس یسهرئ یئتعضو ه)یوسفی  یمجتب
  منافع در بازار سرمایهتعارض  

 

مسکن  یلیونم 2.۲به  یکانجام شده در کشور، نزد یرسم یسرشمار ینمطابق آخر یم،که به آمار رجوع کن یزمان
ما  یگرد یدارد، از سو یواحد مسکون ۲11از  یشترهست که ب یوجود دارد. در شهر تهران شخص یراندر ا یخال

کرده و با استفاده از منابع  یداحضور پ اییهو سرما داگرانهسو یبازارها سابق در یاز وزرا یکه بخش یمدار یاخبار
 یهسرما دییبر عا یاتبا مال یکارشناس یرغ یهااخبار را کنار مخالفت ینکه ا زمانی اند.زده یببه ج یسود کالن یرانت

تا  نیبه دولت از باالتر کینزد یاسیس یانکه نکند، افراد فعال در جر آیدیشائبه به وجود م ینا دهیم،یقرار م
 .هستند و دچار تعارض منافع دکننیمخالفت م یاتیمال یهپا ینبه خطر افتادن منافع با ا یلسطح به دل ترینیینپا

 مشرق نیوز 

 

http://semceo.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/nezam6/
http://semceo.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/nezam6/
https://www.mashreghnews.ir/news/1223709
https://www.mashreghnews.ir/news/1223709
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 رفت مبا تمام وجود به مقابله با تعارض منافع خواه
 1011خرداد  ۱ـ ( جمهورییاستانتخابات رنامزد نماینده مجلس و )ی زاکان یرضاعل
  تعارض منافع کلیات 

 

باشد با همه وجود به  یدهر آنچه مخالف تول محور تحول است. ید،توجه به تول یریتتحول در اقتصاد و مدعرصه در 
 ییستمهم ل ینا ی. برایمدهمی باشد مورد توجه قرار یدرفت و هر آنچه که عامل و کمک کننده تول یمجنگ آن خواه

مجموعه هاست. البته  یرو سا یسال کار و پژوهش در مرکز پژوهش ها، اتاق بازرگان 1۲شده که حاصل  یهاز موانع ته
وم که معل ییکارها ینکهکنم، اما ا یددانم چه کار بانمی من یدتواند بگونمی یت مشخص است و کسهمه موضوعا

مفاسد  رفت و یمما با تمام وجود به مقابله با تعارض منافع خواه تعارض منافع است. یلشود به دلنمی است چرا انجام
 شکست. یمو تحول است در هم خواه ییرکه مانع تغ یمفرط یکرد و بروکراس یمخواه یرا هدف گذار یاقتصاد

مل عا یکرا به عنوان  یدعامل ضعف تول .تحول را با تمام وجودشان حس کنندبرم که مردم می یرا به سمت یطشرا
دانم و ان شاءالله با می موارد ینا یشهو تعارض منافع را ر یمفاسد اقتصاد دانم ومی آنهای یاستعمده دولت و س

 .یمو رو به رشد قرار ده یدجد یرمس یککشور را در  یمبتوان یهمگان یامک قی
 خبرگزاری مهر 

 

 ای تعارض منافعی چندرسانهمحتوا
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  برنامهٔ  دو در هفتٔه گذشته،
  رداد خ2مجید حسینی /  / بولتن نیوز/هم باشد یمالک بخش خصوص یمسئول بخش دولت یعنیتعارض منافع

1011 

 !های خصوصیمارستانیران بین درمانی بشوند مدیمسئول ن آموزشی بشوند مسئوالن مدارس پولی!یسئولم
ن شهرداری و مسکن بشوند بساز یمسئول ها!های خصوصی و صرافین بانک مرکزی بشوند مشاوران بانکیمسئول

افع ما قانون تعارض من شود.انونی میض و نابرابری پنهان و قیست که موجب فساد، تبعا یتین وضعیا ها!بفروش
ع تا قانون تعارض مناف مسئول دولتی حق ندارد هزاران کار به نفع خودش بکند، اسمش را بگذارد قانون! م!یخواهمی
 ن کشور جهان باشد.ین کشور عادالنه نخواهد شد؛ هرچند ثروتمندتریب نشود، این کشور تصویدر ا

 
  1011خرداد  2/ اقتصاد آنالین/  تضاد منافع در بورس یسهامداران خرد قربان 

را  سهامداران خرد یبانگر یتمسأله تعارض منافع است که درنها یران،در ا یهمعضالت بازار سرما یناز مهم تر کیی
 ممکن است رخ دهد؟ یو در چه ابعاد یستتعارض منافع چ .گیردیم

  
  

https://www.mehrnews.com/news/5222653
https://www.mehrnews.com/news/5222653
https://www.bultannews.com/fa/news/725141
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-8/530210-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3


 

 

 

 

 

 

 1400 خرداد 7تا  1 | 46شماره  15

 تعارض منافع در انتخابات مجازی: فضای تحلیل
 چرا در زمان انتخابات توجه به تعارض منافع افزایش یافت؟

 
 محمد عادلی

 
 19توییت در توییتر،  111ماه تا چهارشنبه پنجم خردادماه، ام اردیبهشتذشته و طی روزهای پنجشنبه سیدر هفته گ

پست در اینستاگرام منتشر شده که به مسئله تعارض منافع پرداخته بودند. همچون هفته گذشته  3مطلب در تلگرام و 
در  ین تفاوت که عالوه بر احتمال بروز تعارض منافعترین موضوع مسئله تعارض منافع در انتخابات بوده است با امهم

اره جمهور آینده به لزوم مدیریت تعارض منافع اشفرایند انتخابات، برخی کاربران نیز در بیان انتظارات خود از رئیس
جمهوری آنچه مشخص است این است که بر اساس اند. همچنین با توجه به اظهارات داوطلبان ریاستداشته

به  کدام از داوطلبانغیر از مصطفی تاجزاده، هیچهای اجتماعی در این بازه زمانی، بهمنتشرشده در شبکه هایداده
اند. این امر شاید نشان از آن دارد که ای برای مدیریت آن ارائه ندادهبحث از تعارض منافع نپرداخته و هیچ برنامه

 ستند و یا چندان اهمیتی برای آن قائل نیستند.داوطلبان اساساً یا با مسئله تعارض منافع آشنا نی

 

 تعارض منافع ابزاری برای دعواهای سیاسی

یوه های اصلی بود که به سه شدر هفته گذشته نیز مانند هفته پیش از آن بحث تعارض منافع در انتخاب یکی از بحث

امزد شدن تعدادی از داوطلبان را به داد. در وهله اول، برخی همچون هفته گذشته ندر اظهارنظرها خود را نشان می

علت تعارض منافع زیر سؤال برده و یا در مقابل، وجود چنین تعارض منافعی را رد کرده بودند، در دسته دوم اظهارنظرها، 

اره جمهور اشهای خود به تعارض منافع و اقدامات آتی برای مدیریت آن در مقام رئیسبرخی داوطلبان در تشریح برنامه

های مختلف از رسیدگی به مسئله تعارض منافع توسط بودند و دسته سوم اظهارات شامل انتظارات گروهکرده 

 جمهور آینده بود.رئیس

تعارض از  بری احتمالی ناشیگفته شد کاربران نسبت به نفع تحلیل فضای مجازی هفته گذشتهطور که در گزارش همان

هایی را نشان داده بودند که در این هفته نیز همچنان این اظهارات ادامه داشت. آقایان رئیسی و الریجانی واکنش منافع

ت ها اظهاراآنتری از افراد در سوی مخالف ایستاده و چنین امری را رد کرده بودند. بارزترین در این هفته تعداد بیش

مدیره الله ابراهیمیان، سخنگو و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و همچنین سید مهدی حجتی، عضو هیئتنجات

 کانون وکالی دادگستری مرکز بود که سعی کرده بودند ازلحاظ حقوقی این مسئله را منتفی دانسته و آن را رد کنند.

ابراهیمیان با رد امکان تعارض منافع در روند انتخابات برای رئیس قوه قضاییه  کانال تلگرامی احزاب آنالینبه گزارش 

این موضوع به این دلیل است که مقامات قضایی و اشخاصی که در نهادهای نظارتی برای اجرای انتخاب دخالت »گفت: 

گی به رسید »حجتی نیز در همین زمینه گفت: «. یم در روند انتخابات نیستها به معنی دخالت مستقدارند، حضور آن

https://iran-bssc.ir/?p=16556
https://iran-bssc.ir/?p=16556
https://iran-bssc.ir/?p=15448
https://iran-bssc.ir/?p=15448
https://iran-bssc.ir/?p=15448
https://t.me/ahzab_online/65089
https://t.me/ahzab_online/65089
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ها و مراجع قضایی به معنی نظارت مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری نیست و یا جرائم انتخاباتی در شعب دادگاه

مهوری ریاست ج شود تا رئیس قوه قضائیه برای شرکت در انتخاباتمداخله در فرایند اجرایی انتخابات محسوب نمی

جمهوری بر عهده شورای نگهبان ملزم به استعفا از سمت فعلی خویش باشد... نظارت مستقیم بر انتخابات ریاست

است و اجرای انتخابات نیز بر عهده ستاد انتخابات کشور است که در زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارد و بدین ترتیب 

ینی قرار بست آن در فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد پیشهیچ نقش مستقیمی برای قوه قضائیه و ریا

وی که استدالل خود را بر پایه موازین حقوقی برساخته بود عدم وجود منع قانونی برای استعفای رئیس «. نگرفته است

تند ن امر اعتراض داشدانست. این در حالی بود که کاربرانی که به ایقوه قضاییه را دلیلی محکم برای سخنان خود می

کردند که هرچند منع قانونی برای این امر وجود ندارد، اما تعارض منافع به قوت خود باقی درستی خاطرنشان میبه

در توییتر  Pegah Banihashemiپوشی کرد. چنانچه توان به ِصرف ِاستناد به قانون، از این مسئله چشماست و نمی

 گوید:باره میدراین

نگهبان توسط  ینفر حقوقدان شورا ۶ه کرا یت به لحاظ تضاد منافع دارد! زینص قانون ندارد اما ممنوعت یممنوع» 

 «.اندتش را تأیید کردهیرده، صالحکه خودش انتخاب کهایی آن یعنیاند! شده یخود او معرف

ث شد رای نگهبان نیز باعالله آملی الریجانی به رد صالحیت گسترده داوطلبان از سوی شور سوی دیگر، واکنش آیتد

تا برخی کاربران دلیل این واکنش را رد صالحیت علی الریجانی دانسته و به وی گوشزد کنند که با توجه به احتمال بروز 

 د:نویستعارض منافع نباید چنین سخنانی بر زبان آورد. مصطفی، یکی از کاربران توییتر در پاسخ به وی می

ها زیر عالوه بر اینکه اتهام تعارض منافع تقویت میشه حتی بحث احراز صالحیتنوشتن. کاش شیخ این را نمی» 

 «.بازسازی نیستسؤال رفته و درنهایت کلیت شورای نگهبان نزد اذهان عمومی زیر سؤال میره و این قابل

سوی شورای جمهوری، پیش از معرفی رسمی افراد تأییدشده از های داوطلبان ریاستما در دیگر سو و در برنامها

د طلبان نموهای تلگرامی اصالحنگهبان، اظهارات مصطفی تاجزاده مبنی بر لزوم مدیریت تعارض منافع در کانال

فته گ، وی در تشریح برنامه خود برای انتخاب مدیران طلبان ایرانکانال تلگرام جبهه اصالحبسیاری داشت. به گزارش 

زای مدیریت است. نباید فردی در رأس وزارتخانه یا سازمانی قرار گیرد که دارای تعارض منافع یکی از آفات آسیب»بود: 

منافع شخصی و در تعارض با مصالح عمومی است. چنین مدیری حتی اگر باتقواترین شهروندان باشد، به احتمال 

اوطلبان، تاجزاده تنها فردی بود که به بحث از تعارض منافع پرداخته در میان د«. بسیار زیاد به فساد آلوده خواهد شد

ه او الله ضرغامی باشد کبود و سایر داوطلبان توجهی به این موضوع از خود نشان نداده بودند. شاید تنها استثنا عزت

 بر اساس اظهنیز اخیرا در لزوم مدیریت تعارض منافع صحبت کرده بود. هرچند نمی
 
ها در طول دو ارات آنتوان صرفا

گیری کلی کرد اما گویا برای اکثر داوطلبان، موضوع تعارض منافع یا ناشناخته است و یا اهمیتی ندارد که هفته نتیجه

 گیری مشخصی داشته باشند.دانند که درباره آن موضعبه آن پرداخته شود و درنتیجه الزم نمی

https://t.me/ireslahat/69866
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در برخی موارد به لزوم در دستور کار قرار گرفتن مسئله تعارض منافع  جمهور آینده نیزدر بحث از انتظارات از رئیس

خ داده گو پاسجمهور آینده دارید؟ خفنتوجه شده بود. در توییتر یکی از کاربران پرسیده بود چه انتظاراتی از رئیس

 است: 

 «. ا و نظارت بر آنمیمسئله مهاجران و پناهندگان، خلق پول، شفافیت، تعارض منافع مدیران، اداره صداوس» 

  یروان مسعودی اصل نیز در مورد تعارض منافع در نظام سالمت نوشت:ا

نقطه کلیدی اصالح نظام سالمت، رفع تعارض منافع این بخش است. کاندیداهای ریاست جمهوری باید با » 

 «.صراحت این مورد را اولویت خود اعالم کنند

، مرتضی فیروزآبادی، معاون طرح و برنامه آستان قدس رضوی، نیز در کنار کانال تلگرامی اخبار دانشگاهیه گزارش ب

که در  مسئله بعدی بحث تعارض منافع است»تأکید بر مسائل و مشکالت گوناگون بر تعارض منافع تأکید کرده و گفت: 

جمهور آینده نهادها و افراد دولتی وجود دارد. باید رئیس وپرورش و بهداشت وهای مختلف کشور مانند آموزشبخش

 «.شودحل مسائل کشور روشن است اما در عمل پیاده نمیمقابل این جریان تعارض منافع بایستد و با آن مبارزه کند. راه

اسی اس عنوان یکی از مشکالتطور که هفته پیش نیز گفته شد این خطر وجود دارد که بحث تعارض منافع بههمان

 در زمان انتخابات و به علت رقابت
 
های سیاسی موردتوجه قرار گیرد و اصل آن نادیده گرفته شود. با توجه به کشور صرفا

تعدد اظهارنظرها پیرامون تعارض منافع در انتخابات، آنچه مشخص است این است که در طی دو هفته گذشته تا آنجایی 

های شد اما نه در برنامهزیر سؤال بردن صالحیت برخی داوطلبان میسر می به تعارض منافع توجه شد که به مدد آن

که باید به آن پرداخته نشده است. این امر گویای آن است انتخاباتی داوطلبان و نه انتظارات افراد از داوطلبان، چندان

این  تاده و از آگاهی جمعی نسبت بهکه با تشدید اظهارنظرها درباره تعارض منافع در زمان انتخابات نباید به اشتباه اف

ای جدی که ابزاری برای مسئله سخن گفت چراکه همچنان در بین داوطلبان و برخی از مردم این موضوع نه دغدغه

 دعواهای سیاسی است.

https://t.me/SnnUni/52694
https://t.me/SnnUni/52694
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