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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان بر سر دوراهی منافع متعارض درآمد: 
 مناسبات حکومت و جامعه در بطن منافع متعارض 

 
 کمال رضوی

 
های نظام مهندسی ساختمان کشور در پیش است و متعاقب این انتخابات، نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور هم برگزار خواهد شد. شاید طی سالیان اخیر هیچ  در سال آینده انتخابات
ی مسئله تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی حواشی و مناقشه خلق نکرده باشد. پرونده تعارض منافعی به اندازه

م چگونه کنم استدالل کنم و سعی میگیر در این تحلیل کوتاه، این موضوع را شاهد مثالی از تعارضات درون جامعه می
ها در درون حاکمیت نیز شده و به تشدید سوءاستفاده و تواند منجر به سرریز این تعارضتعارضات درون جامعه می

گی تواند به خوبی پیچید کنم که چرا همین یک نمونه میفسادهای ریز و درشت منجر شود. در نهایت استدالل می
های مالوف و رایجی که جامعه و حکومت را به مثابه خیر و شر ا نشان داده و ما را از تحلیلروابط حاکمیت و جامعه ر 

کنند، به سمت تحلیلی که حکومت را در بطن روابط پیچیده قدرت و شبکه منافع درون یا حق و باطل برساخت می
 سازد. نشاند، رهنمون میجامعه می

 

منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه »شهرسازی دستورالعمل  وزیر وقت راه و 6931بهمن  5هنگامی که در 

 تصور نمیرا امضای می« خدمات مهندسی ساختمان
ً
ه ای علیی گستردهکرد که این بخشنامه چه جبههکرد، احتماال

ند. این جاد کای کشور یعنی سازمان نظام مهندسی و ارکان مختلف حاکمیت ایاو در یکی از فراگیرترین نهادهای حرفه

بخشنامه به زودی به موضوعی برای مناقشۀ وزیر با کمیسیون عمران مجلس و سازمان نظام مهندسی کشور بدل شد. 

 بندی تصریح شده بود:  4در اولین بند از این بخشنامه 

م مهندسی قانون نظا 4ای و حفظ حقوق شهروندی، مستفاد از ماده در جهت ارتقای سالمت اداری رعایت اخالق حرفه»

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  629، در اجرای ماده 6934و کنترل ساختمان مصوب سال 

اشخاص »دارد: که مقرر می 6934مکرر آیین نامه مذکور، اصالحی سال  2ماده  5و نظر به بند  6935مصوب سال 

د از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا )حقیقی یا حقوقی(در ارائه خدمات مهندسی ساختمان بای

ه های هفت گان، دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته«قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند

ه در جدول ها و نهادهای نامبردمندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاه

را عهده  «مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان»پیوست این دستورالعمل تحت هر عنوان 

های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صالحیت

 «د.های پیش گفته را دارند، استفاده کننمسئولیت
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بخشنامه احصا « برخی از مصادیق»ها به عنوان های آندستگاه و زیرمجموعه 3ی این دستورالعمل اسامی در ادامه

ث و ها مورد بحهای مرکز توانمندسازی و دیگر رسانهشده بود. کشمکش بر سر مفاد این بخشنامه پیشتر در گزارش

ر های دولتی و عمومی نظیرار بود که برخی افراد که در دستگاهتحلیل قرار گرفته است. به طور خالصه ماجرا از این ق

های نفت و نیرو  کشور و ... دارای پست دولتی ها، وزارت راه و شهرسازی، شوراهای شهر و روستا، وزارتشهرداری

بودند، همزمان با موقعیت دولتی، به استفاده از پروانه فعالیت مهندسی و ارائه خدمات مهندسی ساختمان 

گذاری برای خود، نظارت بر ای از تعارض منافع از قاعدههای پیچیدهی این امر، اشکال و موقعیتپرداختند. نتیجهمی

 خود، اشتغال بیرونی و روابط خویشاوندی بود. 

ر ای فراگیی دولت در فعالیت یک نهاد حرفهاز منظر منتقدان این دستورالعمل در نظام مهندسی، این اقدام مداخله

شود و در نهایت منجر به تضعیف استقالل، منابع ست که از جمله نهادهای دیرپای مدنی و صنفی در ایران محسوب میا

کنندگان دستورالعمل، این اقدام گامی در شود. اما از منظر تدوینای میمالی و سازوکارهای درونی این نهاد حرفه

گری دولت در جهت تحقق عارض و اعمال حق حاکمیت و تنظیمراستای حفاظت از حقوق شهروندی، مبارزه با منافع مت

 ای بود. استانداردهای حرفه

 کشمکش
ً
های مداوم بر سر اجرای این دستورالعمل ـ احضار وزیر به مجلس، شکایت به دیوان عدالت اداری و ... ـ نهایتا

مل سازی دستورالع، اما در عمل به خنثینتوانست حیثیت حقوقی دستورالعمل مذکور را از بین برده و آن را ملغا سازد

 مواردی از بروز تعارض منافع و نقض دستورالعمل در و بی
ً
خاصیت شدن آن منجر شد. چنانکه طی سالیان اخیر مکررا

شد. تنها پس از افشای این موارد معدود بود که تمهیداتی ای شده و افشا میهای مختلف رسانهنظام مهندسی استان

هیئت  گیری از عضویت درها اندیشیده شده و فرد متخلف وادار به استعفای از سمت دولتی یا کنارهاز آن برای جلوگیری

ی هفتگی تعارض منافع اخباری از بروز این های اخیر در خبرنامهشد. در همین ماهمدیره نظام مهندسی استان می

نظام مهندسی آذربایجان شرقی )سرپرست  موقعیت در نظام مهندسی استان کردستان )رئیس شورای شهر قروه(،

 سازمان فناوری شهرداری تبریز( و ... منتشر شد که از جمله مواردی بود که افشا و تحت پیگرد و بررسی قرار گرفته بود.

رغم اما این موارد بر اساس گفتۀ منابع موثق تنها نوک قله کوه یخ تعارض منافع در نظام مهندسی است. علی

تهدید به برخورد انتظامی با متخلفان، شواهد حاکی از آن است که بسیاری از اعضای هیئت مدیره نظام  دستورالعمل و

رغم منع قانونی، به مفاد دستورالعمل وقعی ننهاده و به اشتغال همزمان در نظام مهندسی و ها علیمهندسی استان

 اند. امه دادههای مدیریت خود یا خویشان ادی مهندسی و سمتاستفاده از پروانه

ا بر سر هی نظام مهندسی ساختمان، بار دیگر مناقشهی برگزاری انتخابات هیئت مدیره نهمین دورهاکنون در آستانه

ای از مهندسان ساختمان هستند که یا در قالب نظام این بخشنامه باال گرفته است. یک سوی قضیه طیف گسترده

م منافع ی شهروندی، تداووضعیت فعلی ندارند یا بر اساس اخالق و وظیفهمهندسی متشکل نیستند و منافعی از تداوم 

کنند؛ در سوی دیگر، طیفی از اعضای ای فعالیت صنف خود قلمداد میمتضاد در نظام مهندسی را خالف اصول حرفه
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به  فنظام مهندسی هستند که تحت لوای صیانت از استقالل و خودمختاری نظام مهندسی و حفظ حقوق اعضای صن

نام مقاومت در برابر اجرای دستورالعمل پرداخته و در حال اعمال فشار و رایزنی برای توقف دستورالعمل در روند ثبت

 کاندیداها هستند. 

آرایی میان دو گروه از یک صنف و در بطن جامعه حول آرایی تا اینجا ارتباطی با حاکمیت ندارد: نوعی صفاین صف

ست. نقش حاکمیت در این میان در وضعیت مطلوب این است که به مثابه میانجی و واسط ای امنافع و اخالق حرفه

ای و حفاظت از حقوق شهروندان و پیشگیری از فساد، به طرف وارد شده و در جهت اعمال استانداردهای حرفهبی

 گری و اعمال حاکمیت بپردازد.تنظیم

ان، پذیر نیست. در گذر زمبوروکراسی ناکارآمد و چندپاره امکانای و اما ایفای چنین نقشی توسط حاکمیِت چندجزیره

وشته ای شکل گرفته و به نوعی توافق نانکنندهای و بوروکراسی، منافع متقابل و تقویتهایی از نهادهای حرفهمیان بخش

 تالف و همراستاییای متشکل از منفعت حاصل از این ائای که هم نهاد حرفهانجامد؛ به گونهبرای تسهیم منافع می

کنند؛ بگذریم از اینکه ای مذکور کسب میهایی از نظام اداری امتیازهایی در نهاد حرفهشود و هم بخشمنتفع می

 در نتیجه
ً
های گردان و اشتغال بیرونی، برخی افراد همزمان که در سیستم اداری به سوق دادن ی دربی پدیدهاساسا

وکار خصوصی به درو کردن عواید این وهی خود مشغولند، از حیاط خلوت کسبقواعد در راستای منافع شخصی و گر 

ی این همراستایی نامیمون میان بخشی از نهادهای متشکل جامعه و حکومت، تضییع حقوق پردازند. نتیجهامر می

اد هبخش وسیعی از شهروندان غیرمتشکل و همچنین طیفی از اعضای صنف است که ذینفوذان مذکور در صنف و ن

 کنند. نمی« نمایندگی»ها را ای، منافع آنحرفه

ی شهرسازی و مهندسی ساختمان، که در آموزش و سالمت و بانکداری و صنعت و بازرگانی و این قصه نه فقط در حوزه

های ذینفعی درآید که گرچه بخش متشکلی از جامعه و ... اشاعه یافته و سبب شده حکومت به تسخیر منافع گروه

گری و همچنین ضعف شوند، اما به سبب ضعف و ناتوانی حاکمیت در اعمال تنظیماز مدنیت محسوب می نمادی

یافتگی خود برخوردار شده و دیگران را متضرر های غیرمتشکل جامعه، پیوسته از منافع حاصل از تشکلبخش

ر آموزشی، فقر سالمت و بهداشت، سازند. پیامد این وضعیت تشدید نابرابری و فقر در درازمدت است؛ چنانکه فقمی

 فقر تسهیالت مالی، فقر درآمدی و ... همگی با همین سازوکار و روند قابل توضیح است. 

گذارد، این آرایش و روابط میان جامعه و حکومت را به شکل دیگری ی مالوفی که بر شکاف دولت ـ ملت صحه مینظریه

حاکمیت  یری تعارض منافع در جامعه، سازوکار عامدانه و اندیشیدهکند: مطابق تحلیل رایج، تستصویر و تفسیر می

برای توزیع رانت و امتیاز در میان حامیان و هواداران خود است. به عبارت دیگر، حاکمیت با علم به این وضعیت و در 

ها اطاعت و وفاداری ز آنها سوق داده و در قبال این امر، اهای ذینفع، منافع را به سمت آنائتالف طبقاتی با این گروه

 کند.خرد و پایگاه اجتماعی خود را تحکیم میسیاسی می
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ای نظیر سازمان نظام پزشکی، ی نهادهای حرفهانداز مالوف فاصله گرفته و روند تکوین و توسعهاما اگر از این چشم

ها به یابیم که این نهادوریم، درمیکانون وکالی دادگستری، نظام مهندسی ساختمان، اتاق بازرگانی و ... را پیش روی آ

د و انکنند تقدیس شدهی کسانی که از تحلیل فوق دفاع میی مدنی همواره در تئوری و اندیشهعنوان ارکان جامعه

ای از ی مدنی را دنبالهشوند. پس چگونه ممکن است که جامعهی مدنی محسوب میی جامعهبخشی از شاکله

ی ید و فروش اطاعت و وفاداری سیاسی در ازای توزیع امتیاز قلمداد کنیم؟ نتیجهبوروکراسی حاکمیت و محل خر

کم در ی حای مدنی را نیز بخشی از هژمونی طبقهی این تحلیل این است که مطابق تئوری گرامشی، جامعهناخواسته

 قدرت قلمداد کنیم. 

توان مثال دهد. موارد متعددی را میا نشان میی مدنی ر اما شواهد تجربی دیگر خالف این برساخت از دولت و جامعه

اند نهادهای مذکور را محدود کرده و ها در راستای اعمال اصالحات مالی، اقتصادی و اداری کوشیدهزد که دولت

 نشینی شده است. چنانکهی این نهادها دولت ناگزیر از عقبها تنظیم کنند، اما با مقاومت یکپارچهقواعدی برای آن

( دولت اجرای 6933یان اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعتصاب و تعطیلی صنفی طالفروشان )مهر در جر

امین کرد. کننده را تهای متشکل اعتصابقانون را به تعویق انداخته و در نهایت با بازبینی در آن، به شکلی منافع گروه

م شاهد دیگری از همین قاعده است. بنابراین باید برای سرنوشت دستورالعمل منع منافع متعارض در نظام مهندسی ه

ای و صنفی که درون آن شکل گرفته، شانیت کنشگری مستقل و خودمختاری در های حرفهجامعه و نهادها و تشکل

 پیگیری و تعقیب منافع صنفی قائل شد. 

ی کند؟ پاسخ در وهلهبا توفیق میای مذکور را در اعمال منویات و پیگیری منافع خود قرین چه چیز نهادهای حرفه

ی دوم پیوند و ائتالف این نهادها یافتگی و بسیج منابع و امکانات توسط این نهادها است. در وهلهی سازماناول، درجه

های از بوروکراسی چندپاره ذیل حاکمیت ضعیف است. برخالف تصور قدرقدرتی که از لویاتان حکومت مطلقه با بخش

 ناتوان و مستاصل است و ناگزیر از اعطای امتیاز برای حکومت در قبال منافع گروهشود، ساخته می
ً
های متشکل، غالبا

زند؛ ی نخبگان سیاسی درون حکومت نیز به این روند دامن میهاست. شکاف و منازعهپرهیز از تضاد مزمن با این گروه

ها های متشکل جامعه به بده و بستان با آنبا بخش های سیاسی درون قدرت برای ایجاد پیوند و ائتالفچرا که جناح

 پردازند. می

های از حاکمیت چیست؟ های ذینفع با بخشتنیدگی منافع گروهحل این بحران درهماکنون پرسش این است که راه

بر  شارهای رایج، پاسخ اقتدارگرایانه است: باید مقاومت نهادهای متشکل درون جامعه که به اعمال فیکی از پاسخ

پردازند با سرکوب و بگیر و ببند یا با نهادسازی موازی در هم شکسته شود؛ یا با گری دولت میحکومت و تقابل با تنظیم

نفوذ از انتخابات این نهادها و تسری الگوی ردصالحیت از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی به جرح و تعدیل در 

شود در مقابل کانون وکالی دادگستری که عامل انحصار در وکالت پنداشته چنانکه کوشیده می 1این نهادها پرداخت.

                                                           

پس از استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی، اعضای هیات مدیره نظام ». به ادبیات خبرگزاری تسنیم در مورد نظام مهندسی دقت کنیم: 1

مهندسی ساختمان استانها به این بخشنامه عمل نکرده و اقدام به انجام خدمات مهندسی کردند. این در حالی است که وزارت راه و 
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ی قضاییه ساخته شود، در مقابل سازمان نظام پزشکی، سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور شود، مرکز وکالی قوهمی

ای مستقل در ی و حرفهسازی راهکار اقتدارگرایانه مالوف برای رهاندن خود از شر نهادهای مدنایجاد شود و ... . موازی

د ی مدنی و تشدیی تضعیف جامعهبخشی از نخبگان حکومتی بوده است. اما طبیعی است که این راهکاربه هزینه

های مدنی کوشد سازمانطرف میشود. در واقع، حکومت به جای ایفای نقش میانجی بیها در جامعه منجر میتعارض

 خاصیت سازد. ده و خودی، بیپرور های دستمستقل را با ایجاد سازمان

 سودبخش نیست. وجود نهادهای حرفه
ً
ار ها و اقشای و مدنی برای نمایندگی منافع گروهراهبرد اقتدارگرایانه طبعا

ناپذیر برای توسعه و رفاه کشور است. در غیاب نهادهای مستقل که توان مقاومت در مقابل اجتماعی ضرورتی اجتناب

یح وار یارای تصحی مسطح و تودهته باشند، در هنگام سیاستگذاری خطای حکومت، جامعهگری حکومت را داشتنظیم

 ی مدنیهای چندالیه و شبکه روابط چندگانه درون جامعه و حوزهای و همبستگیمسیر حاکمان را ندارد، اخالق حرفه

ه شروعیت و نمایندگی مواجی تضعیف جامعه، حکومت نیز با تشدید بحران مشوند و در نتیجهتضعیف و مضمحل می

 شود. می

های بنابراین پاسخ را باید در راهبرد دیگری جستجو کرد که در این مجال فرصت تفصیل آن نیست: تشکل یافتن بخش

گری های ذینفع به ایفای نقش تنظیممحذوف جامعه و حرکت تدریجی اجزا و ارکان مختلف حکومت از ائتالف با گروه

اغلب « طرفیبی»کرد. این تایپ دیوانساالری ترسیم میطرفانه آرمانی بود که وبر در ایدئالی بیگرطرفانه. تنظیمبی

های سنخ آرمانی وبر، قرار گرفتن حکومت در این شود. اما با احیای همان ویژگیامری بحرانی و ناممکن قلمداد می

که فارغ از  ای دست یابدگرانهچنین جایگاه تنظیم تواند و باید بهافق ناممکن نیست. بوروکراسی بالغ و خودمختار، می

 های متعارض را هماهنگ سازد. تغییر و تحوالت و منازعات سیاسی در نخبگان حکومتی، منافع گروه

ای توان این انتخابات را آزمونی برای ارتقای نهادهای حرفهی انتخابات پیش روی نظام مهندسی، میبا برگشت به مسئله

یران نیز در نظر گرفت: آیا سازمان نظام مهندسی در مقابل حکم عقالیی مدیریت منافع متعارض و پرهیز و صنفی در ا

ای را به صورت خودخواسته اعمال کرده و گامی در راستای از امتیازجویی بخشی از اعضای خود، استانداردهای حرفه

دارد؟ یا با پافشاری بر منافع متعارض برخی یران برمیای در تاریخ اای فراگیر و با قدمت چند دههبلوغ این نهاد حرفه

 هایی از سیستم اداری را بهطلبی بخشسنخ با منفعتای نابالغ و همی مدنی و نهادهای حرفهاعضا، تصویری از جامعه

 ایترین نهادهای حرفهترین و متشکلگذارد؟ این دوراهی انتخاب کلیدی و حساس برای یکی از قدیمینمایش می

 ایران است. 

*** 

                                                           
صورت شخص حقیقی یا حقوقی از ای را که چه بههرسازی در دور نهم انتخابات هیئت مدیره به دنبال آن است که اعضای هیئت مدیرهش

 « به این سو بخشنامه منافع متعارض را رعایت نکرده اند در انتخابات آتی رد صالحیت کند. 33سال 

ده است؛ حکایت از ناخودآگاه پنهان رویکرد اقتدارگرایانه برای تسری ردصالحیت به صورت اتفاقی در اینجا سربرنیاور « ردصالحیت»تعبیر 

 ای و مدنی دارد. از نهادهای حاکمیتی به نهادهای حرفه
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 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: هایها و گزارشاخبار، تحلیل دۀیگز

ادی تعارض های اقتصعلی اسکندری، رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه، تصریح کرد بستر جرم  

 ه شده است. منافع است و به همین دلیل در سند تحول قضایی به این مسئله توج

احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، خبر داد وزیر راه و شهرسازی قول داده تا بخشنامه قبلی در  

قطعا تا انتخابات دوره هشتم این  و های ساختمانی را مرتفع کنندمحرومیت اعضای هیئت مدیره برای اجرای پروژه

 آید.تخصص به حوزه کاری بهتر فراهم میزمینه برای ورود افراد متا نامه لغو خواهد شد 

های نظام مهندسی با تکذیب تغییر دستورالعمل تعارض منافع در سازمان محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 

های نظام مهندسی ساختمان ساختمان، گفت: با توجه در پیش بودن نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان

 ها با دقت بسیار باال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در سازمان کشور، مسئله مهم تعارض منافع

محمد های نظام مهندسی ساختمان کشور علیدر آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان 

ای به ادارات راه و شهرسازی عبدی قهرودی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان طی نامه

 های نظام مهندسی شده است.ها خواستار ارائه کارکرد اعضای هیئت مدیره سازمانناستا

های ای به مدیران کل راه و شهرسازی استاندفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابالغیه 

اد. اجرایی، خبر د های نظارتی ونام برای اعضای شاغل در دستگاهسراسر کشور، از لغو شرط استعفا در زمان ثبت

توانند با ارایه تعهدنامه رسمی محضری بر این اساس، اعضای مشمول بخشنامه اعالم مصادیق تعارض منافع، می

 نام کنند.در انتخابات، ثبت

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در جریان بررسی طرح اصالح موادی از قانون تاسیس و  

آموزشی و پرورشی غیردولتی تصریح کرد در این اصالحیه به مرتفع کردن مسئله تعارض منافع اداره مدارس و مراکز 

 در تاسیس مدارس غیردولتی توجه شده است. 

 2011تیر  21مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 تعارض منافع ۀورود به حوزویژگی قوه قضاییه مطلوب؛ عدم 
 6411تیر  5ـ ( گروه حقوق دانشگاه اصفهان یعلم یئتعضو ه)ی حسن پوربافران

  ی قضاییحوزهتعارض منافع در 
 

 اگر مردم احساس کنند قوهاست. و ورود به حوزه تعارض منافع  یاز منافع شخص یزمطلوب را پره یهقوه قضائ یژگیو
 قوانکنندیبه آن اعتماد نم کند،یخود را دنبال م یها منافع شخصدر بزنگاه یهقضائ

ً
ا قوه در ارتباط ب ینی. بعضا

 شده باشد، مثل ینتدو یامکان دارد با نگاه منفعت شخص یمجلس است، ول وبوجود دارد که هر چند مص یهقضائ
وجود داشته  یقانون ینچن یدچرا با یشوند، ول یدادگستر یلوک توانندیآن قضات بازنشسته م یکه بر مبنا یقانون

ار و ک جویایجوان  یک یهمراه با آرامش باشد، جا یزندگ یکدنبال  یدبا یزگار بازنشستگکه در رو یباشد و کس
 ینم چنباشد و به نظر  یانو تعارض منافع در م یمنافع شخص یممکن است پا ینجاا یرد؟را بگ یزندگ یلخواهان تشک

 شا یقانون
ً
 که ایستحقوق ن یکارب یالنالتحصهمه فارغ ینبا ا یرانچون ا یکشور یستهواقعا

ً
 یانون توالق ین. مضافا

 یتو از عامل آن شکا شودیمورد ظلم واقع م یهم دارد، مثاًل کس یلتعدایاحساس ب یناز جمله تلق یادیفاسد ز
که به آن شخص مظلوم دست  یبوده، آن وقت احساس یدادگستر یکه قاض گیردیم یلیعامل ظلم هم وک کند،یم
 یجهتآشناست، در ن یهو قوه قضائ ینو جوانب قوان یابوده و با همه زوا ی قاضقبالً  یلوک یناست که ا ینا دهد،یم

 ییبا سابقه قضا یلکه وک یستم. دقت شود من معتقد نیدممکن است اعمال نفوذ کند و من به حق خود نخواهم رس
 ینو هم شودیمپرونده منعکس  یگربحثم احساس عدم اعتماد است که به طرف د کند،یناکرده اعمال نفوذ م یخدا

 ینقوان نیاصالح ا یوسوما را به سمت یدبا هاینهمه ا وشود  یرفراگ یهبه قوه قضائ اعتمادییاست تا ب یاحساس کاف
 ببرد.

 خبرگزاری ایکنا 
 

 

 است یاز جرائم اقتصاد یاریتعارض منافع، بستر بس
 6411تیر  1ـ ییه( قوه قضا یاقتصاد یماز جرا یشگیریاداره پ یسرئ) یاسکندر یعل
  کلیات تعارض منافع 

 

دارد که  ییسند تحول قضا یهادرحوزه برنامه یچهار برنامه تخصص ییهقوه قضا یاقتصاد یماز جرا یشگیریاداره پ
 یتها به عنوان همکار در حال فعالاداره یربا سا یاما در موارد یست،ن 6411کدام از آنها مربوط به سال  یچه یاجرا

در حوزه تعارض منافع و حقوق رقابت  الیتموارد فع ینکه از جمله ا یمآنها باش یشاهد خروج یبه زود یداست که با
شود. مطرح می یاقتصاد یمرت عام در تمام جرااست که به صو یتعارض منافع مورد دست است. یناز ا یو مسائل

قرار  ییطفرد را در شرا یعنیاست  یاقتصاد یماز جرا یشگیریعوامل در پ یناز مهم تر یکیتعارض منافع  یریتمد
 را انتخاب کند. یکی یو منافع عموم یمنافع شخص ینکه ب یمنده
 ادیهرچه تعداد ناظران را ز یعنیود منبع فساد هستند ها خیستمس یناما ا یمکن یادتعداد ناظران را ز توانیمیما م

قاعدتا  یمربب ینبسترفساد را از ب یعنی یمکن یریتباز هم امکان فساد در آن وجود دارد. اگر تعارض منافع را مد یمکن
ض عارت یاقتصاد یهارفته است. بستر جرم ینچون بستر وقوع جرم از ب یمندار ظرنا یادیبه تعداد ز یازین یگرد

 منافع است. 
 خبرگزاری صدا و سیما 

 

https://isfahan.iqna.ir/fa/news/3980125
https://isfahan.iqna.ir/fa/news/3980125
https://www.iribnews.ir/fa/news/3148427
https://www.iribnews.ir/fa/news/3148427
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 یارتج یهادر بانک یو بهبود حکمران یتشفاف یجادحل تعارض منافع، ا
 6411تیر  5ـ پایگاه خبری مشرق 

 تعارض منافع در نظام بانکی 
 

 ضابطهیخلق پول ب یعنی یمسئله نظام بانک ینترمجلس از مهم یبانک مرکز یدطرح جد ین،منتقد یبه زعم برخ
  یدر حال ینغفلت کرده است. ا یخصوص یهابانک

ً
ض طرح، حل تعار ینا یازاتامت ینتراز مهم یکیاست که اتفاقا

 است. صیخصو یهاو کنترل بانک یبانک یبهبود حکمران یت،منافع، عدم شفاف
 یاقدامات خطرناک و خلق پول بانک یناظر جلو ینهادها شودیباعث م یبانک یکه در ساختار فعل یاز مشکالت یکی

 ینک مرکزبا یمعاون نظارت یفهها وظنظارت بر بانک یفعل یند تعارض منافع است. در قوانوجو یرندرا نگ ضابطهیب
 یهامواقع پس از اتمام دوره خود به بانک یلیخ کلیسرئ یحت یا یاست که معاون نظارت یناست اما مشکل ا

ست آوردن دل دوستان به د یوجود دارد که آنان برا یخطر جد ینلذا ا گیرندیو پست و مقام م روندیم یخصوص
ارش گز  یرها مدارا کنند و تخلفاتشان را دبا آن ی،خصوص یها)!( خود و گرفتن پست و مقام مناسب در بانک یندهآ

ها را بانک کهینا یاشود  یلبانک تعط یابالفاصله  یدبا شودیکمتر م یاز حد یهسرما یتنسبت کفا قتیدهند مثاًل و
ث و... باع یرهنگامها، اقدام دگزارش یافتاما تسامح در محاسبه ضرر، تسامح در یاورندب یهکه سرما یممجبور کن

 دچار مشکل شود. یها بشود و نظام بانکآن یهاز سرما یشترها بکه ضرر انباشته بانک شودیم
 کشور داشته است. در بند خ ینظام پول یریتحل تعارض منافع در مد یرو یادیها تمرکز زمرکز پژوهش یفعل طرح
با اشخاص تحت نظارت خود را نخواهند  یتا سه سال بعد از اتمام دوره خود حق همکار یعال یاته ی، اعضا61ماده 

خود  یتبعد از اتمام دوره فعال تواندینم یمعناست که برخالف گذشته مثاًل معاون نظارت ینبند به ا ینداشت. ا
ر، سهامدا یدنبا یعال یاتماده همسر و فرزندان ه ینمطبق بند پ ه هاینبر ا عالوهشود.  یبانک خصوص یرعاملمد

 یرقانون اخ رسدیباشند. درمجموع به نظر م« اشخاص تحت نظارت»مشاور  یاعامل  یاته یره،مد یاتعضو ه
 برداشته است که حق یبانک یکاهش تعارض منافع در ساختار نظارت و حکمران یبرا یبلند یهاگام

ً
 یادیقش زن یقتا

 دارد. یخصوص یهابانک نگییدر کنترل نقد
 نیوزمشرق 

 

 

 هاداروخانه یستاس یدنامه جد یینمخالفان آ یواه یلدال
 6411تیر  3ـ ید( جهش تول یژهو یسیونعضو کم)محسن زنگنه 

  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 
 

 رامونیپ یاسالم یمجلس شورا یدجهش تول یژهو یسیونبرنامه و بودجه و عضو کم یسیونمحسن زنگنه عضو کم
آن گفت: متاسفانه در کشور ما بحث تعارض  یاز هرگونه تعلل در اجرا یزها و پرهداروخانه یدجدنامه  یینآ یایمزا

مختلف، از  یها. تعارض منافع در حوزهخوردیها به چشم مها و دستگاهو در همه بخش ستباال  یارمنافع افراد بس
ارتباط دارد، موجب شده است که مشکالت مردم  یها که با جان و زندگداروخانه یتا کانون وکال و حت یسردفتردار

نبال د یدجهش تول یسیوندر کم عاز تعارض مناف یریشود، رفع انحصار و جلوگ یجادمردم و اقتصاد ا یبرا یفراوان
 ها را لغو کرد.تعارض ینا یهمه یتا بتوان بزود شودیم

 اقتصاد آنالین 
 

mshrgh.ir/1237379
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-137/540199-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-137/540199-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
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  1یسازمان نظام مهندس یرهمد یئته یحل مشکل تعارض منافع اعضا
 6411تیر  1ـ ( ساختمان یسازمان نظام مهندس ییسر) احمد خرم

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

خبر داد و اضافه کرد: قرار  یرهمد یئته یو اعضا یمهندس خرم از حل مشکل تعارض و منافع سازمان نظام مهندس
 منع یافراد متخصص از ورود به حوزه تخصص خواهیمیحوزه رفع شود چرا که ما نم ینده مشکل به وجود آمده در اش

 یهاپروژه یاجرا یبرا یرهمد یئته یاعضا یتدر محروم یقول داده تا بخشنامه قبل یراه و شهرساز یرشوند و وز
به  ورود افراد متخصص یبرا ینهامه لغو خواهد شد و زمن ینقطعا تا انتخابات دوره هشتم ا را مرتفع کنند. یساختمان
 . آیدیبهتر فراهم م یحوزه کار

به موضوع تعارض و منافع به وجود آمده در  یلساختمان استان اردب یسازمان نظام مهندس یسحال، رئ ینر همد
ان شده و همه متخصص یملغ یبخشنامه به زود ینقرار شد ا یسازمان نظام مهندس یسگفت:باقول مساعد رئسازمان
 یدر فضا یارسال یهاهر چند طرح موضوع و نامه را انجام دهند. یاتیو عمل ییمختلف بتوانند کار اجرا یهادر حوزه

عا ابالغ نشده و ما قط یلساختمان استان اردب یبه سازمان نظام مهندس یامنتشر شده اما تاکنون بخشنامه یمجاز
 .میکن یگیریکرد مسائل و موضوعات را به جد پ یمخواه یسازمان سع یاز سو یابالغ یهابر اساس دستورالعمل

 سازمان نظام مهندسی 
 

 

 برقرار است ینظام مهندس یهادستورالعمل تعارض منافع سازمان
 6411تیر  3ـ و شهرسازی(  راه یروز)ی محمد اسالم

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

 یررسب یساختمان، گفت: برا ینظام مهندس یهادستورالعمل تعارض منافع در سازمان ییرتغ یبراه با تکذ یروز
 یجامعه مهندسان کشور ط یهااز خواسته یکی شد. یدنام انتخابات تمدها، ثبت یرهمد یئته یاعضا یتصالح

راستا با توجه در  یندر ا .تبوده اس یمهندس یعدالت و احقاق حقوق آنها در کارها ینظارت بر اجرا یرها اخسال
 شور، مسئله مهم تعارض منافعساختمان ک ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئتدوره انتخابات ه ینبودن نهم یشپ

 قرار خواهد گرفت. یباال مورد بررس یارها با دقت بسدر سازمان
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 زندیموج م یرانتفاعیمدارس غ ینموسس ینتعارض منافع ب
 6411تیر  3ـ ( مردم فالورجان یندهنما)ی لرگان یناصر موسو یدس
  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 

 

ر مدارس را ب ینشاغل در ا ینمعلم یحقوق یول گیرندیم ینکالن از والد هاییهشهر یرانتفاعیمدارس غ ینموسس
 .زندیموج م یرانتفاعیمدارس غ ینموسس ین.متأسفانه تعارض منافع در بدهندیو قانون نم اساس حق

 تحلیلی الف –جامعه  خبری  

                                                           
. این خبر با توجه به متن و تاکید به در پیش بودن انتخابات هشتمین دوره نظام مهندسی احتماال آرشیوی بوده و سایت سازمان نظام 1

 بازنشر آن اقدام کرده است. مهندسی به 

http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13250
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13250
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/09/2530245
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/09/2530245
https://www.alef.ir/news/4000408025.html
https://www.alef.ir/news/4000408025.html
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 یمانتظا یشورا یاز دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد بر اعضا
 6411تیر  66ـ خبرگزاری تسنیم 

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

زدن  دور یبرا هایتفعال کشور، ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئتانتخابات ه یبرگزار یامشدن به ا یکبا نزد

 ست. ا یافته یشافزا هایرهمد ئتیه یکنون یاز اعضا یاتوسط عده یفع وزارت راه و شهرسازدستورالعمل تعارض منا

از  یداشته و دارد.  گرچه برخ یاز تعارض منافع در سازمان نظام مهندس یزبر پره اییژهو یدتاک یراه و شهرساز یروز

شده  یمحمد اسالم یتورالعمل از سودس ینلغو ا یمدع یراساختمان کشور اخ یسازمان نظام مهندس یسرئ یکاننزد

ظام ن یهاسازمان یرهمد یئتدوره ه ینگذشته با اشاره به انتخابات نهم چهارشنبه یراه و شهرساز یربودند اما وز

 ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئتدوره انتخابات ه ینبودن نهم یشکشور گفت: با توجه در پ یمهندس

 قرار خواهد گرفت. یباال مورد بررس یارها با دقت بسمنافع در سازمانساختمان کشور، مسئله مهم تعارض 

 یاتعهدنامه ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئتدرباره انتخابات ه یدر نظامنامه ابالغ شده وزارت راه و شهرساز

...  شده یدفع تاکتعهدنامه عدم تعارض منا ینآنرا امضا کنند. در ا یدبا ینظام مهندس یهاسازمان یآمده که اعضا

 با انتخاب یتعارض منافع یچگونهکه بر اساس مندرجات نظام نامه مذمور ه دارمیاعالم م ینوسیلهبد نینهمچ»

ه در ک هایییتدر موقع یرهمد یئته یتسازمان  استان ندارم و در صورت انتخاب به عضو یرهمد یئتعنوان عضو هبه

 ..« معرض تعارض منافع باشد،قرار نخواهم گرفت.

 ینان انام کردهساختمان ثبت ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئتکه در انتخابات دوره هشتم ه یافراد تمام

 یهاسازمان هاییرهمد یئته یکنون یاعضا یاز یارتعهدنامه، بس ینا یاند. اما با وجود امضاتعهدنامه را امضا کرده

 اند.به اصلطالح ُپر کرده راخود  ساالنه کار یمتر 61111ساختمان سقف  ینظام مهندس

تمان به ساخ ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئته یاتنام در انتخامهلت ثبت یندهآ یکشنبه یم،گزارش تسن به

د بخش کر  ینیب یشپ توانیتعارض منافع م یریگبر سخت یراه و شهرساز یروز یدو با توجه به تاک رسدیاتمام م

واهند خ یتاز دستورالعمل رد صالح یتخط یلبه دل یانتظام یشورا یبازرسان و اعضا ها،یرهمد یئتاز اعضا ه یادیز

 یهاسال یط هایرهمد یئته یدر اعالم کارکرد اعضا یتکشور، شفاف یجامعه مهندس یهااز خواسته یکی شد.

است.  یداهااندک یتصالح یوزارت راه در بررس یکامل دستورالعمل تعارض منافع از سو یتو رعا 33و  33،33

 یتعوض ینداشته باشد. در ا اییژهبه آن توجه و یدبا یکه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز یدرخواست

)سه شنبه  یسازمان نظام مهندس یاز اعضا یکی یتاز آن است که به واسطه ابالغ حکم محکوم یحاک هایدهشن

ت و شخص اس یشدر حال افزا ینظام مهندس یانتظام یظر شوران یدتجد یئته یبترک ییرتغ یگذشته(، فشارها برا

که از منافع و حقوق  یماجرا افراد یندر ا یدد یدکار را انجام خواهد داد!  حال با ینمذکور به صراحت اعالم کرده که ا

 یر؟خ یاداشته باشد  یتادامه فعال یدر سمت خود در وزارت راه و شهرساز توانیمهندسان دفاع کرده همچنان م
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/11/2531281
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/11/2531281
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 در راه است؟ ینظام مهندس یرهمد یئته یگسترده اعضا یترد صالح
 6411تیر  3ـ  خبرگزاری تسنیم

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

به ادارات راه و  یانامه یساختمان ط یدستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندس یسرئ ی،قهرود یعبد محمدیعل

 سینامه رئ ینا شده است. ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئته یه کارکرد اعضاها خواستار ارائاستان یشهرساز

 ییدستورالعمل اجرا یلها به دلاستان یکل ادارات راه و شهرساز یرانساختمان به مد ینظام مهندس یانتظام یشورا

که موضوع آن  یلعملو کنترل ساختمان است. دستورا یقانون نظام مهندس ییاجرا  نامهینمکرر آئ 2ماده  5بند 

 ین. به اآوردیقبول منافع تعارض را فراهم م یا یندگیو موجبات نما ینهاست که زم ریاجتناب از تکفل همزمان امو

 هایتیدر انتظار رد صالح یدساختمان با یدستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندس یسبا توجه به نامه رئ یبترت

 تعارض منافع بود. یلبه دل ینظام مهندس هایازمانس یکنون هاییرهمد یئته یگسترده اعضا

نامه بخش ینساختمان استانها به ا ینظام مهندس یرهمد یاته یاعضا ی،سابق راه و شهرساز یروز یاز استعفا پس

در دور نهم  یاست که وزارت راه و شهرساز یدر حال ینکردند. ا یعمل نکرده و اقدام به انجام خدمات مهندس

از   یحقوق یا یقیصورت شخص حقکه چه به ار  اییرهمد یئته یبه دنبال آن است که اعضا یرهمد ئتیانتخابات ه

 کند. یترد صالح ینکرده اند در انتخابات آت یتسو بخشنامه منافع متعارض را رعا ینبه ا 33سال 

تن گرف یدهدر ناد رهیمد یئته یها و اعضاسازمان یروسا یبرخ یههاست به روساختمان سال ینظام مهندس اعضای

  .دانندیم عدالتییحقوق خود اعتراض دارند و آنرا مصداق بارز ب
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 فوالد رفع شود یرهتعارض منافع در زنج
 6411تیر  3ـ یران( و معادن اتاق ا یعصنا یسیونکم یسرئ یبنا)ی سجاد غرق

 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 
 

عارض ا معضل تاما ب یم،باش یتوسعه رقابت یبه معنا یرهزنج یداربه دنبال توسعه پا یداست که با ینبر ا یعتقاد عموما

ت بر بوده، از ابتدا توسط دول ینهو هز یسکپر ر یکه صنعت فوالد صنعت یی. از آنجایممواجه هست نجیرهمنافع در ز 

 قابل قبول یسدر زمان تاس هایتحما ینا یدنهاده ارزان بوده است، هرچند شا یندر تام یاصل یشده و سع یتحما

ا به هایی ر بحران تواندیحفظ انحصار م یکرد. رویستقبول ن قابل یانحصار یاستن سیبوده اما امروز ادامه دادن ا

 شد.  یممواجه خواه ییهابا مقاومت یموارد بورس کاال شو خواهیمیم یوجود آورد و وقت

ساختار  برود. یششدن پ یبه سمت رقابت یررقابتیو غ یتا ساختار صنعت فوالد از انحصار یمکمک کن یدامروز با

 زمینه ینر احل شود، متاسفانه د یدبا یزو مسئله تعارض منافع ن یفتداتفاق ب یدشدن آن با یبترقا ینهبورس کاال و زم

 نداشته است.  یسازدولت توان اجماع
 روزگار معدن 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/07/2528804
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/07/2528804
http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 اردرا ند یمهندسان نظام مهندس یتوان سلب حقوق قانون یربخشنامه وز
 6411تیر  62ـ  ساختمان یقانون نظام مهندس ینکارشناس تدو

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

اه در ر  ینظام مهندس یرهمد یئته یگسترده اعضا یترد صالح» یتربا ت یدر مطلب هایاز خبرگزار یکیروز گذشته 
 یسرئ ها واستان یساختمان به ادارات راه و شهرساز یدستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندس یساز نامه رئ« است؟

 بر داد.خ «ینظام مهندس یهاسازمان یرهمد یئته یارائه کارکرد اعضا»بر  یدستگاه نظارت بر انتخابات استان مبن
ش نداشت، به درج نام یلیساختمان که تما یقانون نظام مهندس نیاز کارشناسان تدو یکیخبر،  یندنبال انتشار ا به

 629با توسل به ماده  تواندینم یراست. بخشنامه وز یروز یاراتها خارج از اختدستورالعمل ینگونها گفت:« صما»به 
 یتمهندسی به رسمآنها در ارکان سازمان نظام  یندگانو نما مهندسان یبرا نامهینرا که قانون و آئ یحقوق نامه،ینآئ

 از آنان سلب کند. یااند، محدود شناخته
فقط ارائه خدمات  یقانون نظام مهندس 92داد: قانون در ماده  یحتوض یست،ن یرقانون با وز یرتفس ینکهبر ا یدبا تاک وی

نترل کامور مربوط به  یا ییدتا ی،بررس یتکه مسئول یو حقوق یقیاجرا و نظارت توسط اشخاص حق ی،طراح یمهندس
 .کندیم نیبر عهده دارند، منع قانو یزساختمان آن پروژه را ن

نه  پروژه است یکمنع فقط مربوط به  ینا ینکها یادآوریساختمان با  یقانون نظام مهندس ینکارشناس تدو این
از  ین،ا گذشته از طور کل در طول سه سال، افزود:به یاارکان سازمان از ارائه خدمات حرفه یمحروم کردن اعضا

فت به آنها گ توانیحرفه هستند، چگونه م انصاحب یندگاناشخاص نما ینا یست؛کار درست ن ینهم ا یعقل یثح
 ید؟اهل حرفه شو یندهنما یدتا بتوان یدکن یلحرفه خود را تعط

 نامهینآئ 629کرد: ماده  یحدارد، تصر یدجد یگذاربه قانون یازاشخاص ن ینکته که سلب حق قانون ینا یانبا ب وی
حق را  نیا یربه وز نامه،ینابهام در آئ یاو نه قانون را داده، فقط در موارد وجود سکوت  نامهینآئ یرحق تفس یرکه به وز

 .یرداده است و الغ
را که  یکه موارد یخود اضافه کرد: در صورت یحتوض یلساختمان در تکم یقانون نظام مهندس ینکارشناس تدو این

ورد در م نامهینذکر شده در آئ یطبلکه وضع حکم است و دوما شرا یستن یراند، اوال تفسکردهدر بخشنامه وضع 
انه ندارند که وزرارتخ یزابهام هستند و سکوت ن دفاق یسازمان نظام مهندس ینهادها یهو بق یرهمد یئتدر ه یتعضو

 یرده وزنوشته نش نامهینر آنچه در آئکه ه یستن ینا یبه معنا نامهینسکوت آئ کند. یردر آن خصوص اقدام به تفس
ه در بجز آنچ یانسبت به تمام مطالب و احکام قابل صدور دن نامهینکند. آئ یدوضع احکام جد یرانوز یئته یجابه

 د؟حق دارد در خصوص همه آنها وضع مقررات کن یروز یاداخلش آمده ساکت است؛ آ
و  یقانون نظام مهندس یدر مورد یعنیکرد: سکوت  یدکساختمان تا یقانون نظام مهندس ینکارشناس تدو این

از قلم انداخته باشد که به آن مورد  نامهینداده شود و آئ یلتفص نامهینکنترل ساختمان مقرر کرده باشد که در آئ
 یمسائل تمامدر  نامهینر اذن داده باشد که به بهانه سکوت آئیکه به وز یریمرا آنقدر فراخ بگ 629بپردازد، نه آنکه ماده 

 وضع کند. یدجد یمقررات قانون یست،ن نامهینکه در آئ
با  دیو مبارزه با فساد وضع شده است با یسازشفاف یبرا یباتترت ینگفته شده ا ینکهشد: ا یادآورحال  یندر ع وی

ه مفاسد است. تجاوز و نقض قانون که مادر هم یقالزم است، اما نه از طر یعرض کنم مبارزه با فساد اقدام یتقاطع
 بود در ادوار قبل شده بود. یکار شدن یناگر ا

 صما)صدای مهندسی ایران( 
 

https://www.samair.ir/65776/
https://www.samair.ir/65776/
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 یردولتیمدارس غ سیاصالح قانون تاستوجه به تعارض منافع در طرح 
 6411تیر  3ـ ( آموزش مجلس یسیونکم یسرئ)یدان سف یمناد یرضاعل
  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 

 

 و یو اداره مدارس و مراکز آموزش سیاز قانون تاس یشده در طرح اصالح مواد یدهاز مسائل د یکیتعارض منافع 
را نداشته  یرانتفاعیمدارس غ یسشده است که افراد حق تأس بینییشپ یتاست و در زمان مسئول یردولتیغ یپرورش

 یسیونکم هینکاز مسائل را مرتفع کند ضمن ا یاریبس تواندیشده م یدهطرح د ینکه در ا یگریباشند و نکات مثبت د
 ید.کرده و اصالح نما یبررس یرا به صورت دو شور یندهدوستان نما هایینگران یرا دارد که برخ یآمادگ ینا

 شورای عالی انقالب فرهنگی 
 

 

 یای تعارض منافع در نظام حکمرانیهپا یممفاه
 6411تیر  1ـ اندیشکده شفافیت برای ایران 

  کلیات تعارض منافع 
 

مفهوم عام در تمام  یکمنافع به عنوان  تعارض

تا روابط  یاز روابط خانوادگ یاجتماع یهاعرصه

 هاییتموقع یها وجود دارد. خروجسازمان ینب

متفاوت است.  یاعرصهتعارض منافع در هر 

است.  یحکمران یمهم، حوزه یهااز عرصه یکی

و مدافع حقوق  یندهکه حکومت نما ییجااز آن

در تحقق  رودیاست، انتظار م معهجا یعموم

 نیکوشا باشد. بنابرا یجمع یرجا و خمنافع به

مفهوم تعارض منافع در حوزه  یشناخت و بررس

 است.  یضرور یاربس یحکمران

 یها و اجزاباال بطور خالصه مولفه شکل در

ت شده اس یانب ی،تعارض منافع در نظام حکمران

 توانیداده شده، م یحبر اساس چهار رکن توض

به  یتعارض منافع در نظام حکمران»کرد:  یانب گونهینا یطور اجمالرا به یتعارض منافع در نظام حکمران یفتعر

 هاییگیریمتصم یاخود، هنگام ِاعمال اراده  یسازمان یهادر نقش یدولتک مقام یکه در آن  شودیگفته م یتیموقع

جا و نفع نفع به ینانتخاب ب یاوست، بر سر دوراه یفوظا ییطهکه در ح یدر مورد موضوعات ینده،در آ یاحتمال

 .«یردجا قرار گنابه
 فارسخبرگزاری  

 

https://sccr.ir/News/17589/1
https://sccr.ir/News/17589/1
https://www.farsnews.ir/news/14000406000279
https://www.farsnews.ir/news/14000406000279
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 است یستماتیکدچار تعارض منافع س ینظام بانک
 6411تیر  3ـ )اقتصاددان(  بکنظر یموحد یمهد
 تعارض منافع در نظام بانکی 

 

  کند و یداورود پ یقو ییضمانت اجرا یکبا  ینکها یبرا یست،ن یچندان قو یبانک مرکز ینظارت یساختارها
ً
اصطالحا

 ندتوانیوجود ندارند نم یو ساختار یارخوب جدا کند. چون مع یهارا از بانک بد یهاکند، بانک یغربالگر راها بانک
 یرانعمال مد یعنی. شودیتعارض منافع م یجادها در کنار هم منجر به اضعف ینا شند،داشته با یقو ییضمانت اجرا

اهداف  یود دارد را براوج یبانک یستمکه گفته شده در س یو منفعت یگذاران بانک ها، ساختار نظام بانک یهو سرما
به وجود آمده که  یستماتیکیبانکها، تعارض منافع س یریتپس در مد خواهندیخود م یو کسب سودها یشخص

 خوب کار نکند. یلیباشد، خ یفیضع یولو ساختار نظارت یبانک مرکز یباعث شده، ساختار نظارت
 ینگی،نقد یتهدا هاییاستاعتبار و س یتهدا هاییاستس یم،دار یاستبه دو س یاجاحت برای حل مشکل، ما

است از جمله  یبانک مرکز یاراتاخت یطهاست که در ح هایییاستاعتبار در واقع س یتهدا هاییاستس
 یبرا ها وبانک ینظام پاداش و جزا برا یهو نظارت بر عملکرد بانکها، در واقع ته یغربالگر یبرا یپول هاییاستس

 اعتبار است.  یتهدا یاستس یناها تعارض منافع بانک یریتمد
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

  دولتیمدارس تضعیف   یمتبه ق یدولتغیر مدارس  فربه کردن
 6411تیر  3ـ ( معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) ابراهیم سحرخیز

  تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی 
 

 یر تمامد قانون ینا یطورکلاند. بهامروز و فردا کرده یندگاننما گویندیشده اما مقانون تعارض منافع به مجلس ارائه
 یرو مد یرزو معاون و یروز یاز فساد است، وقت یشگیریپ یبرا هایوهش هتریناز ب یکیخود  یفها به فراخور وظادستگاه

 یدرسکمک یهاآزادند و چاپخانه کتاب-یآموزشگاه علم یدارا یاکرده و  یستأس یاهمزمان مدرسه ی،مدرسه دولت
که  یمارو بودهروبه مدارسی یرانبارز تعارض منافع است و ما با مد یقاز مصاد اهینو ا اندینفعدر کنکور ذ یعنیدارند، 

دانش آموزان  یااند. کرده یبترغ یدرسکمک یهاکتاب یدآزاد و خر یهاخودشان عمال دانش آموزان را به آموزشگاه
مدارس،  یناز ا یاهاست و آنمدارس متعلق به خود  یناند که احتماال اهل داده یردولتیممتاز را به سمت مدارس غ

که  ندکیم یفکه در سازمان پژوهش آموزش و پرورش کتاب تأل یمؤلف کتاب درس ید. حتکننیم یافتپورسانت در
قبل از چاپ  یدپروژه با آموزش و پرورش قرارداد منعقد کرده، نبا یندر ا یادر استخدام آموزش و پرورش است و  یا

فع بحث تعارض منا هب هاین. همه ایسندالمسائل بنوکتابش حل یبدهد تا برا یکتاب،  آن را به مؤسسات کنکور
 یهاناشران کتاب ینکاسبان کنکور و ا ینماند؟ ا ینزم یم،. چرا ما دو بار در مورد کنکور قانون وضع کردگرددیبرم

به درس  یها کمککتاب ینغلط است چون ا یدرسکمک یهادارند و البته عنوان کتاب یادینفوذ ز یدرسکمک
را  یدرس یو لقمه آماده و سهل الهضم است و صرفا نکات داردیوانم یشیدنآموز را به تفکر و اندو دانش کندینم

 کنندیوار عمل مکه اختاپوس  اندیچیدهو پ یوستهپهمبه یاحلقه هاینآموز راحت شود. اتا کار دانش کندیبرجسته م
 . زنندیو آموزش و پرورش را هم دور م

 روزنامه رسالت 
 

https://tsekhabar.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
https://tsekhabar.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
https://resalat-news.com/?p=46302
https://resalat-news.com/?p=46302
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 ردیمدنظر قرار گ یاصل تعارض منافع در انتصابات به صورت جد
 6411تیر 61ـ نژاد( یدر دولت احمد جمهوریسمعاون رئ)مسعود زریبافان

  کلیات تعارض منافع 
 

است، اصل تعارض  یشدن به قانون، مورد توجه و اقدام جد یلکه امروز در جهان با تبد یمهم یاراز اصول بس یکی
گفت اگر امروز کشور و مردم ما  یتواناست، به جرات م یجد یتوجه ی، که متاسفانه در کشور ما مورد بمنافع است

و  یهای شغلیتها از موقعها و سوء استفادهیعدالت یب یها،از رانت خوار یناش یبار اقتصاد یبتدچار مشکالت مص
 یب از یافتاده است ناش یساالر یشاوندو خو یهستند و اگر کشور ما در گرداب اسف بار اقازادگ ییطال یامضاءها

ب و داد که خود کاس یبه دست کسان یدو اجرا را نبا یریگ یمتصم ی،ساز یم. کار تصمستاصل مهم ا ینبه ا یتوجه
است که خود دست اندر کار واردات و  ینیکشور در دست مسئول یتوقع داشت وقت یدهستند. نبا یاقتصاد ینفعذ

ع هستند، ومناف طالیی یو امضاها یهای اطالعاتاز رانت یناش یلیاردیدد و ثروت هزاران ممتع یاقتصاد یبنگاهها
 نیمردم بهتر از ا یشتو اقتصاد و مع یداست، وضع تول یهای مردم تعارض جدآنها با منافع کشور و توده یشخص
 باشد.

 خبر فوری 
 

 

 تحقق عدالت در سالمتنیاز پیش ،تعارض منافعمدیریت 
 6411تیر  66ـ ( اقتصاد سالمت یاستگذاریس یقاتمرکز تحق ییسر) محمدزاده یعل یلخل
  درمان و سالمت حوزۀتعارض منافع در 

 

 یراگزن یامر یافراد در تعامالت اجتماع یانمنافع م تعارض .افتدیاتفاق م روزانههمه ما و بصورت  یتعارض منافع برا
کنند  ریتیتالش کنند تا آنرا چنان مد یستیو رفع تعارض منافع، با یبا اصل قرار دادن نف یاستگزارانس ینرواست. از ا

د ارش یرانقانونگذاران، مد یاستگذاران،س یوقتکننده اعتماد در جامعه نباشد. خدمت و مخدوش یبرا یکه مانع
 یخدا ایشوند و از آن نمی یریبه جلوگ یلما یاو  یریتشوند و قادر به مدتعارض منافع می یردرگ ییاجرا یاو  یستاد

 یتها،، معصمفاسد یضها،از رانتها، تبع یاریبس ی یهمسئله ما ینکنند؛ اآن حرکت می یناکرده از آن استقبال و به سو
 گردد.می یهاعدالت یو ب یبتهامص

در  ها،یتاولو یتعامه به خدمات، رعا یخدمات، دسترس یعو توز یدتول یازمند( در سالمت نEquityتحقق عدالت)
 یاجتامر مهم اح یناست. ا ییسالمت و پاسخگو یخدمات و کاالها یفیتمنابع، ک ینتام یازها،نظر گرفتن اهداف و ن

و  ندهایساختار مناسب و اصالح فرآ یسته،شا نیانسا یروهاین یریو بکارگ یتد و تربشفاف، هوشمن یستمهایبه س
 دارد. یابیرصد و ارز یها و شاخصهایهرو

. در کشور ما هم تاکنون یدآو تحول به حساب می یشرفتانداز پمنافع در همه نظامها و کشورها، سنگ تعارض
 ینا یدامور، با یحصح یگذار یلر یبرا یاسالم یجلس شورارا موجب شده است. م یادیز یو معنو یماد یبهایآس

 یندن او در زدو یدآن به شدت و با دقت مراقبت و مواظبت نما یبگذراند و بر اجرا یباز تصو یاتشقانون را با تمام جزئ
 داشته باشد. یتساهل و تعارف ینکمتر یدعارضه نبا

 سایت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
 

https://www.khabarfoori.com/detail/2747157
https://www.khabarfoori.com/detail/2747157
http://hcsm.ir/1400/03/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9/
http://hcsm.ir/1400/03/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9/
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 دهد؟یم یانبه تعارض منافع درنظام سالمت پا یددولت جد
 6411تیر  62ـ ی( استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشک)یانعلو یدمؤ یدس
  درمان و سالمت حوزۀتعارض منافع در 

 

ت شوزارتخانه بهدا یتوانمند برا یرینتوان وز یحوزه است. وقت ینا یریتحوزه سالمت کشور، مد یهااز چالش یکی
 .یابد ییآن رها یردرگ یهاانتظار داشت حوزه سالمت از چالش یدکرد، نبا یداپ

 یلمهم هنوز به دل یناستقرار نظام ارجاع سالمت و پزشک خانواده، ا یبسال از تصو 65از  یشگذشت ببا وجود 
رونده پ یزدهملت سدو یدبا ین. بنابراتنشده اس ییاجرا یسازاز شفاف یزتعارض منافع حاکمان نظام سالمت و گر

قرار دهد تا عالوه بر  یهمگان یناسیونخود پس از واکس یتاولو ینسالمت و نظام ارجاع پزشک خانواده را نخست
شفاف  یو کاهش مصرف دارو، شاهد نظام مال یرضروریغ یصیخدمات تشخ ینهدرمان، کاهش هز هایینهکاهش هز

 یم.در حوزه سالمت باش
 قدس آنالین 

 

 

  ییاجرا و ینظارت یهاشاغالن دستگاه ینام براشرط استعفا در زمان ثبتلغو 
 6411تیر  62ـ ( ساختمان یدفتر توسعه مهندس یرکلمد)قهرودی یعبد محمدیعل
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

سراسر کشور، از لغو شرط  یهااستان یکل راه و شهرساز یرانبه مد اییهساختمان در ابالغ یدفتر توسعه مهندس
طبق بخشنامه  همچنین، خبر داد. یی،و اجرا ینظارت یهاشاغل در دستگاه یاعضا ینام برااستعفا در زمان ثبت
 قیمشمول بخشنامه اعالم مصاد یساختمان، با موافقت معاونت مسکن و ساختمان، اعضا یدفتر توسعه مهندس

 یانام بر موظف بودند در زمان ثبت یناز ا یشکه پ یقانون نظام مهندس ییاجرا نامهیینآ 53بخش پ ماده  9تبصره 
 یهبا ارا توانندیخود استعفا دهند، م یهاها، از سمتاستان سینظام مهند یهاسازمان مدیرهیاتانتخابات ه

 نام کنند.در انتخابات، ثبت یمحضر یتعهدنامه رسم
و کنترل ساختمان، به منظور رفع تعارض منافع  یقانون نظام مهندس ییاجرا نامهیینآ 53بند پ ماده  9تبصره  طبق

 ییااجر  یا ینظارت یهاهمزمان کارکنان دستگاه یتصد یفرقابت سالم و اجتناب از اختالل در انجام وظا یلو تسه
 .یستمرتبط با موضوع قانون، مجاز ن

وقت  یرو با بخشنامه وز 33تمان، در سال ساخ یدفتر توسعه مهندس یرکلمد قهرودییعبد محمدیبر اعالم عل بنا
خردادماه  یبند اعالم شد که در ابتدا ینا یقبه عنوان مصاد یینهاد و دستگاه اجرا 69 یاسام ی،راه و شهرساز

 .یافتدستگاه کاهش  3مشمول به  یهادستگاه دادتع ی،راه و شهرساز یروز ی،و با موافقت مهندس اسالم یسالجار
نهاد و دستگاه ذکر  3که در  یافراد ی،نظام مهندس یهاسازمان مدیرهیاتدوره ه ینابات نهمنامه انتخنظام طبق

نام مکلف به استعفا از دستگاه متبوع دارند، در زمان ثبت یرابطه استخدام یاشده در بخشنامه مذکور شاغل بوده 
 یهه اراتعهد ب یر،با بخشنامه اخ ی،زساختمان وزارت راه و شهرسا یدفتر توسعه مهندس یرکلگفته مد به خود بودند.

راد اف ینا یاستعفا یگزینانتخابات، جا یجنتا ییساعت بعد از اعالم نها 32افراد تا  ینا یموافقت دستگاه با استعفا
 شده است.

 خبرگزاری پانا 
 

http://www.qudsonline.ir/news/759398
http://www.qudsonline.ir/news/759398
http://www.pana.ir/news/1197054
http://www.pana.ir/news/1197054
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 پیامدهای تعارض منافع در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی
 6411تیر  62ـ  اندیشکده شفافیت برای ایران

  کلیات تعارض منافع 
 

ثار و آ یامدهاپ تواندیم یو اجتماع یسازمان ی،شده در سه سطح فردخصوص تعارض منافع ادراکمنافع و به تعارض
 کند. یجادرا ا یریسوء چشمگ

 امدهاییاگر از قدرت اعطا شده، سوءاستفاده نکند، پ یحت یرد،قرار گ یتیموقع یندر چن ی:  فرد وقتیفرد یامدپ -6
بلکه  ،یستدرون فرد ن یروان یماتها و نامالمنشأ استرس یشههم ی. به عبارتشودیرا متحمل م یفراوان یو ذهن یروان
سازمان و ...( موجب استرس و فشار  یاستراتژ ها،ملدستورالع)مانند نوع استخدام، یاوقات مناسبات سازمان یگاه
 یورکاهش بهره یجهکارمند دولت و در نت ییزهانگ یموجب کاهش تمرکز و حت یذهن هاییریدرگ ین. اشودیم یروان

 .شودیم یسازمان
و  راه استهم یو اثرات مخرب باالتر تریشتعارض منافع در سطح سازمان با شدت ب یامدهای: پیسازمان یامدپ -2

شود. چند مورد از  یدهد یسازمان یتبا ماه هایییطباشند که فقط در مح یخاص یامدهایممکن است پ یحت
ه رساندن ب یبآس -یزه؛ جو کاهش انگ یاحساس نابرابر -ی؛ باجتماع یروطفره -عبارتند از: الفسوء  یامدهایپ

 .یتضاد سازمان یشافزا -؛ دشهرت سازمان
 یامدهایاز پ یاجتماع یهکاهش سرما یجهو گسترش سوء ظن و در نت یکاهش اعتماد اجتماع: یاجتماع یامدپ -9

و  یطور که فساد موجب کاهش اعتماد عموماست. درواقع همان یشده ناظر بر روابط اجتماعتعارض منافع ادراک
 جهینت یکنزد عامه مردم  را داراست؛ چراکه هردو یاثر ینچن یزشده نتعارض منافع ادراک شود،یم یاجتماع یهسرما

کاهش  تواندیم یمسئله در موارد یناست. ا ینمسئول یانم یو رواج ناکارآمد کفایتییرا دارند و آن، احساس ب
 یشفزامسئوالن موجب ا یستگیو شا یتیداشته باشد، همچنان که احساس با کفا ینظام را در پ یاسیس یتمشروع

اجتماع، موجب  یاعضا یمابینشده در روابط فتعارض منافع ادراک ینابراخواهد شد. بن اجتماعی یهاعتماد و سرما
 تیو مقبول یاسیس یتمشروع یشمردم و دولت موجب فرسا ینو انحراف اخالقو در روابط ب اعتمادییسوء ظن، ب

 .شودیم یاجتماع
 توان بررسی کرد: می یاسیو س یتعارض منافع را در دو حوزه اقتصاد یتموقع یامدهایپ

فساد، -ی؛ جفساد و بودجه دولت -ی؛ بو خارج یداخل گذارییهفساد و سرما -شامل  الف یاقتصاد یامدهایپ -6
 ی. فساد و نوآور-یعی؛ وفساد و منابع طب-ی؛ هورفساد و بهره-؛ دو فقر یاجتماع ینابرابر

. تیافعه به حکومت نتوان جام یتر از اعتماد عموممهم یامسئله یحکمران یدر عرصه ید: شایاسیس یامدهایپ -2
، و فساد ی. دموکراسشودیاست، موجب بهتر و کاراتر انجام شدن امور م یاجتماع یهرکن سرما ینتراعتماد که مهم

ماد اعت یبناظر به تخر تریشفساد ب یاسیس یامدهایرو پ ین. از ااندیاعتماد عموم یبو تخر یجادا یفدو سر ط
 خواهد بود. یو دموکراس یعموم

 خبرگزاری فارس 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000412000398
https://www.farsnews.ir/news/14000412000398
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 یفراجناح اییحهال ،تعارض منافعالیحه مدیریت 
 6411تیر  62ـ  خبرگزاری دانشجو

  طرح و لیحۀ تعارض منافع 
 

به  یاعتماد عموم یشاز اتالف منابع، افزا یریمبارزه با فساد، در تالش است تا با هدف جلوگ یامروزه هر کشور مدع
و  فیبر نحوه انجام وظا یهو ثانو یسوء منافع شخص یراز تاث ی،نظام ادار یسالمت و کارآمد یو ارتقا یاسینظام س

م آورد. به فراه یشتریو توسعه کشور را با دقت و سرعت ب رشدکرده و موجبات  یشگیریپ یو قانون یاحرفه یاراتاخت
 یقو مصاد یبروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذار یعنوان بستر اصلمساله تعارض منافع به یقدق ییخاطر با شناسا ینهم

 اند. دررسیو اجرا م یبوجود آمده به تصوبه هاییتموقع یریترا جهت مد اییکپارچهجامع و  ینگوناگون آن، قوان
 یخدر تار یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتتحت عنوان نحوه مد یحهال  ینا یرانا

 یالماس یبه مجلس شورا یقانون یفاتتشر یط یشد و برا یبتصو یتدو فور یدبا ق وزیرانیاتدر ه 6933/13/63
ورد بحث م یدر محافل تخصص یحهال  یننداشت. ا الیحه یبو تصو یبررس یبرا یفرستاده شد. اما مجلس دهم فرصت

رآمد کا تواندیاست که م اییحهال  رسدینظر مرو به ینشده است، از ا یو نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بررس
 یاجتماع یسیونتعارض منافع است و کم یریتمد یاماده 23طرح  یهدر حال ته یازدهمحال مجلس  ینباشد. در هم

 حهیکه ال  گیردیصورت م یدرحال یاسالم یاقدام مجلس شورا ینکرده است. ا یبطرح را تصو ینا یاتکل سمجل
ه ک یدر مجلس معلق مانده است. درواقع درحال یآن صرف شده، در انتظار بررس یبرا یادیز یدولت که وقت و انرژ

ا ر  یحهآن ال  یاسالم یگان مجلس شورایند مجلس ارسال شده است، نما یاز طرف دولت آماده شده و برا یحهال  یک
حل معضل تعارض  یبرا ی. هرچند هر تالشکنندیرا آماده م یگریطرح د یطور موازو به دهندیدر دستورکار قرار نم

مجلس  نیاختالفات و سوءتفاهمات ب یگرعبارت دشود. به یریتبهتر مد یدبا یتوضع ینا یاست، ول یردمنافع قابل تق
را اصالح  دارد آن یراداتیا یحهال  ینبر ا یاسالم یرفع شود که اگر مجلس شورا یاگونهبه یدبا یحهال  ینو دولت بر سر ا

در  یحهال  ینهرچه زودتر ا یددر دولت جد رودیانتظار م ینبگنجاند. بنابرا یحهخود را در ال  ینظرات کارشناس یاکند و 
 یطوربه ودشیباز م یزن یهقضائقوه یمرحله است که پا ینشود و به مرحله اجرا برسد. بعد از ا یبتعامل با مجلس تصو
شته دا تیو محاکمه عامالن فعال ییدر رصد و شناسا یدبا یهقضائدور زدن آن قوه یاقانون و  ینکه درصورت نقض ا

 باشد.
 خبرگزاری دانشجو 

 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  برنامۀیک کلیپ و یک در هفتۀ گذشته، 
 

 5/ سید مجید حسینی/ آپارات/ به خاطر تعارض منافع مسئوالن است! ینکردن نظام آموزش عمومی 
 6411تیر 

 
  

https://snn.ir/fa/news/946311
https://snn.ir/fa/news/946311
https://www.aparat.com/v/Ja8PB/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21
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 ناتوان در اقناع جامعۀ نگران از تعارض منافع مجازی: فضای تحلیل
 در رفع اتهام تعارض منافع از عملکرد خود مسئوالن وزارت بهداشت عملیبی

 
 محمد عادلی

 
 1مطلب در تلگرام و  21در توییتر،  توییت 111شنبه سوم تا چهارشنبه نهم تیرماه، در هفته گذشته و طی روزهای پنج

 یهاز هفتهاند. در این هفته مانند بسیاری اپست در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع پرداخته
گذشته نظام سالمت ایران، هدف اصلی انتقادات بوده است. وضعیت این وزارتخانه به نحوی است که برخی افراد چه 

در توییتر، اولین مشکلی که باید به دست دولت بعدی حل شود را مسئله تعارض منافع در این وزارتخانه در تلگرام و چه 
 اند.دانسته

 

 بسته
ً
 چشمان کامال

یرامون پ تحلیل فضای مجازیقریب به یک سال و نیم از زمانی که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه اقدام به رصد و 

مختلف را که کاربران در فضای مجازی  یهاو در طی این مدت اتفاقات حوزه گذردیموضوع تعارض منافع کرده است م

ور ها نظام بهداشت و سالمت کشحوزهاند، بازتاب داده است. یکی از پرتکرارترین این ها واکنش نشان دادهنسبت به آن

ازجمله دریافت مجوز داروخانه، تولید و توزیع واکسن کرونا و... و  های مختلف آنتعارض منافع در بخشبوده است که 

کشی تعدادی از دانشجویان پزشکی همواره موردتوجه بوده است. تعدد و تکرر این موارد در حتی مواردی مانند خود 

این مدت چنان بوده است که اگر شخصی هیچ شناختی درباره این حوزه و مسائل ناشی از تعارض منافع در آن نداشته 

وص در خصآنچه بر سر سالمت مردم به تصویر هولناک تواندیباشد، با خواندن چند شماره از خبرنامه مرکز، به آسانی م

علویان، معاون سالمت وزارت از این موارد کافی است به سخنان  یاعنوان نمونهدوران کرونا آمده است را درک کند. به

 ای سالمت، شفافهآمارهای مالی و حساب»توجه شود که گفته است:  خبرگزاری مهربهداشت دولت نهم در گفتگو با 

، رقمی 32گردد. در سال شود، چگونه و کجا هزینه میهایی که تزریق مینیستند و معلوم نیست که اعتبارات و بودجه

هزار میلیارد تومان رسیده  911به  33هزار میلیارد تومان وارد حوزه سالمت شده که این رقم در آخر سال  53بالغ بر 

تر شده و انتظار داشتیم اتفاقات خیلی بزرگی بیافتد که برابر بزرگ 5ها ین سالهای سالمت در ااست؛ یعنی حساب

هایی وجود داشته تا مانع از واردات واکسن حداقل از چین و هند چنین نشده است. باید مشخص شود که چه دست

به  وانتیدیگر نیز م یاهبه عنوان نمون«. کندشوند. در واقع، شائبه تضاد منافع در حوزه سالمت اینجا خودنمایی می

گرامی کانال تلتوجه کرد که به گفته  محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلسسخنان 

ر با رفع انحصار دتعارض منافع علت اصلی مخالفت »در مورد مجوز تأسیس داروخانه گفته است:  های خبری یزدویژه
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ها است. در هر کسب و کاری که انحصار بوجود آید رانت و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم تأسیس داروخانه

 «را به دنبال خواهد داشت. عمده افراد بدلیل تعارض منافع با این موضوع مخالف هستند.

در توییتر خود، میزان جدیت آقای رییسی در  یورزوضعیت در وزارت بهداشت به قدری اسفناک است که حسین سالح

مونه وزارت بهداشت ن: »دیگویو م سنجدیمبارزه با فساد و تعارض منافع را با رفتار آتی وی نسبت به این وزارتخانه م

خوبی از حکمرانی بد را به نمایش گذاشته. ناکارآمدی، تعارض منافع، عدم پاسخگویی و توهین به مردم و... آقای 

اش یعنی خدمت و تکریم مردم خواهید با فساد و ناکارآمدی مبارزه کنید و دولت را به جایگاه واقعیسی میریی

 «بازگردانید؟ این شما و این وزارت بهداشت بسم الله!

طور حال کافی است در کنار گرفتاری به چنین وضعیتی، واکنش برخی مسئوالن این وزارتخانه را در نظر بگیریم. همان

دور مخالفت خود را نسبت به ص یاگفته شد کمیته ملی اخالق، در نامه تحلیل فضای مجازی هفته پیشر گزارش که د

مینو  ،کانال تلگرامی پزشکان و قانوناما در این هفته به گزارش مجوز استفاده اضطراری از واکسن ایرانی نشان داد؛ 

پاسخگویی و ارائه مدارک مستدل مبنی بر عدم وجود تعارض منافع در  یجامحرز، عضور ستاد ملی مبارزه با کرونا، به

سؤال برانگیز شد اما مشخص شد که مربوط به دو هفته قبل از دادن این نامه برای من هم »این خصوص گفته است: 

مجوز مصرف اضطراری به واکسن کوو ایران برکت بود و شاید انتشار آن با هدف نگران کردن مردم نسبت به این واکسن 

ته است اما از خرداد واکسن ایرانی مجوز گرف 24خرداد بوده و در  63هرچند نامه کمیته اخالق مربوط به « انجام شد.

ها پیش وزیر بهداشت در مورد دادن مجوز بدون سپری شدن فاز سوم صحبت کرده بود. این نحوه پاسخگویی خود مدت

اند تا چه میزان در پی شفافیت و پاسخگویی هستند کسانی که مسئولیت سالمت مردم را در دست گرفته دهدینشان م

سبت به اقدامات خود و واکسن داخلی مطمئن سازند، درصدد هستند تا و بیش از آنکه سعی داشته باشند جامعه را ن

در واکنش کیانوش جهانپور مشاهده کرد که  توانیاتهاماتی را متوجه منتقدان خود کنند. نمونه دیگر این رفتار را م

  نیز در پاسخ به این رفتار نوشته است: Mamadخوانده بود. کاربری به نام « پفیوز»منتقدان را 

شوند وطن فروش و خائن، االنم ادبیاتشون کنند میمتاسفانه افرادی که شفافیت و علم را از آقایان مطالبه می» 

ضاد دهنده تعوض شده و کوچه بازاری شده و افراد علمی را پفیوز خطاب میکنن. آقای دکتر این سخنان شما نشان

ات شفاف داشته باشند... حق مردم ایران شفافیت منافع است، این حق مردم است در مورد ماده تولید شده اطالع

است، حق مردم ایران اینست قربانی شبه علم و تضاد منافع نشوند، حق مردم ایران این است که پفیوز خطاب 

به عذرخواهی احتیاج دارد، شفافیت برای آحاد مردم و جامعه علمی منتقد یک حق واجب  هانینشوند، این توه

 «.دهی؟ عجب!!!لبه حق را با توهین میاست شما جواب یک مطا

کرد؟ در این میان برخی کاربران همچنان دیدگاه  توانیاما حال که مسئوالن وزارت بهداشت پاسخگو نیستند چه م

 ها چنین فردی راتعارض منافع را محدود کرد. چنانچه آن توانیبا خواست یک نفر م کنندیفردمحور داشته و گمان م

هداشت عنوان وزیر ببا اقدامات مختلف و در وهله اول با انتخاب فردی غیرپزشک به تواندیکه م دانندیمابراهیم رئیسی 
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گامی مؤثر در راه مبارزه با تعارض منافع باشد اما کاربری به نام  تواندیبر این مشکل فائق آید. هرچند این انتخاب م

man_sor72 دیگویه و مدرستی به خأل قانونی در کشور اشاره کردبه : 

زمان مدرسه غیرانتفاعی توانست هماگه قانون تعارض منافع داشتیم هیچ مسئول امور فرهنگی آموزشی نمی» 

زمان بیمارستان خصوصی داشته باشه هیچ مسئول امور شهرسازی توانست همداشته باشه هیچ وزیر بهداشتی نمی

ری کنه و... تا وقتی قوانین شفافیت، قانون تعارض منافع، توانست در مسیر خیابان یا اتوبان جدید ملک خریدانمی

 .«ها و دیگر قوانین ضروری و بدیهی تصویب و اجرا نشود، امید به اصالح امور بیهوده استزنقانون حمایت از سوت

ته ت داشمختلف مبنی بر تعارض منافع موجود در این وزارتخانه صح یهایزنفارغ از اینکه تا چه حد اتهامات و گمانه

تأمل است این است که این وزارتخانه و مسئولین آن تالشی برای ایجاد شفافیت و اعالم نحوه و باشند، نکته قابل

ه دالیلی از مردم بنا ب ییهاکنند. در حالی که در برخی کشورها، به دلیل آنکه گروهچگونگی مدیریت منافع متعارض نمی

ها مدام در پی جلب اعتماد مردم نسبت به واکسن کرونا هستند اما مسئوالن ؛ دولتکنندیاز تزریق واکسن خودداری م

ها احساس آن یهایوزارت بهداشت در ایران با وجود انتقادات فراوان، الزامی به برقراری مکالمه با مردم و رفع نگران

 ندند. بب آمدهشیو مشکالت پ هایکه چشمان خود را به روی نگران دهندیو ترجیح م کنندینم
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