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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 
 
 

 درآمد: یک گام به پیش، چند گام به پس! 
 مجلس دستور کارقرار گرفتن طرح ناکامل مدیریت تعارض منافع در 

 
 فرشته الهی 

 
دی(  ف مناب  ممادی و ییرماسیاسی، جلوگیری از اتال نظامبهرشد و توسعه هر کشوری منوط است به اعتماد عمومی 

وابسته هستند به اینکه از تأثیر مناف  شخصی و ثانویه افراد  هانیاکه تمام  و ارتقای سالمت و کارآمدی نظام اداری
رشد و توسعه  رگیدانیببهی و قانونی جلوگیری به عمل آید. احرفهمحقیقی و حقوقی( بر نحوه انجام وظایف و اختیارات 

با مدیریت و حل مسئله بسیار مهم و پیچیده تعارض مناف  در سطوح مختلف حاکمیتی  راستاهم توانیمیک کشور را 
گوناگون  یهاتیموقعآن دانست. لذا وجود قوانین جام ، یکپارچه و دارای ساختارهای استاندارد جهت مدیریت بهینه 

نی را اساس و سنگ بنای مبارزه با تعارض وجود چنین قانو توانیمی نوعبهتعارض مناف  حیاتی و ضروری بوده و 
 ی، مبارزه با مفاسد دانست.اولمناف  و به طریق 

 

در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب  9911بر اساس خبرها قرار است طرح مدیریت تعارض منافع که در دی 

دیل قرار گیرد تا تب بررسی صحن علنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی دستور کاررسیده است، به زودی در 

به قانونی شود برای مبارزه با مسئله مهم تعارض منافع؛ اما این طرح بنابر تحلیل و ارزیابی بسیاری از کارشناسان و 

هم نسبت به مقوله بسیار م نگرجامعآید، فاقد استانداردهای یک قانون فراگیر و حقوقدانان، به شرحی که در ادامه می

 ، هست. اندشدهکه تمام سطوح حاکمیت و جامعه اهمیت آن را متذکر  و پیچیده تعارض منافع

 مغایرت با قانون اساسی

با قانون اساسی کشور  موردنظری مختلف این است که قانون هاحوزهی در گذارقانونیکی از اصول اصلی و اساسی 

. میشویمایراد مهم در متن این طرح مغایرتی نداشته باشد؛ لکن با بررسی مواد طرح مدیریت تعارض منافع متوجه این 

بیان شده است، این  1های مجلس پیرامون طرح مدیریت تعارضاظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشکه در  طورهمان

 ی قانونی زیر است:هارتیمغاطرح دارای 

                                                           

-9مجلس شورای اسالمی. شماره مسلسل  یهامرکز پژوهش«. طرح مدیریت تعارض منافع»نظر کارشناسی پیرامون:ر اظها. 1

 .9922شهریور  91. 01291092

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
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( مبنی بر فهرست دارایی و اموال مسئولین، رسیدگی به اموال مسئولین، مطابق 1) ( دامنه شمول صدر بند الف ماده9

اصل یکصدو چهل دوم قانون اساسی بر عهده رئیس قوه قضائیه است. همچنین قانون رسیدگی به دارایی و اموال 

مورخ  2995به نظریه تفسیری شماره  ازآنجاکهمصلحت نظام رسیده است.  صیتشخمسئولین به تصویب مجمع 

نیست، بنابراین بند یادشده مغایر  ریپذامکانی گذارقانونتغییر مصوبات مجمع توسط سایر مراجع  09/21/9910

 .دیآیماصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی نیز به نظر 

 بر عه0 
ً
ه د( مطابق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور صرفا

شورای اسالمی مبنی بر  مجلس( طرح مدیریت تعارض منافع 2سازمان بازرسی کل کشور است. به همین دلیل ماده )

 ی نظارتی مغایر اصل یادشده در قانون اساسی است.هادستگاهمداخله سایر 

ع چندگانه در این موضو که نظارت  کردعالوه بر وجود مغایرت با قانون این ماده از طرح مذکور، باید به این نکته توجه 

نظام »مشکالتی را در خصوص اجرا و نظارت بر آن به وجود خواهد آورد؛ به همین دلیل سازوکار پیشنهادشده مغایر 

 .دیآیماصل سوم قانونی اساسی نیز به شما  92موضوع بند « اداری صحیح

 مضاعفمنع هرگونه تابعیت 

یز امکان مضاعف و ن تیتابعتابعیت مضاعف هستند بدون نحوه دریافت ی تمامی افرادی که دارای ریکارگبهدر این طرح 

های مجلس درباره طرح مدیریت اظهارنظر قبلی مرکز پژوهشکه این موضوع در  طورهمانلغو آن ممنوع شده است. 

تولد در یک کشور دیگر کسب  واسطهبه تواندیموقات تابعیت دوم یک فرد نیز ذکر شده است، گاهی ا 1تعارض منافع

تا از  اندشدهشده باشد و نه سوگند به مقررات آن کشور دوم. همچنین در این طرح افراد دارای تابعیت مضاعف مکلف 

 ای است که تابعیت بعضی از در حالخود را لغو کنند، این  تیتابعی کرده یا ریگکنارهسمت خود 
ً
مکان کشورها اصوال

 لغو ندارد و یا در برخی دیگر تا سن مشخصی این امکان وجود ندارد.

 عدم مدنظر قرار دادن مقامات منصوب توسط رهبری و مشاوران سران قوا

نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام »تحلیل حقوقی الیحه در گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با عنوان 

به این نکته ظریف اشاره شده است که  «مدیریت تعارض منافع»و طرح « وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

ششم توسعه(  لهساپنج( قانون برنامه 01ی موضوع ماده )هادستگاهو مدیریت رهبری )در ذیل  نظرتحتی هادستگاه

منصوب  زیرا افراد؛ ولیکن درباره مقامات منصوب توسط رهبری سخنی به میان نیامده است اندگرفتهمدنظر قانون قرار 

 در نهادهای زیرنظر ایشان فعال نیستند، همانند مشاوران رهبری، رئیس و اعضای شورای راهبری روابط 
ً
رهبری لزوما

( این قانون 0باره شمول قانون به مشاوران سران قوا سکوت نموده و در ماده )خارجی و .... . همچنین این طرح در

 را جزو اشخاص مشمول احصا ننموده است. هاآن

                                                           

 مجلس شورای اسالمی. یهاویرایش دوم(. مرکز پژوهش-)کلیات« فعطرح مدیریت تعارض منا»اظهارنظر کارشناسی درباره: . 1

 .9911آبان  02. 09291092شماره مسلسل 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627751
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627751
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 عدم در نظر گرفتن سازوکار مشخص

نیز بیان شده است، طرح مدیریت تعارض منافع فاقد  ازی حاکمیت و جامعهگزارش مرکزتوانمندسهمانطور که در 

به عبارت دیگر طرح مذکور فاقد ابتکار عمل جهت مدیریت مسئله ؛ سازوکار مناسب برای مدیریت این مسئله است

ایف قانونی وظ ی و در نظر گرفتن سازوکار خاصی، مدیریت تعارض منافع را به انبوهنیبشیپتعارض منافع بوده و بدون 

 سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای اطالعاتی افزوده است.

. حتی تسینی غیرتخصصی صحیح هادستگاههمچنین مطابق نظرات کارشناسی واگذاری یک امر کاماًل تخصصی به 

 OECDزمان مثال سازمان ملل و سا طوربه، شودیمیی که برای مدیریت تعارض منافع در دنیا منتشر هاروشدر بهترین 

به دلیل پیچیده بودن تعارض منافع  درواقع. اندنکردهاز بدنه قوه مجریه برای تعارض منافع آن دفاع  مجزااز نهادی 

 شودیم؛ زیرا نهاد یا شخصی که به این کار منصوب اندکردهجایگاه متولی مدیریت آن را در داخل هر وزارتخانه مشخص 

 ی قانون، اشراف اطالعاتی و تخصص الزم را دارا باشد.هازدنحوه دور ، نهاحوزهباید بر موضوع، اشخاص، 

 چیره بودن رویکرد کیفری

از امری پیشگیری و یا با آن مبارزه کنیم سریع به سمت مجازات  میخواهیم کهیهنگاممشکل ما در کشور این است که 

؛ تصلی در تعارض منافع مبتنی بر مدیریت اسباید به این نکته توجه کنیم که رویکرد ا کهیدرصورت؛ میرویمکیفری 

یعنی متولی مدیریت تعارض منافع بایستی در وهله اول آموزش و ارتقاء آگاهی کارمندان و مدیران نسبت به مسئله 

که از طرح و متولیان آن پیداست گویا  طورهمانی کنترل و مدیریت آن را مدنظر قرار دهد. ولیکن هاراهتعارض منافع و 

 واقعدر هادها بایستی به دنبال مجرم و مجازات آن باشند تا اینکه بخواهند از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورند. این ن

اصل اساسی در مدیریت تعارض منافع بر پیشگیری بنا شده است و این تنها با آموزش و اصالح ساختارها و قوانینی که 

خواهد بود نه اینکه بعد از وقوع تعارض منافع به دنبال مجازات  ریذپامکان کنندیمموجبات بروز شرایط منافع را ایجاد 

 فرد خاطی باشیم.

 ابهام در تعاریف

حق، امتیاز یا منفعتی اعم از مالی یا »تعریف منفعت شخصی آمده است:  در خصوص( این طرح 9( در بند پ ماده )9

 عاید ش غیرمستقیممستقیم یا  طوربهغیرمالی که 
ً
 یا جزئا

ً
( این قانون شود 0خص یا یکی از اشخاص موضوع ماده )تماما

واژه غیرمستقیم در این تعریف دارای ابهام است. طبق نظر کارشناسان حقوقی به طور «. دفع نماید هاآنیا زیانی را از 

 ینا باوجوداز اهالی همان شهر هستند،  اشو خانوادهمثال فردی که در یک شهرستان کوچک شهردار است و نیز خود 

، یعنی هر تصمیمی که شهردار اتخاذ کند به نفع خود و خانواده و شوندیمقانون، به طور کامل و مطلق مشمول آن 

 میوانتیمی کند؟ لذا این ابهام را ریگمیتصمخویشاوندانش خواهد بود! در این صورت چه کسی باید به جای شهردار 

 ی دانست.گذارقانونکلی  یهااستیس 1ی موضوع بند سینوقانونمغایر با اصول 

https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
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 اتموجبی اساسی اجرای قانون مدیریت تعارض منافع هاشاخصیکی از  عنوانبه« منفعت عمومی»( تعریف نکردن 0

با اصل تدوین قوانین مبتنی بر  ریمغا توانیم؛ بنابراین عدم تعریف این واژه مهم را آوردیمی آن را فراهم عدم اجرا

 ی دانست.گذارقانونی کلی هااستیس 1وع بند بودن قوانین موض اجراقابل

 عدم شمول تمام سفرها

یی مربوط به سفر است دو نکته مهم مورد غفلت هامؤلفه( طرح مدیریت تعارض منافع که در خصوص ثبت 91در ماده ) 

 قرار گرفته است:

ی تعارض منافع و فسادهای هاتیموقع( تنها به سفرهای خارجی اشاره شده است؛ سفرهای داخلی نیز امکان بروز 9

 فراهم کنند که در این طرح تنها به سفرهای خارجی اشاره شده است. توانندیممرتبط با آن را 

 ناسی مرکزاظهارنظر کارشدر  طور کههمان( تنها به سفرهای خارجی مرتبط با مسئولیت کاری اشاره شده است؛ 0

 در قالب سفرهای شخصی اتفاق  1های مجلسپژوهش
ً
. برخی از افتندیمعنوان شده است تخلفات احتمالی اکثرا

 برای تفریح و نه مأموری شوندیمیک هدیه به مسئولین اهدا  عنوانبه هانهیهزسفرها با قبول کلیه 
ً
ت و این سفرها صرفا

 ی تعارض منافع و مفاسد مرتبط با آن شوند.هاتیموقععث بروز با توانندیمسفرها  گونهنیاهستند؛ لذا 

 وجود راه فرار در خود طرح

ر د هاآنی که برای ثبت اسامانهو منافع خود را در  هاییدارا( طرح مدیریت تعارض منافع برای اینکه افراد 1در ماده )

 کردنمکو  هاییدارابا ریز کردن  تواندیم نظر گرفته شده است وارد کنند سقفی ریالی منظور شده است، ولیکن فرد

خودداری نماید. لذا الزم است  هاآنارزش ریالی هر یک از میزان سقف منظور شده در طرح و افزایش تعداد آن از ثبت 

 ی دیگری نیز اعمال کرد تا از دور زدن آن جلوگیری به عمل آید و یاهاتیمحدود هاآنعالوه بر تعیین سقف ریالی برای 

ر را مورد پیگیری قرار دهند و منتظ آنداده شود که در صورت مشکوک شدن به فرد بتوانند  انیمتولاین اختیار عمل به 

 اعالم از جانب و ی نباشند.

 ( سهام از سهام کل یک شرکت بدون توجه به مبلغ ریالی آن%5عدم ممنوعیت دارا بودن پنج درصد )

( کل سهام، %2بیشتر از پنج درصد ) هاآنسهام  کهیدرصورتقانون تنها  طرح مذکور افراد مشمول 99مطابق ماده 

سهامدار یا شریک شرکت خصوصی باشند. مطابق نظر  توانندیمیک شرکت خصوصی نباشد  الشرکهسهمآورده یا 

شود.  هنباشد، ولیکن باید حجم و بزرگی شرکت نیز درنظر گرفت توجهقابلکارشناسان شاید در ظاهر پنج درصد سهام 

                                                           

-9مجلس شورای اسالمی. شماره مسلسل  یهامرکز پژوهش«. طرح مدیریت تعارض منافع»نظر کارشناسی پیرامون:ر اظها. 1

 .9922شهریور  91. 01291092

 

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
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اید چند میلیارد را شامل شود. لذا ب تواندیماگر فردی سهامدار یک هولدینگ یا شرکت بزرگ باشد، آنگاه پنج درصد آن 

 در این خصوص هوشمندی بیشتری به خرج داد و عالوه بر تعیین درصد، سقفی نیز برای ارزش ریالی آن تعیین شود.

 ی گردانهادربعدم توجه به تعارض منافع 

ی گردان و ارتباطات پساشغلی یک مسئله پرمخاطره و البته پربسامد در کشور ما است، ولی با بررسی هادربله مسئ

مهم نشده است و عماًل هیچ ممنوعیتی برای آن  نیاکه هیچ توجهی به  میکنیمطرح مدیریت تعارض منافع مشاهده 

و  لمسقابل هاسازمانوقعیتی است که در تمام ی گردان مهادربدر نظر گرفته نشده است. موقعیت تعارض منافع 

 در آینده و پس از تواندیم کنندیمکسب  هاسازمانمشاهده بوده و با توجه به اطالعات و روابطی که افراد در هر یک از 

 موجبات وقوع تعارض منافع برای فرد را تشدید کند. شدتبهترک شغل )بازنشستگی یا استعفا( 

*** 

ع ی لزوم بازبینی و اصالح طرح مدیریت تعارض منافاهیانیبنیز در  اندیشکده شفافیت برای ایرانمذکور  عالوه بر موارد

 که ازجمله شودیمالمی را به دلیل وجود اشکاالت مهم و عدیده متذکر مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اس

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیماین مشکالت 

 ناظر؛ یهافعلی کشور در تعیین دستگاه یهاتیتوجهی به ساختارها و ظرفکم .9

 انه منافع؛فعلی و تحمیل بار مالی در ارائه پیشنهاد توسعه سام یهاتیتوجهی به قوانین و ظرفکم .0

 رویکرد نادرست در مدیریت تعارض منافع، در موارد متعدد؛ .9

 ...و  خلط میان رشوه و هدیه و امکان ایجاد نابسامانی .9

ی مجلس و هاپژوهشکه از نظرات کارشناسان و مراکزی چون مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، مرکز  طورهمان

ی بر طرح مدیریت تعارض منافع وارد است. با توجه تأملقابلجدی و اندیشکده شفافیت برای ایران پیداست، نقدهای 

رهبری  ازجملهبه این نکته که مسئله تعارض منافع یک امر بسیار مهم برای کشور است و در سطوح مختلف حاکمیت 

اید بمجلس شورای اسالمی باید توجه نماید که ن جهیدرنتانقالب نیز نسبت به این مسئله هشدار داده شده است؛ 

ی کند که کشور را بجای یک گام به جلو بردن، ده گام به عقب گذارقانونی اگونهبهی با این درجه از اهمیت را امسئله

 بازگرداند.

 استانداردهای 
ً
طرح مدیریت تعارض منافع به دلیل مشکالت ساختاری و فرایندی متعددی که دارد و اساسا

ر به همین شکل تصویب شود مقوله تعارض منافع را از حیز انتفاع ساقط ی در آن رعایت نشده است و اگسینوقانون

کرده و به این زودی هم امکان تدوین یا اصالح قانون وجود نخواهد داشت؛ کما اینکه در خصوص قانون مبارزه با فساد 

رح است آن مط که بحث بازبینی هاستسالو ارتقاء سالمت اداری نیز قانون ضعیفی به شکل آزمایشی تصویب شد و 

ولیکن نتوانست یک بستر حقوقی مناسب برای مبارزه با فساد ایجاد کند. این اتفاق نباید در مورد موضوع بسیار مهم و 

پیچیده تعارض منافع تکرار شود. حال که در سطوح مختلف حاکمیت و جامعه نسبت به مقوله تعارض منافع دغدغه و 

https://iranthinktanks.com/statement-of-transparency-thinktank-about-the-conflict-of-interest-management-plan/
https://iranthinktanks.com/statement-of-transparency-thinktank-about-the-conflict-of-interest-management-plan/
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ی مختلف نظام هابخشد که باید این موضوع در درون سیستم اداری و است و همه معتقد هستن جادشدهیانگرانی 

و واجد استانداردهای  شدهحسابقانونی سنجیده و  شودیماداری حل شود، باید دقت نمود تا قانونی که تصویب 

 ی برای ایران باشد.گذارقانون

*** 

 ع به این شرح است:های هفته گذشته در حوزه تعارض منافها و گزارشاخبار، تحلیل دۀیگز

ستاد خبر داده که یکی از آنها  99حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه از تشکیل قرارگاه رفاه ایرانیان با  

 کند.ستاد مبارزه با تعارض منافع است و روی موضوعاتی چون مفاسد و مجاری فساد کار می

 در فرایند انتخابات، خطاب« تعارض منافع»اعات بخشنامه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم مر  

به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور گفت: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور 

 ها قرار بگیرد.کل راه و شهرسازی استاناندرکاران و مدیرانکار همه دست

نظام مهندسی کشور با اشاره به اعمال بخشنامه تعارض منافع  محمد عبدی قهرودی، رئیس شورای انتظامیعلی 

در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، گفت: نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات 

 شوند.شرکت نکنند، در صورت انتخاب هم از هیئت مدیره خارج می

های نظام به ایام نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمانهمزمان با نزدیک شدن خبرگزاری فارس خبر داد  

دلیل تعارض منافع عضو کنونی هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران به 92مهندسی ساختمان کشور حدود 

 اند. ردصالحیت شده

 نافعهای مجلس شورای اسالمی طی گزارشی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح مدیریت تعارض ممرکز پژوهش 

تشریح کرد. در این گزارش آمده: به اذعان کارشناسان مربوطه، مصوبه کمیسیون واجد ایرادات و مشکالت اساسی 

گردد موضوع به صورت دوشوری بررسی شود و مصوبه جهت ارتقاء و رفع ایرادات رسد و پیشنهاد میبه نظر می

 مذکور به کمیسیون ارجاع شود.

هار داشت: الیحه مدیریت تعارض منافع با پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی بسیار حسام الدین آشنا در توئیتی اظ 

 قوی کنار گذاشته شد و به جای آن طرحی ارائه شد که احتماال در مسیر صیانت قرار بگیرد.

 گیری بانکداری، تعارض منافع در روند شکلمجلس محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

 های خصوصی خواند. را مانع از اعمال نظارت مطلوب بانک مرکزی بر بانک 9952هۀ خصوصی در د

مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعضای کمیته تعارض منافع سازمان تامین اجتماعی را  

 منصوب کرد. 

 6022شهریور  02مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 ندشرکت نکن نظام مهندسی تعارض منافع در انتخابات مشمولمهندسان 
 9922شهریور  99ـ ( کشوری نظام مهندس یانتظام یشورا)رئیس ی قهرود یعبد محمدیعل
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

نظام  رهیدم ئتیکشور با اشاره به اعمال بخشنامه تعارض منافع در انتخابات ه ینظام مهندس یانتظام یشورا سیرئ
اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نکنند، در صورت انتخاب  یانتخابات یگفت: نامزدها ،یمهندس
 .شوندیخارج م رهیمد ئتیهم از ه

سابق راه و  ریکرد: بخشنامه وز انیدر خصوص تعارض منافع ب یسابق راه و شهرساز ریدرباره بخشنامه وز یو
وقت راه و  ریوز 9911اسفندماه سال  01 خی. در تارستین یدیبحث خاص و جد چیص هخصو نیدر ا یشهرساز
بخشنامه، چارچوب و نحوه  نیصادر کرد. در ا« تعارض منافع»تحت عنوان  یا( بخشنامهی)دکتر آخوند یشهرساز

 شیدر آن زمان پ که یها در آن لحاظ شده بود. همزمان به خاطر مسائلو ارکان سازمان رهیمد اتیه یاعضا تیفعال
از اعضا قرار  یموضوع و طرح موضوع و اطالع همه اعضا از آن، بخشنامه مورد اعتراض برخ نیرغم ابالغ ا یآمد، عل

 مطرح شد. یادار عدالت وانیگرفت و موضوع در د
ها رهیمد تایآن بخشنامه توسط ه تیرعا زانیاز م یگزارش ،یکه بعد از دو سال و اند نیبا اشاره به ا یقهرود یعبد

 یجد یلیخ هیقض نیم کردند االها اعاظهار کرد: در پاسخ استان م،یها خواستاستان یاز ادارات کل راه و شهرساز
 یکه در آن بخشنامه برا یها فارغ از الزاماتاز استان رهیمد اتیه یاعضا یکه برخ یبه نحو ردیگیمورد توجه قرار نم

 دیه جددر بخشنام بیترت نیمختلف اقدام کرده بودند. بد یبه انحا یمهندساعضا شده بود، نسبت به ارائه خدمات 
 رو در موقع ثبت نام شرکت د 11در سال  یاعالم شد که اگر کس یبه صورت مکتوب و دسته بند ایقضا نیفقط ا

 یادهیچیبحث پ گرید نیانتخابات دوره هشتم تعهد داده که وارد حوزه تعارض منافع نشود و امروز شده است، ا
 .ستین

 یاشور  یکه هر چند بررس میاعالم کرد یعدالت ادار وانید نیدر جلسه با مسئول کهنیا یادآوریبا  یقهرود یعبد
رد مو نیدر ا یالزم است ول یهای استان از نظر شکلهای سازمانرهیمد اتیه ینسبت به تخلفات اعضا یانتظام

اضافه کرد: به عنوان مثال،  ست،ین دهیچیپ یلیع، حداقل ختعارض مناف تیموضوع عدم رعا ،یتیخاص از نظر ماه
اده موضوع هم تعهد د نیا یای به واسطه پروانه اشتغال به کار نکند و براای کار حرفهرهیمد اتیاگر قرار بوده عضو ه

ض ، نقاست شانینظارتش با خود ا تیای که مسئولای در حوزهدر عمل، تعهد خود با ارائه خدمات حرفه کنیاست ل
اساس اثبات تخلف  نیموضوع گرفت. بر ا نیتوان به امی یرادیچه ا گریهزار مترمربع، د 92 ای 92 ای 02با  ولوکرده، 

 نیپروانه ا قی، تعل09اعمال ماده  قیشود از طرمی یچون به راحت ست،ین دهیچیپ اریتعارض منافع بس تیعدم رعا
 جهیتن نیخاطر، وزارتخانه به ا نیداشت که به هم یشد، تبعاتکار می نیواقعا اگر ا یتعداد از افراد را صورت داد ول

، در بحث بوده اند نیاگر قبال مشمول ا یانتخابات ی. نامزدهامیرا حل کن هیقض ز،یآم مسالمتکه به صورت  دیرس
 ی، با راو ماه بعد از آند ایماه  کیمثال  کنیل اورند،یهم ب یشوند و را دینشوند، چون اگر کاند دایکاند ندهیانتخابات آ

 شد. هندسازمان استان خارج خوا رهیمد اتیاز ه یانتظام یصادره از شورا
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/14/2566139
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/14/2566139
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 ی استنمود معضل تعارض منافع در صنعت خودرو ساز
 9922شهریور  99ـ ( مجلس سهیرئ اتیعضو ه)مجتبی یوسفی 

 تعارض منافع در حوزه صنعت 
 

مام بر دوش ت هایگران نیه ابلک ردیگیفرسوده تنها دامن رانندگان را نم یخودروها ضیتعو یخودرو و ناتوان یگران
 قطعات متیق شودیخود م یواقع متیبرابر ق نیچند یلیدل چیبدون ه ییکه خودرو یمردم جامعه خواهد بود، زمان

 هایرنامگبیب نی. که همه اآورندیمسافران م یفشار را بر رو یگران نیجبران ا یرانندگان برا کند،یم دایآن هم رشد پ
 یدر خودروساز یاضابطه وستهیپ رهیزنج کیاست. در حال حاضر  یظارت در صنعت خودروسازبه عدم ن گرددیبازم

است  یبازار در دست عده خاص نیا یتا نرخ گذار دیاز تول یعنی. دهدیرا نم هامتیحاکم است که اجازه کاهش ق
با  دیمام نکات عنوان شده بات گردد،یبه تعارض منافع باز م یهستند که همگ داریکننده و هم خر دیکه هم خود تول

 یجد یکه عزم یوقت صمت دادند برطرف و متحول شود. تا زمان ریوز یفاطم یبه آقا ندگانیکه نما یاعتماد یرا
 نخواهد شد.  رفمشکالت برط هاتیریمد رییدر جهت رفع مشکالت نباشد با تغ

 تقنین عدالت 
 

 

 است یبلکه فرع ی،اصل ینه موضوع« تعارض منافع»
 9922شهریور  92ـ ( ساختمان یاسبق سازمان نظام مهندس سیرئ)ی محمد غرض دیس
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

را نه  «تعارض منافع»ساختمان کشور  یسازمان نظام مهندس یاطالع رسان گاهیادر گفتگو با پ یمحمد غرض دیس
مربوط به عمق داشتن امکانات است؛  یفن التیخواند و گفت: تعارض در تشک یفرع یبلکه موضوع یموضوع اصل

مردم هست  رارائه کند، او تاج س یبتواند خدمات بهتر ی.اگر هرکسدیاوریدست بصاحب ملک را به تیرضا نکهیا یبرا
 است. یفرع ،یموضوع گرید« تعارض منافع»موضوع  یول

 یهاسازمان رهیمد اتیدوره ه نیانتخابات نهم یساختمان، برگزار یسازمان نظام مهندس یرو شیپ دادیرو نیمهمتر
« افعتعارض من» ریابالغ بخشنامه اخ نکهیبا توجه به ا گر،ید یساختمان سراسر کشور است. از سو ینظام مهندس

 یخاباتانت یداهایکاند یچالش برا جادیاقدام منجر به ا نیا ده،یگرد خاباتمصادف با انت یتوسط وزارت راه و شهرساز
 دوره هشتم شده است. یفعل یاعضا ژهیبه و

 سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 

 

 تعارض منافع لیدلاستان تهران به یعضو نظام مهندس 11ردصالحیت 
 9922شهریور  91ـ  خبرگزاری فارس

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

ساختمان کشور حدود  ینظام مهندس یهاسازمان رهیمد ئتیدوره انتخابات ه نینهم امیشدن به ا کیهمزمان با نزد
راد سه اف نیاند. اشده تیتعارض منافع ردصالح لیدلاستان تهران به ینظام مهندس رهیمد ئتیه یعضو کنون 92

 مهلت خواهند داشت. تیاعتراض به موضوع رد صالح یروز برا
 خبرگزاری فارس  

 

http://taghninedalat.ir/1400/06/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/
http://taghninedalat.ir/1400/06/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14317
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14317
https://www.farsnews.ir/news/14000617000168
https://www.farsnews.ir/news/14000617000168
https://www.farsnews.ir/news/14000617000168
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 تشکیل ستاد مبارزه با تعارض منافع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 9922شهریور  91ـ اجتماعی( رفاه تعاون، کار و  ریوز)ی حجت اله عبدالملک

 تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 

وزارتخانه انجام خواهد داد؛ حتما  نیدر ا یاساس شیپاال  کیرفاه اعالم کرد که ظرف چندماه تعاون، کار و  ریوز
ه مبارز  هیاضافه خواهد کرد. او که داع مشیهم به ت یدیجد رانیکارآمد و پاکدست را ارتقا داده و مد رانیمد یتعداد

روع کرده ش یفعل رانیهای تابعه نزده و کارش را با مددر سازمان رانیمد رییبا تعارض منافع دارد، تا کنون دست به تغ
 یاز آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است و رو یکیستاد خبر داده که  99با  انیرانیقرارگاه رفاه ا لیشکو از ت

 کند.یمفاسد هستند( کار م ستیکه جزء ل یفساد )کسان یهاسیفساد و ک یچون مفاسد، مجار یموضوعات
 بیها و تصونهیدرآمدها و کاهش هز شیاها با هدف افز صندوق یداریو مقررات متعارض با پا نیقوان حیتنق»همچنین 

 های چهاراسله و بلند مدت وزیر رفاه است.یکی از برنامه« و کارآمد ازیمورد ن نیقوان
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 است یضرور« تعارض منافع»مراعات دستورالعمل 
 9922شهریور  91ـ ی( راه و شهرساز ریوز) یرستم قاسم

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

از موارد مطروحه در نشست مشترک مسؤالن  یکیساختمان  یمهندسسازمان نظام رهیمدأتیدوره ه نیانتخابات نهم
بر لزوم مراعات بخشنامه  دیبا تأک یرستم قاسم مختلف کشور بود. یهاکل استان رانیبا مد یوشهرسازوزارت راه

 یکل سراسر کشور افزود: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهم رانیانتخابات، خطاب به مد ندیدر فرا« تعارض منافع»
  .ردیها قرار بگاناست یراه و شهرساز کلرانیاندرکاران و مددر دستور کار همه دست دیاست که با

 رهیمدأتیدوره ه نیدر خصوص انتخابات نهم یاظهارات رادیبه ا ریوساختمان وزمحمودزاده معاون مسکن نیچنهم
 ساختمان پرداخت. یمهندسنظام

 خبرگزاری تسنیم 
 

 

 هاصنف یدر تمام« تعارض منافع» یاجرا یواحد مجلس برا میلزوم تصم
 9922شهریور  91ـ ( مردم نطنز ندهینما)ی پور باد یروزیرحمت اله ف

 سکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزه م 
 

ابالغ شده، همواره مورد بحث بوده  ی در مورد تعارض منافعوقت راه و شهرساز ریتوسط وز رایکه اخ یدستورالعمل
 . قابل اجرا خواهد بود یدر شورای انتظام یدستور اقای وزیر درصورت انطباق با قانون و پس از بررس است.

ود، ش جادیا هاتیمحدود نیو ا فتدیاتفاق ب نیاگر قرار است ا ؛میها دارامروز ما موضوع تعارض منافع را در همه صنف
 نیدر ا یواحد میتصم کیها، است که پارلمان با استفاده از نظرات همه بخش ازین در همه صنوف انجام شود. دیبا

 مصوبه شوند. نیدارند، مشمول ا یهایی که نظام صنفو همه مجموعه ردیباره بگ
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 

https://www.isna.ir/news/1400061511243
https://www.isna.ir/news/1400061511243
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/16/2567579
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/16/2567579
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14318
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14318
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 یای نظام مهندسبا اخالق حرفه تیمنافع در ضد تعارض
 9922شهریور  91ـ  واحد استان ایالم سایت خبری تابناک

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 کوچک سر یای ،قارچ گونه از نقاط مختلف شهرهاتراکم و اخالق حرفه تیعدم رعا لیکه بدل یهای شهرساختمان
های گذاشته اند .و طرح شیای را در شهرها به نماحرفه ریوغ یاخالق ریغ یاز معمار هیای کررهآورده و چه رونیب

در خدمت  یهرگز نتوانستند به خوب مانکاران،یپ یبو منفعت طل یهای فنیدقت یکه به علت ب یساخت ریوز یعمران
کشور  ییوروستا یعمران شهر یکارکرد هایهایی از ضعففقط بخش نهایا .رندیجامعه قرار بگ یازهاین نیرفاه وتام

 یضعف علم ایای و اخالق حرفه تی،تعارض منافع ،عدم رعا یدقت یاز عدم نظارت ،ب یضعف ناش لیاست که بدل
توانند که می یافراد تیصالح دییبه تا رکلیورود مد. نظارت بر ساخت وسازها ظهور وبروز کرده اند ستمیس

شدن  تهیفرمال ییو از سو ی،منفعت طلب ینموده وبستر سوء استفاده مال جادیا ینظام مهندس یبرا یجد یهاچالش
 شود،می ریمنافع افراد خاص،مصداق حرکت در داالن تعارض منافع تعب نیمتا یبرا یو بستر ساز یفن یهانظارت
 یدسظام مهنن رهیمد اتیدر ه تیهمزمان عضو و کیشرکت ژئوتکن نیدر چند تیاعضویاز جنس دارا بودن و  یتعارض
 ستمالداصطالح استفاده از  یریاز بکارگ سیسل روشن و یتعارض منافع مفهوم نیکه ا یبراست !یانتظام یو شورا

 یبرخ یرود با ملحوظ دانستن تخلفات از سواستان انتظار می یدستگاه نظارت از است! شهیپاک کردن ش یبرا فیکث
 یشده ،مانع از بستر ساز داریتعارض منافع پد لیکه بدلنشده  تیاحراز صالح یونامزدها رهیمد اتیه یاعضا

 . کل شوند ریمد یاز سو یدستورالعمل تعارض منافع و نظام نامه اخالق مهندس تیعدم رعا استمرار تخلف
 تابناک 

 

 

 و به دور از تعارض منافع مقتدر یبانک مرکز جادیا
 9922شهریور  91ـ ( برنامه، بودجه و محاسبات ونیسیعضو کم)محسن زنگنه 

 تعارض منافع در نظام بانکی 
 

 ها متاسفانه از دههدولت .داشته باشد یآنها ورود جد یسامانده یبرا دیوده و دولت باتورم ب شهیر رانیها در ابانک
کشور  ینظام بانکدار یمجوز داده و آنها را وارد فضا یهای خصوصبه بانک یهای مردمهیبا هدف جذب سرما 52

راف و اش تیریفانه مدمتاس .را به همراه داشت ییهاتیو مز بیدر کشور معا یخصوص یهابانک یریگکردند.شکل
ارت نظ نینبه جهت تعارض منافع و نقص قوا یها وجود نداشت و بانک مرکزبانک نیا یدولت بر رو یاز سو یکامل
 یجزو مسئوالن بانک مرکز یخصوص یهابانک رانیاغلب مد نکهیا لیتعارض منافع به دل نیا را انجام نداد. یکامل

ت نسب یو مصوبات بانک مرکز یقانون یهاتیفراتر از محدود یخصوص یاهبودند، بوجود آمد و موجب شد تا بانک
 اقدام کنند.  التیو سود تسه التیبه پرداخت تسه

کالن  یهااستیمقتدر و بدور از تعارض منافع و براساس س یبانک مرکز کی جادیدر گرو ا یخصوص یهاکنترل بانک
 ستمین م،ینواگذار ک یقیآن را به اشخاص حق تیریآنکه مد یابه معن یکشور است، البته قائل به استقالل بانک مرکز

 .ردیل بگآن شک یالتیو چارت تشک نشیو نه در چ یدر ساختار و سازمان بانک مرکز دیاستقالل با نیبلکه معتقدم ا
 خبرگزاری خانه ملت 

 

http://www.tabnakilam.ir/fa/news/991882
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/991882
https://www.icana.ir/Fa/News/483062
https://www.icana.ir/Fa/News/483062
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 تعارض منافع تیریمجلس در مورد طرح مد یهااظهارنظر مرکز پژوهش
 9922شهریور  91ـ  مجلسهای مرکز پژوهش

  طرح و لیحه تعارض منافع 
 

تعارض منافع  تیریخود را در مورد طرح مد ینظر کارشناس یگزارش یط یاسالم یهای مجلس شورامرکز پژوهش
 یت اساسو مشکال راداتیواجد ا ونیسیگزارش آمده: به اذعان کارشناسان مربوطه، مصوبه کم نیا در کرد. حیتشر

و  یشنهادیپ یدر سازوکارها ی، ابهامات جد یبا قانون اساس رتیعبارتند از: مغا راداتی. اهم ارسدیبه نظر م
ل در اختال جادیا یال ن و احتمال باالو مسئو  رانیمد یریپذسکیکاهش قدرت ر ،ییاجرا یندهایبا فرآ یناسازگار

 کشور.  ییاجرا یهادستگاه یانجام امور جار
 ب ،یو هفتاد و چهارم قانون اساس کصدیقانون در کشور مستند به اصل  ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول

ً
ر عهده صرفا

اصل مذکور در  ریمغا ینظارت یدستگاهها ریبر مداخله سا یمبن (2)کل کشور است. لذا حکم ماده  یازمان بازرسس
را در عرصه اجرا و نظارت بر آن به همراه  یتمشکال عموضو  نیاست، افزون بر آن نظارت چندگانه در ا یقانون اساس

به  یاصل سوم قانون اساس 92موضوع بند  «حیصح ینظام ادار» ریمغا ،یشنهادیخواهد داشت؛ لذا سازوکار پ
به  یدگیرس ن،یو اموال مسوول ییبر فهرست دارا یمبن( 1)درمورد دامنه شمول صدر بند الف ماده  .رسدینظرم

از  باشد.می هییقوه قضا سیبرعهده رئ یچهل دوم قانون اساس کصدویمستند به اصل  ن،یو اموال مسوول ییدارا
تند به است. مس دهیمصلحت نظام رس صیمجمع تشخ بیبه تصو نیو اموال مسئول ییدارا به یدگیقانون رس یطرف
 کصدویاصل  ری. لذا بند مذکور مغاستین سریم یمراجع قانونگذار ریمصوبات مجمع توسط سا رییتغ ی،ریتفس هینظر

 .رسدیبه نظر م زین یدوازدهم قانون اساس
ذا ضمن وجودارد؛ و ل یاساس راداتیابهامات گسترده و ا ون،یسیوبه کمالذکر، نسبت به مفاد مصبه موارد فوق تیباعنا

ماده  لیمستند به ذ گرددیم شنهادیپ ،یبخش عموم رموضوع تعارض منافع د فیتکل نییتع تیضرورت و اهم دییتا
مصوبه جهت  ات،یشود و در صورت موافقت باکل یبررس یموضوع به صورت دوشور ،ینامه داخل نییقانون آ 991

 ارجاع شود. ونیسیمذکور به کم راداتیرتقاء و رفع اا
 های مجلسمرکز پژوهش 

 

 

 دتعارض منافع خبر دا تیریمد حهیشدن ال یگانیآشنا از با نیحسام الد
 9922شهریور  95ـ )مشاور رئیس جمهور در دولت دوازدهم( آشنا  نیحسام الد

  طرح و لیحه تعارض منافع 
 

باره نوشت:  نیدر ا یتیدر توئ یو تعارض منافع خبر داد. تیریمد حهیشدن ال  یگانیاز با یتیآشنا در توئ نیحسام الد
ارائه  ین طرحآ یکنار گذاشته شد و به جا یقو اریبس یو کارشناس یتعارض منافع با پشتوانه مطالعات تیریمد حهیال 

 .ردیقرار بگ انتیص ریشد که احتماال در مس
 سایت خبری انتخاب 

 

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1668873
https://www.entekhab.ir/fa/news/636990
https://www.entekhab.ir/fa/news/636990


 

 

 

 

 

 

 

 1400شهریور  19تا  13| 61شماره  13

 

 مجلس در گفتگوی ویژه خبری تعارض منافعمدیریت  نقد طرح
کارشناس مبارزه با حسین قریشی ) -(مجلس یاجتماع ونیسیکم سیرئ) یلیاسماعولی 
 9922شهریور  95ـ  (کل کشور یسازمان بازرس مشاور) زادهیمشهد -( فساد
  طرح و لیحه تعارض منافع 

 

 یوگوکارشناس مبارزه با فساد ا با حضور در برنامه گفت یشیمجلس و قر یاجتماع ونیسیکم سیرئ یلیاسماع یول
 مجلس در خصوص تعارض منافع پرداختند. دیطرح جد یبه بررس یخبر ژهیو

درخصوص تعارض منافع  ییهادر کشور بحث 11، 12از سال  نکهیفساد با اشاره به ا کارشناس مبارزه با یشیقر
باشد  یحداقل دیبا یقانون راداتیشده، لذا ا دهیکش یادیرابطه مجلس و دولت زحمات ز نیصورت گرفت گفت: در ا

را  یصلا یهاگلوگاهکه  میموضوع توجه کن نیبه ا دیبا میکن بیقانون تصو میخواهیم یوقت اجرا شود. یو به خوب
دودتر مح دیبا نیمشمول .ردیصورت بگ یطرح اصالح جد نیبر ا .شود بیها قانون تصوآن یو برا میکن ییشناسا

 میبگذار میخواهیافراد م نیا یکه برا یو احکام نیکند، قوان دایپ یها تسرارشد و همترازان آن رانیشوند و به مد
 .ابهامات برطرف شود نیا دیاز موارد ابهام دارد که با یمتن طرح در بعض ها باشد.و متناسب با آن قیدق دیبا
جه داشته تو دیرا دارد، با شتریتوسعه ب تیطرح قابل نیمجلس گفت: ا یاجتماع ونیسیکم سیرئ یلیاسماع یول

 نکهیا اکرد، امشروع کرد و نواقص را برطرف  ییجا کیکار را از  دیبا ی.بوده تا ساختار یطرح فرد نیکه روند ا میباش
 .ستیدرست ن میاز نواقص طرح را متوقف کن یبه خاطر برخ میبخواه

 نکهیکل کشور در ادامه برنامه با اشاره به ا یسازمان بازرس یو پارلمان یمشاور معاونت امور حقوق زادهیمشهد رضایعل
 میداد ونیسیبه کم یرایبس شنهاداتیاظهار کرد: پ میداشت ونیسیطرح با کم نیدرخصوص ا یاساس یهاچالش

انون در ق .ستیکه مطرح شده کامل ن یموضوع نداشت لذا طرح نیدر خصوص ا یتوجه ونیسیگفت کم توانیکه م
شور به ک یاساس یهادستگاه یبرا یشود مشکالت جد بیطرح تصو نیاگر ا م،یتوجه کن تیبه جامع دیبا یسینو

 ها توجه کرد.به آن انتویآن چند مورد است که م لیوجود خواهد آورد و دل
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 
 

 بود« تعارض منافع» یجانیالر یآمل یاستعفا یعلت اصل
 9922شهریور  95ـ ( اصولگرا یاسیفعال س) مقدمیکنعان نیحس
  کلیات تعارض منافع 

 

 ییااجر  یهاتیدر خصوص بحث تعارض منافع در حوزه مسئول یکه مقام معظم رهبر یبه نظر من با توجه به صحبت
 صینگهبان بودند و هم در مجمع تشخ یچون هم در شورا شانیکه ا رسدینظر مد؛ بهفرمودن انیدارند، ب نیکه مسئول

ه جهت ک نیتعارض منافع از ا استعفاء کردند. اننگهب یاز شورا کرد،یم جادیتعارض منافع ا نیمصلحت نظام و ا
و  هااستیس مصلحت نظام هم ناظر بر صیمصوب مجلس نظارت کند و مجمع تشخ نیبر قوان دینگهبان با یشورا

مجمع  استینگهبان و ر یهمزمان در شورا تینگهبان و مجلس است، لذا عضو یشورا انیاختالفات م نیهمچن
  کند. جادیتعارض منافع ا تواندیم صیتشخ

 خبرگزاری ایلنا 

 

https://www.yjc.news/fa/news/7887623
https://www.yjc.news/fa/news/7887623
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1128155-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1128155-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 واکنش روسای نظام مهندسی ایالم و یزد به بخشنامه تعارض منافع
 سیرئ)اصغر زحمتکش  یعل - (المیا ینظام مهندس سیرئ)عسکر عسکری علی
 9922شهریور  91ـ  (زدی یمهندسنظام
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 ها دستوراستان یبه ادارات کل راه و شهرساز ریبه شرح ز یابا ابالغ بخشنامه 9922 وریشهر 91 یراه وشهرساز ریوز
 ئتیصادره ه ینظر به را ». در این بخشنامه آمده است: بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد ینظارت بر اجرا دیتشد

وزارتخانه به شماره ... با موضوع اجتناب از تکفل  نیا ییدستورالعمل اجرا نهیدر زم یعدالت ادار وانید یعموم
)موسوم به بخشنامه تعارض  آوردیقبول تعارض منافع را فراهم م ای یندگیو موجبات نما نهیکه زم یهمزمان امور

 ئتیه 9919 یو کنترل ساختمان اصالح یهندسقانون نظام م ییاجرا نامهنییمکرر آ 0ماده  2منافع موضوع بند 
 نبوده و قابل ابطال نیبا قوان ریمذکور دستورالعمل مورد اشاره مغا یاز آنجا که حسب را رساندی( به اطالع مرانیوز

 « .گرددیو استوار م دییدستورالعمل تا یداده نشده لذا بنا به مراتب اجرا صیتشخ
 یروسا یاقدام به انتشار نظر برخ یسازمان نظام مهندس یمرکز یاشور  تیسادر واکنش به این بخشنامه، 

 کرد. یاستان یهاسازمان
 است شورک NGO نیبه بزرگ تر یدهن کجبخشنامه تعارض منافع، 

ظام توانم ننمی گفت: المیساختمان استان ا یسازمان نظام مهندس سیعسکری رئ عسکرعلی
مهندسان  دیلطفا بگذار م،یتصور کن یشهرسازمجموعه وزارت راه و  ریرا در حد ز یمهندس

موضوع تعارض منافع  یکه برا میدانیهمه ما م .رندیبگ میمسائل خودشان تصم یخودشان برا
ص مشاور که تخص کی یبه مطالعه از سو ازیبه طور اخص و تمام امور مرتبط با سازمان به طور اعم ن

به بزرگ  یدهن کج قتیها را که در حقعجوالنه رفتار کردن نیخصوص داشته باشد است، لذا چطور ا نیالزم در ا
روزافزون تعداد مهندسان و تعدد نظرات و آرا، مساله تعارض  شیبا توجه به افزا .میریاست، بپذ شورک NGO نیتر

 زمندایموضوع ن نیوقت اعمال شود، بلکه ا یوزرا یهایی از سوکه صرفا با ابالغ بخشنامه ستین یمنافع موضوع
اد مساله و همه ابع یمهندسان و مسئوالن مربوطه، بررس ندهیو کار، نما بمتشکل از متخصصان کس میت کی لیتشک

  قانون شدند. تیقانون است که پس از آن همه مکلف به رعا کی یریشکل گ تیدرنها
 دیباش تیفیکیب یوسازهاساخت منتظر

 یادعا که با اجرا نیبا ا زدیان ساختمان است یمهندسسازمان نظام سیرئاصغر زحمتکش  یعل 
دنه بود، گفته است: تبعات حذف ب تیفیکیب یمنتظر ساخت و سازها دیبخشنامه تعارض منافع با

 شد. خواهد انینما تیفیکیب یوسازهادر قالب ساخت یزودساختمان به یمهندسباتجربه از نظام
 یاحرفه تیفعال تواندیاست، نم رهیمد اتیکه عضو ه یکه فرد دیآیموضوع برنم نیاز قانون ا

 یااز اعض چکدامیه یاند، عماًل امکان شرکت در انتخابات براداشته یراه و شهرساز ریکه وز یانجام دهد.با برداشت
 رهیدم اتیعضو ه ی.از طرفشودیها سلب مآن یبرا رهیمد اتیحضور در ه طیاز شرا یکیو  ستیمقدور ن رهیمدئتیه

 یاعضا یاحرفه یهاتیدر خصوص فعال حیصح یزیربرنامه تواندیداشته باشد، عماًل نم یاحرفه تیکه نتواند فعال
  سازمان داشته باشد.

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/19/2569021
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/19/2569021
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 منصوب شدند یاجتماع نیتعارض منافع سازمان تام تهیکم یاعضا
 9922شهریور  95ـ ی( اجتماع نیسازمان تأم رعاملیمد)ی سالر یمصطف

 تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 

و  یبازرس رکلیمد ،یمحمد رضا احمد یاجتماع نیسازمان تأم رعاملیمد یشده از سوبراساس احکام صادر 
ران کل حراست؛ دکتر عم ریو مد رعاملیمشاور مد اد،یص نیحس ته؛یو عضو کم ریبه عنوان دب اتیبه شکا یدگیرس
 یابه عنوان اعض یبانیو پشت یمال ،یزیحق پرست، معاون برنامه ر لیو جم نیو قوان یحقوق مورا رکلیمد ،یمینع

 منصوب شدند. یاجتماع نیتعارض منافع سازمان تأم تهیکم
و  نیقوان یتعارض منافع به منظور اجرا تهیکم یاعضا یدکتر ساالر یاحکام انتصاب صادر شده از سو براساس

 01وب و مقابله با فساد ) مص یتعارض منافع از جمله قانون ارتقاء سالمت نظام ادار تیریمقررات مربوط به مد
قانون منع  ،یاسالم ی( مجلس شورا9919ید99شغل)مصوب  کیاز  شیب یتصد تی( و ممنوع9915 بهشتیارد

)مصوب ی( و مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانون9991ید00مداخله کارکنان دولت)مصوب 
 ها و موسسات تابعهو شرکت یاجتماع نیتعارض منافع در سازمان تأم تیریدستورالعمل مد نی( و همچن9992آذر01

 ایمراجع  ریسا نیو همچن تهیبا اعضاء کم یو همکار یمساع کیاند تا با تشر( منصوب شده9922ریت 2)مورخ 
 .عمل آورندمصرحه در دستورالعمل مربوطه به فیاقدامات مستمر را در چارچوب وظا مدخلیذ یواحدها

 پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی 

 

 

 های نظارت بر واردات دارونع عملیاتی شدن سامانهتعارض منافع، ما
 9922شهریور  91ـ ( ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیرئ)ی خرم آباد یدیمو یعل
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

وضوع را م نیهم میبود ینمک یکه خدمت آقا یا. در جلسهمیندار یگریحوزه د چیدر ه میکه در دارو دار ییایماف
خالها و  نیا م،ینکن یاتیدرصد عمل 922ها در وزارت بهداشت را اظهار کردند. تا بحث سامانه نیکردند و بارها ا دیتائ

داروها خارج از شبکه است و به صورت بازار آزاد به  یبرخ .دارندخودشان را  ییو سودجو رسدیها به اهدافش مرانت
 نیدر داخل به صورت قاچاق به فروش برسد. ا ایاز کشور خارج شود  که ستی. به صورت قاچاق نرسدیفروش م

 تعارض دین شاآکردن  ییشده و مستقر شده است. متاسفانه در نها یها آماده است و امکانات فراهم و طراحسامانه
 یآقا .کنمیدارو کاماًل مشاهده م عیو چرخه توز دیتعارض منافع را در تول من نشود. یاتیمنافع باعث شده است عمل

 کنمیخواهش م شانی. من از ادیخواهد رس نیبه ا ندهیهم در آ یالله نیع یو آقا داندیهم بهتر از من م ینمک
 یسامانده یراب دیرا با یاژهیوقت و کیکه  میکرد میتقد شانیخدمت ا یاالبته نامه رند،یدر نظر بگ تیاولو کیبعنوان 

 .میمشکل دار هیدر مواد اول یاست، بگذارند؛ چون ما بخش هیلمواد او نیکه از تام ییهاسامانه نیا
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://www.tamin.ir/News/Item/121812/2/121812.html
https://www.tamin.ir/News/Item/121812/2/121812.html
https://snn.ir/fa/news/962864
https://snn.ir/fa/news/962864
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 تعارض منافع؛ فرصت یا تهدیدی برای کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی
 9922شهریور  95ـ ( ساختمان استان سمنان ینظام مهندس سیرئ)ی محمدرضا خسرو

 عارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازیت 
 

 یرمائو کارف یصنوف کارگر یتمام یقبول منافع متعارض نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها، مطرح و برا عدم
ان ارک یبرا. است هیشده و الزم الرعا فیمشخص تعر قیبا مصاد یردولتیو غ یدولت یاجرائ یهادستگاه یو حت

 عدم فعال ،یافع متعارض در ارائه خدمات مهندسسازمان عدم قبول من
ً
 زایاز امت یو عدم بهره مند یاحرفه تیصرفا

را از قبول  انشیاعضاء سازمان از پروانه اشتغال، ا ریسا یو بهره مند یاحرفه تیپروانه اشتغال نبوده همانگونه که فعال
که اشخاص را در معرض قبول منافع متعارض قرار  یو موارد قیلزوم ارائه مصاد ذال د؛ینمایمنافع متعارض مبرا نم

( که ممکن است با ی)نه بر اساس نظرات و اعتقادات شخص یاست ضرور یقانونگذار محترم امر ،ییسو از .دهدیم
ه خود قرار دهد، ک یصنف یفینموده و هم در بالتکل انیکرده و اشخاص را هم دچار ز رییمتفاوت تغ ریو تعاب ریتفاس

 شود. یوهن صاحبان حرفه مهندس ایو  یباعث سلب اعتبار اجتماع یقیه طرب تواندیم
تعارض »دستورالعمل معروف  یآن و حت ینامه اجرائ نیامعان نظر به مطالب مطروحه و روح حاکم بر قانون و آئ با

ر صورت روانه اشتغال دپ ازیبا امت یحت یاحرفه تیهرگز ارکان سازمان از فعال یاخالق یاو نظامنامه رفتار حرفه« منافع
قبول منافع متعارض را فراهم آورد، منع  ای یندگینما وجباتم نهیکه زم یاجتناب از تکفل همزمان امور تیرعا

ائه در کشور ملزم به ار  گرید یاحرفه یهاسازمان ریهمانند سا یاسازمان حرفه کیاند بلکه به عنوان ارکان  دهینگرد
 ندر رک تیاز قبول مسئول یمحوله قانون ناش فیوظا ریرشته درکنار سا تیفو ظر  تیخدمات در چهارچوب صالح

 چیخود را داشته و ه یآحاد جامعه و اعضاء سازمان حق استفاده از حقوق اجتماع ریو همانند سا باشندیمربوطه م
ا ندارد چرا ر  یاحرفه تیاز فعال شانی( حق محروم کردن ایانتظام ی)شورا یشبه قضائ ،یجز مراجع قضائ یمرجع

 کشور منافات دارد. یکه درصورت اقدام با روح قانون اساس
 جامعه مهندسان ساختمان ایران)جمسنا( 

 

  

https://jamsa.ir/?p=32804
https://jamsa.ir/?p=32804
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 شد: بازنشربرنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی  دودر هفتۀ گذشته، 
 

 9922شهریور  91/  02تهران مایس 2/ شبکه بحث جنجالی درباره طرح تعارض منافع  

مرتب کارشناس سیاست گذاری: اولین جایی که درباره تعارض منافع نیاز به اقدام فوری دارد خود مجلس 
اریم. کسی خبر دارد که در دولت قبل رانتی ایجاد است. امیرابادی نماینده مجلس: از مجلس شفاف تر ند

 شد در حوزه آهن که از بستگان دولت چندصد میلیارد تومان سود کرد؟ 
 
 0011شهریور  9/ تلویزیونشبکه سالمت /  کشیک سالمت 

استاد و رئیس گروه سیاست گذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی  دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز،
المت شبکه سبا حضور در تهران، و همچنین دکتر محسن جلواتی، قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت 

بایدها و نبایدهای جلوگیری از “سیمای جمهوری اسالمی به بحث و گفت و گو پیرامون موضوع برنامه با عنوان 
 پرداختند ” منافع منجر به فساد در نظام سالمت تعارض

ن امر در ها و پیامدهای بالقوه ایتکیان ابتدا تعاریف و مصادیق تعارض منافع عنوان کرده و سپس به تبیین ریشه
یر های درگها و سازماندر بخش بعدی، مدعوین به شرح انواع تعارض، گلوگاه. نظام سالمت کشورمان پرداختند

های نرم، جمله استفاده از آموزش، پیشگیری و سیاست داخته و در نهایت با ارائه راهکارهایی مناین امر پر 
 شایسته ساالری و نظارت مستمر به بحث خود پایان دادند.

 

 

 

 

   

https://www.aparat.com/v/pxETS/
https://www.telewebion.com/episode/2645194
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 ؛ آری یا خیر؟ برای مدیریت تعارض منافع قانون ناکارآمدتحلیل فضای مجازی: 
 

 فر زهره سروش
 
 

گذرد. این دولت با شعار مبارزه با فساد کار خود را آیاز کرده ور دولت سیزدهم در رأس امور میمدت کوتاهی از حض
رو موضوع مدیریت تعارض مناف  از همین ابتدای راه در دستور کار دولت قرار گرفته است. این مسأله است و از همین

 است. ای داشتهدر مطالبی که در فضای مجازی مطرح شده نیز بازتاب گسترده

 

 تصویب قانون ناکارآمد یا درنگ و تامل بیشتر؟ 

یکی از موضوعاتی که در توییتر این هفته مطرح شده است، چند و چون تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس 

در دولت دوازدهم تصویب و راهی مجلس شد اما مجلس چه در دوره  9915است. الیحه مدیریت تعارض منافع در آبان 

طرح مدیریت تعارض  9911و چه در دوره جدید آن را اعالم وصول نکرد و در نهایت خود مجلس در آبان تا دی سال قبل 

شده از سوی برخی نمایندگان مجلس را مورد بررسی قرار داد. این طرح در روزهای اخیر در دستور وصول منافع اعالم

 ن آن در فضای توییتر هم همین امر بوده است. رسد علت مطرح شدکار مجلس قرار گرفته است و به نظر می

 یکی از کاربران در توییتر در این زمینه نوشت: 

که دردنیای قانونمند این عمل رو مجرمانه و شامل  منافع یا همون تعارض conflict of interestقانونی داریم به اسم » 

تعارض  مدیریت“وز ازل مبارزه با فساد بوده، قانونکیفر قضایی میدونن، در کشور عزیز ما که شعار همه مسئولینش از ر 

 «هنوز دردست بررسی مجلس است!” منافع

تقدند رو بسیاری معای مواجه است و از همینالبته طرح مدیریت تعارض منافع طبق نظر کارشناسان با مشکالت عدیده

در مدیریت تعارض منافع موفق نخواهد  این طرح نباید تصویب و اجرایی شود زیرا خود عامل بروز مشکالتی خواهد شد و

 بود. شفافیت برای ایران، در توییتر نوشت: 

 است. اما، این منافع خیلی مهم است و حتما برای مدیریت آن نیاز به قانون حساس بودن نسبت به موضوع تعارض» 

ی ریت تعارض منافع خیلطرحی که االن در مجلس است، آن چیزی که باید باشد نیست. در حدی که نبودنش برای مدی

 «بهتر است تا بودنش!



 

 

 

 

 

 

 

 1400شهریور  19تا  13| 61شماره  19

 صیانت از تعارض منافع!

شود که وظیفه دارد تعارض منافع را مدیریت کند و حتی این موضوع را عالوه بر دولت به عنوان نهادی قلمداد می

-موجب می ها و اشتباهاتها و نهادهای دولتی به دیگر نهادهای حاکمیتی بسط دهد. اما گاهی برخی غفلتسازمان

ش دارد بلکه خود به نوعی تالگونه به نظر برسد که دولت نه تنها در راه مدیریت تعارض منافع گام برنمیشود که این

ود های هفته گذشته بازنمهای دولتی حفاظت نماید. این موضوع در برخی توییتدارد از وجود تعارض منافع در دستگاه

  داشت. شبکه افق سیما در توییتی نوشت:

کنند! دولت از طریق شرکت شستا ها از تعارض منافع صیانت میهای دولتبرخی بخشمحسن زنگنه در برنامه عیار: » 

خواهند از ارز تا دارو در ها میداری است در حالیکه نباید به این شکل در اقتصاد دخالت کند. دولتدر حال بنگاه

 «اختیار خودشان باشد.

 کرونا و تعارض منافع

ز موضوعاتی که بخش قابل توجهی از مطالب فضای مجازی را در هفته گذشته به خود اختصاص داده بود موضوع یکی ا

کرونا و ارتباط آن به اشکال گوناگون با تعارض منافع در بخش دولتی بود. مسأله تهیه واکسن کرونا یکی از موضوعات 

شته است. یکی از موضوعات مربوط به خرید واکسن از داغ اخیر در کشور است که مسائل و مباحث زیادی را در پی دا

روسیه است که اخیرا خبری در این خصوص منتشر شد که بخش خصوصی در ایران با وارد کردن مواد اولیه از روسیه به 

 تهیه واکسن برای این کشور و تحویل آن اقدام کرده است. این موضوع نقدهای بسیاری را برانگیخت. 

 گونه پرداخته است: به این موضوع این aghazade 81کاربر 

این خیانت نیست که ما برای روسیه واکسن بسازیم و سودش را شرکت خصوصی ببرد که بنوعی دکتر نمکی قبال در » 

 «آن دخالت داشت و بحث تعارض منافع است، باید عامالن این تصمیم محاکمه شوند.

پیشین یعنی سعید نمکی در مدیریت کرونا پرداخته است و آن  کاربر دیگری به مسأله علل شکست وزیر بهداشت دولت

 را ناشی از چند عامل دانسته است: 

تنیده همتقلیل مدیریت کرونا به درمان و عدم شناخت ابعاد در-۱علل شکست کامل سعید نمکی در مدیریت کرونا: » 

نهادن  بنا-۴ن مدیران وزارت بهداشت مشارکت نداد-۳گرفتار شدن در بازی تعارض منافع -۲اجتماعی و سیاسی آن. 

 .«مدیریت کرونا بر درمان و غفلت از شبکه بهداشت

 تعارض منافع در نظام سالمت

آیا باید وزیر حوزه سالمت و بهداشت حتما یک پزشک باشد؟ اگر وزیر بهداشت و درمان پزشک نباشد و تخصص دیگری 

هد شد؟ این پرسش موضوعی است که به ویژه در خصوص حوزه خانه با مشکل مواجه خواداشته باشد، آیا این وزارت

های مرتبط با پزشکی، مدیران از میان پزشکان انتخاب بهداشت و درمان در ایران بسیار مطرح است زیرا در همه حوزه
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با  رزند. یکی از کاربران توییتها دامن میشوند، غافل از اینکه این شیوه عملکرد به تعارض منافع در آن بخشمی

پرداختن به حضور ساجد جاوید در رأس وزارتخانه مرتبط با بهداشت و سالمت در انگلستان به این موضوع پرداخت 

 است. رضا شریفی در توییتر در این مورد نوشت: 

هایی مثل بهداشت و درمان تحصیالت مرتبط تخصص وزیر باید سیاستگذاری و مدیریت کالن باشد. حتی در حوزه» 

کند. بعد از ماجرای استعفای وزیر بهداشت انگلیس، ساجد جاوید که ت چون تعارض منافع ایجاد میمنفی هم هس

 «قبالً وزیر کشور و وزیر اقتصاد بود شد وزیر جدید بهداشت.

 کاربر سید ابراهیم محمودی در توییتی دیگر به این موضوع در خصوص کشور خودمان پرداخته است: 

ا یک پزشکه که هیچ کجای دنیا وزیر بهداشت رو پزشک نمیذارن چون تعارض منافع داره دلیلش اینه وزیر بهداشت م» 

  «حاال میخواد هرکی باشه! واسه من که نمکی با عین اللهی فرقی نداره در هر صورت پزشکن و به نفع پزشکا کار میکنن.

های مختلفی دی است و در پژوهشطور که اشاره شد تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان در ایران امری جهمان

به آن پرداخته شده و اثبات شده است که در این حوزه نیاز به ورود جدی دولت و نهادهای نظارتی برای رفع مشکل 

 تعارض منافع است. کاربری در توییتر به لحنی تند به این موضوع واکنش نشان داده است: 

 «ها رو انکار میکنه.گیریهای پزشکی ذینفوذ در تصمیمهیک احمق تضاد منافع در نظام سالمت و وجود گرو» 

تعارض منافع در سازمان غذا و دارو یکی دیگر از موضوعات مربوط به حوزه سالمت است که در توییتر به آن پرداخته 

از  هستندنفع این حوزه شده است. اینکه بسیاری از مدیران و مسئوالن سازمان غذا و دارو خود داروساز و در نتیجه ذی

با اشاره به وجود این معضل در بین وزرای  light in the darknessسوی کاربران مورد توجه قرار گرفته است. کاربر 

 نویسد: های پیشین میدولت

 «کس هم توان مقابله با آنها را ندارد.کند و هیچتعارض منافع داروسازان در سازمان غذا و دارو بی داد می» 

 های هفته پیش به آن اشارههای خود از دیگر مواردی بود که در توییتان در مجلس برای هم صنفگیری پزشکتصمیم

 در این مورد اشاره کرد:  time gapشده بود. کاربر 

 «کسانی که برای پزشکان در مجلس قانون گذاری میکنن خودشان پزشکن )تعارض منافع(» 

 تعارض منافع و قیمت سیمان

یمان ارتباط مستقیمی با قیمت مسکن دارد، پایین آمدن قیمت سیمان در هفته گذشته در که قیمت سجاییاز آن

فضای مجازی بازتاب زیادی داشته است. از جمله موضوعاتی که در این زمینه مورد توجه کاربران توییتری قرار گرفته 

 است، ارتباط میان این موضوع و تعارض منافع بوده است. کاربر محمدهادی نوشت: 
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مند سیمان توی بورس کاال و رفع مشکل عرضه ناقص هفته کار مداوم و عرضه درست و نظام ۲فاطمی امین توانست با » 

تومن. نمیدونم چرا بعضی دوستان  ۲۰تومن برسونه به  ۰۷جلو تعارض منافع و مافیا بایسته و قیمت سیمان رو از 

 «به نفع مکانیزم بازار!!! اقتصادی هرگونه مداخله دولت در اقتصاد رو رد میکنن حتی

 بازتاب تعارض منافع مهندسان ناظر در توئیتر

مسأله تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان و حضور همزمان مهندسان ناظر در مشاغل دولتی و عمومی نظیر 

جود در شهرداری از یک سو و به عنوان مهندس ناظر بر ساخت و ساز از سوی دیگر یکی از موارد تعارض منافع مو

 hoseiniiyyاند. کاربر هایی داشته است و کاربران به آن پرداختهسازمان نظام مهندسی است که در توییتر هم بازتاب

 در این مورد نوشت: 

کارمندان دولت شغل ثابت و درآمد کافی دارند، کار نظارت ساختمان در کشورهای پیشرفته بعنوان شغل تخصصی » 

اشتن همزمان شغل دولتی خود با کار نظارت را ندارند، بهتر است در کشور ما هم برای محسوب شده و کارمندان حق د

 «ی ساخت مسکن این کار انجام شود.پیشرفت مملکت و رفع تعارض منافع در زمینه

 درک درست کاربران از تعارض منافع

تعریف تعارض منافع را مطرح کرده های مورد بررسی وجود مواردی بود که در آنها کاربران نکته جالب در خصوص توییت

 تواند نشان دهد که به تدریج مفهوم تعارضبودند و تعاریف بیان شده به موضوع به درستی اشاره داشتند و این امر می

 نیا نوشته است: کند. کاربر و. وحدانیمنافع در میان کاربران جا افتاده و معنای درست خود را پیدا می

ت که منافع شخصی/جناحی/صنفی با منافع خیر عمومی در تضاد قرار گیرد؛ کسی را در تضاد منافع وضعیتی اس» 

 «اید!شغلی بگذارید که خودش در تصمیمات آن شغل منفعت شخصی/ صنفی دارد؛ پس بذر فساد کاشته

 همین کاربر در توییتی دیگر نوشت: 

نترل این کند. باید برای کفساد را فراهم میتعارض منافع مترادف فساد نیست، ولی بستر انگیزشی انحراف به سمت » 

 «انگیزه چاره اندیشید!
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