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 دشوارتر است؟ هاسازماندرآمد: مدیریت تعارض منافع در کدام نوع از 
 

 فرزهره سروش
 

وه ی سازمان، ساختار آن، شیهایژگیومدیریت تعارض منافع در هر سازمان اقتضائات خاص خود را دارد. این مسأله به 
یت تعارض ی جداگانه برای مدیر ابرنامههر سازمان باید  آن بستگی دارد. بدین ترتیب برای نفعانیذ مدیریت سازمان و 

به  هاازمانسمنافع در نظر گرفت. نوشتار پیش رو تالش دارد به این موضوع بپردازد که مدیریت تعارض منافع در کدام 
 و شرایط خاصی مواجه خواهد شد.   هایدشوار احتمال بیشتری با 

 

و اعمال محدودیت یا  هاسازمانی تعارض منافع در هاتیقعمومدیریت تعارض منافع به معنای شناسایی 

یی در جهت منافع شخصی خود است. بدین هاتیموقعیی برای کاهش احتمال استفاده افراد از چنین هاتیممنوع

ترتیب مدیریت تعارض منافع دو مرحله دارد: مرحله شناسایی و مرحله اعمال محدودیت یا ممنوعیت. مدیریت 

است. این موضوع با عوامل  هاسازمانو دشوارتر از دیگر  تردهیچیپ هاسازمانعارض منافع در برخی ی تهاتیموقع

 گوناگونی در ارتباط است که در این مطلب قصد داریم به طور مختصر به آنها بپردازیم.

. هر چه سازمانی دگذار یماندازه یک سازمان یکی از عواملی است که بر مدیریت تعارض منافع در آن سازمان تأثیر 

شود یی دارد. این امر موجب متردهیچیپی بیشتری تشکیل شده است و ساختار و تشکیالت هابخشباشد، از  تربزرگ

ی تعارض منافع در چنین سازمانی کاری دشوارتر باشد و نیاز به دقت و تخصص هاتیموقعکه جستجو و احصای 

ی زیرمجموعه آن در کشورمان اشاره هاسازماناین مورد به وزارت نفت و برای  توانیمبیشتری داشته باشد. برای مثال 

کرد. همچنین شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی چنین شرایطی را دارد. تشکیل یک سازمان از 

 شانتیوضعی تعارض منافع از نظر تعداد بیشتر و از نظر هاتیموقع، شودیمی متعدد و گوناگون موجب هاربخشیز

را در این سازمان  نفعیذی هابخش، ادارات و هاسازمانیی تعداد هاتیموقعباشند. از سوی دیگر چنین  تردهیچیپ

ی مربوط به مدیریت تعارض منافع در هاتیممنوعو  هاتیمحدودبه مقاومت بیشتر در قبال  تواندیمو  دهدیمافزایش 

 آن سازمان منجر شود.

موجب دشواری مدیریت تعارض منافع در آن سازمان شود. سازمان  تواندیمجهتی دیگر نیز بزرگی اندازه یک سازمان از 

ع ی مرتبط با تعارض منافهاتیممنوعی و هاتیمحدودتعداد بیشتری مدیر و کارمند دارد. بدین ترتیب اعمال  تربزرگ

ی هاطروابممکن است این افراد شبکه در این سازمان ممکن است مقاومت تعداد بیشتری از افراد را رقم بزند. همچنین 
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متعددی را در درون خود در مقابل قوانین و مقررات مدیریت تعارض منافع به وجود بیاورند. هر چه شبکه روابط شکل 

 ی تعارض منافع دشوارتر نماید.هاتیموقعکار را برای مدیریت  تواندیمباشد،  تردهیتنو در هم  ترگستردهگرفته 

یک سازمان است. برخی از  نفعانیذوامل سخت شدن مدیریت تعارض منافع، تعداد مخاطبان یا یکی دیگر از ع

ی تعارض منافع در این هاتیموقعبا بخش وسیعی از اعضای جامعه در ارتباط هستند. در نتیجه مدیریت  هاسازمان

و  هاتیمحدودافع و هدف از اعمال با تعارض من نفعانیذو اگر این  کندیمی را متأثر ترگستردهجمعیت  هاسازمان

ی مرتبط با آن آشنایی نداشته باشند، و از هنجارهایی تبعیت کنند که در نقطه مقابل آن است، ممکن است هاتیممنوع

 تواندیمدر برخی موارد کار را برای مدیریت تعارض منافع دشوارتر نمایند. البته تعداد زیاد جمعیت مرتبط با سازمان 

 واندتیمازمان در مدیریت تعارض منافع نیز باشد. یک جمعیت آگاه از این کار استقبال نموده و حتی نقطه قوت س

أمین به سازمان ت توانیمفشاری را برای اجرای بهتر مدیریت تعارض منافع در سازمان مذکور ایجاد نماید. در این زمینه 

 کشور در ارتباط است.اجتماعی در ایران اشاره کرد که با بیش از نیمی از جمعیت 

گردش مالی یک سازمان نیز از عوامل مهمی است که مدیریت تعارض منافع را در آن سازمان دشوار و حتی در مواردی 

. تعارض منافع در اغلب موارد با منافع مادی افراد در ارتباط است و بدین ترتیب سازمانی که حجم کندیمغیرممکن 

 و افراد بیشتری درگیر این ردیگیمی نیز در آن شکل ترگستردهدارد، منافع مادی  زیادی از گردش مالی در آن جریان

ی درون حاکمیت هاسازمان. حتی این امر به ارتباطات در هم تنیده منفعتی با بسیاری از نهادها و شوندیممنافع 

یتی برای این منافع نخواهد ی جز مقاومت جدی و چندبعدی در مقابل اعمال هر نوع محدوداجهینتکه خود  انجامدیم

)منظور موقعیتی است که دیگران 1یی همواره با نوعی تعارض منافع ادراک شدههاسازمانداشت. از سوی دیگر چنین 

فرد قرار گرفته در آن موقعیت درگیر تعارض منافع است( در سطوح مختلف مواجهند زیرا قرار گرفتن افراد  کنندیمفکر 

دیگران را نسبت به موقعیت آنها حساس کند  تواندیمجم زیادی از گردش مالی مواجه است، یی که با حهاتیموقعدر 

است  ممکن هاسازمانو این تصور را به وجود آورد که این افراد در موقعیت تعارض منافع هستند. در چنین شرایطی این 

مین امر کار آنها را دشوارتر نموده و مدیریت ی از سوی اعضای جامعه مواجه شوند که هزناتهامبا کمبود اعتماد عمومی و 

 . کندیم ترحساس هاسازمانتعارض منافع را در این 

یی که به نوعی با اطالعات محرمانه مربوط به حاکمیت در ارتباط هستند، از جمله موارد دیگری هستند که هاسازمان

و عدم ارائه اطالعاتی در  هاسازماندن این مدیریت تعارض منافع در آنها با مشکالت چندی مواجه است. بسته بو

ی گوناگون و منافع موجود و عدم اجازه ورود به سازمان از سوی هابخشخصوص ساختار و تشکیالت سازمان، فعالیت 

و  هاسازمانی تعارض منافع درون این هاتیموقعکه امکان کمتری برای دستیابی به  شودیماشخاص بیرونی موجب 

محرمانه تلقی  هابخشنیز فعالیت برخی  هاسازمانداشته باشد. همچنین گاه در درون خود این  مدیریت آن وجود

                                                           
1. Perceived conflict of interest 
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که  ودشیمیی موجب هاتیوضعی که خود کارکنان سازمان نباید از آنها اطالع داشته باشند. چنین اگونهبه  شودیم

یریت تعارض منافع داشت. بدین ترتیب مواجهه را در مد شانتیفعالنتوان از این افراد توقع افشای اطالعات مربوط به 

ی دارد و حتی شاید قوانین و مقررات متفاوتی اژهیوشرایط  هاسازمانی تعارض منافع و مدیریت آن در این هاتیموقعبا 

 بطلبد. هاسازمانرا نسبت به دیگر 

 یاژهیوی زیادی هستند و مشروعیت و نهادهایی که اعضای آنها به دالیلی دارای جایگاه و اقتدار اجتماع هاسازمان

ی سازمان خود هستند، همچنین ممکن هاتیفعالو مدیر  گذارقاعدهدارند. در چنین مواردی این افراد خود نه تنها 

ی که فعالیت و جایگاه این افراد ابالقوهو نهادها نیز قرار گیرند. همچنین مشروعیت  هاسازماناست در رأس امور دیگر 

ی برای آنها و نیز تحمیل پذیرش برخی قواعد مانند قوانین مرتبط به گذارقاعدهکمتر امکان  شودیمدارد، موجب 

مدیریت تعارض منافع به آنها وجود داشته باشد و اعضای جامعه نیز پذیرش بیشتری نسبت به موقعیت آنها داشته 

 ا به عنوان مثال مطرح کرد.ر  هادانشگاهپزشکان و اعضای هیأت علمی  توانیمباشند. در این زمینه 

دانستن موارد ذکر شده به دولت جدید کمک خواهد کرد که اوال متوجه این مسأله باشد که مدیریت تعارض منافع در 

ی گوناگون با یکدیگر متفاوت خواهد بود و هر سازمان اقتضائات خاص خود را در این زمینه دارد و ثانیا در هاسازمان

 تمرکز بیشتری نماید و کار مدیریت تعارض منافع را با کدام هاسازمانماید که ابتدا بر روی کدام ن ریگمیتصماین زمینه 

یی که هاسازمانابتدا کار خود را در  تواندیمآغاز کند. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که دولت  هاسازمان

 یی که شرایط خاصیهاسازمانه شود و سپس به سراغ چنین شرایط خاصی را ندارند، شروع کند تا در این زمینه آزمود

 دارند، برود. 

ها و دهد که پیچیدن نسخۀ واحد برای مدیریت تعارض منافع در تمام سازمانبه عالوه این مسئله به ما نشان می

یش از چیزی بتواند پذیر است و نه مطلوب. در واقع قانون احتمالی مدیریت تعارض منافع نیز نمیها نه امکاندستگاه

کایک مند تعارض منافع در یساز و بسترآفرین مدیریت زمینههای کلی برای هر سازمان را مشخص کند که زمینهسرمشق

 های ویژه و مشخصمند تعارض منافع در هر سازمان نیاز به سنجش ابعاد موقعیتها است. برای مدیریت زمینهسازمان

ها، اهداف، اختیارات و روابط این امر مستلزم مطالعۀ میدانی در ماموریت تعارض منافع در آن سازمان وجود دارد و

د کنرسمی و غیررسمی هر سازمان مشخص است. این درک از قانون مدیریت تعارض منافع ما را به مفهومی رهنمون می

ل ض منافع را به شکگویند؛ نباید انتظارات از قانون مدیریت تعاربه آن بارگذاری بیش از حد تحمل می PDIAکه در 

ه فکر اکنون بهای قانونگذاری در این زمینه را شناخته و از همها و ظرفیتغیرواقعی گسترش داد؛ بلکه باید محدودیت

 ها و ابزارهای مکمل مدیریت تعارض منافع در هر حوزه و سازمان مشخص بود. روش

*** 

 تعارض منافع به این شرح است:های هفته گذشته در حوزه ها و گزارشاخبار، تحلیل دۀیگز
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 مزدهیدر دولت س یو اقتصاد یو مقابله با فساد ادار یریشگیگانه  پ ۲۱اصول جمهور  سیرئ یسیرئ میابراه دیس  

و  یبخش عموم کیتفک) تعارض منافع تیریمدناظر بر گانه  ۲۱بند دوم اصول دولت ابالغ کرد.  یرا به اعضا

 یقیتعارض منافع اشخاص حق یریاز شکل گ یریشگیموثر در پ ریگردان و اتخاذ تداب یهابستن درب ،یخصوص

 ( است. یو حقوق

د از مفاس یحجم تعارض منافع در کشور باال و بخش بزرگتاکید کرد  جمهور سیرئ یمعاون حقوق، یمحمد دهقان 

تعارض منافع در دولت آماده شده که معاونت  حهیال  و قرار دارد یریگیپ تیمربوط به تعارض منافع است که در اولو

 . در مجلس اعالم وصول نشده است حهیال  نیا یکار را انجام داده، ول نیجمهور ا سیرئ یحقوق

نافع عارض مت تیریطرح مد یبررسخبر داد که  وکارکسب طیبهبود مح یراهبر یشورا سیرئ، فوالدگر درضایحم 

  .بازگشته است یاجتماع ونیسیکمهمراه شده بود، از دستور کار صحن خارج و به زیشورا ن نیکه با انتقادات ا

 و کار بهبود فضای کسب طرحبا انتشار خبر تصویب کلیات  برنامه و بودجه مجلس ونیسیعضو کممحسن زنگنه  

 .شودیکسب و کار کشور باز م یتعارض منافع از دست و پا رین طرح، زنجیا بیبا تصو گفت:

 رانیبه مد یانامه یطوزارت راه و شهرسازی  ساختمان یدفتر توسعه مهندس رکلیمد، یقهرود یعبد محمدیعل 

 خبر داد. تعارض منافع  یپروانه اشتغال مهندسان دارااز تعلیق  یکل راه و شهرساز

 0011شهریور  62رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی م
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 نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع

 تعارض منافع نیازمند قانون جامع، قوی و کارشناسی است
 

 .صورت مجازی برگزار شدبه 2011شهریور ماه  12نشست نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در تاریخ دوشنبه 
در این نشست دکتر مجید صرفی )مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه(، فاطمه سرخیل )پژوهشگر 
حقوقی همکار مرکز توانمندسازی(، یحیی مرتب )کارشناس حوزه پیشگیری از فساد( و مهدی فالحیان )مشاور حقوقی 

 ی طرح مدیریت تعارض منافع و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداختند.اندیشکده شفافیت برای ایران( به واکاو 

 
در ابتدای نشست افسانه شرکت، مجری نشست و کارشناس 

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در رابطه با ابزارهایی که 

تبع آن مدیریت در طرح و الیحه برای ایجاد شفافیت و به

شده گفت: گرفتههای تعارض منافع در نظر موقعیت

 برای بینیاطالعات سامانه پیش»
ً
شده در طرح صرفا

دسترس است بنابراین شفافیت برای نهادهای متولی قابل

نهاد متولی ایجاد سامانه ایجادشده است، در صورتی این 

شود که اطالعات در اختیار عموم مردم شفافیت کامل می

ت است: اول هایی از دو جهقرار گیرد. کارکرد چنین سامانه

آنکه مردم نیز خود گزارشگر تعارض منافع خواهند شد. 

شده با واقعیت مغایرت داشته باشد هرکجا که اطالعات اعالم

ها و نهادهای مدنی آن را آشکار خواهند کرد. مردم، رسانه

ه قباًل هایی کدوم ایجاد یک دیتابیس برای شناسایی موقعیت

ای موفق در این زمینه، هیکی از نمونه شناسایی نشده بود.

مواردی در طرح »است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجادشده است. وی افزود:  (Europam) پایگاه داده یوروپام

انه جویشده، صرفا گزارشگر را در برابر اقدامات تالفیبینیدهندگان متعارض منافع  پیشبرای حمایت از گزارش

قوقی از این افراد در طرح و الیحه آمده اما به مسئله تشویق مالی توجهی نشده کند. هرچند حمایت حمحافظت می

 «.است

های وخمدر ادامه کمال رضوی، همکار پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، ضمن توضیح اجمالی پیچ

ظار دارد ه ایران انتگذاری و جامعفضای سیاست»چندساله تصویب قانونی برای مدیریت تعارض منافع در کشور گفت: 

د ومانع باشد. برخالف گفتۀ رایج که قانون بقانونی برای مدیریت این پدیده پیچیده و چندوجهی تصویب شود که جامع
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قانونی است، باوجود تراکم زیادی از قوانین اجرانشده، در مورد خاص موضوع تعارض منافع شاید عدم وجود بهتر از بی

بارزه با برد و مسئله مز وجود یک قانون بد باشد؛ چراکه بحث تعارض منافع را به انحراف مییک قانون بد، بسیار بهتر ا

وزانت حقوقی طرح و الیحه بسیار باهم متفاوت است و جای تأسف »وی افزود: «. تعارض منافع را در نطفه خفه کند

وصول نشد و طرحی مبنای کار شد که از کاری شد و الیحه دولت اعالم دارد که مبارزه با تعارض منافع قربانی سیاسی

 «.بردمشکالت ساختاری بسیاری رنج می

ترین در ادامه دکتر مجید صرفی استاد دانشگاه و مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، به توضیح مهم

هاست تفاوت چالشترین تفاوت طرح و الیحه که منشأ بسیاری از مهم»های طرح و الیحه پرداخت و گفت : تفاوت

رویکرد این دو است. رویکرد طرح برخوردی است و مجازات کیفری، مدنی و اداری زیادی در آن وجود دارد. اما در 

صورت خاص در کنار کارمندان باشند تا به رویکرد مدیریت تعارض منافع مبنای اصلی، آموزش است. باید نهادهایی به

 «. چه تصمیمی بگیرندها کمک که در موقعیت تعارض منافع آن

طرح اشاراتی به این امر شده است، مثاًل  9و  8در مواد »دکتر صرفی در مورد خال مجری قانون در طرح توضیح داد: 

عالوه در طرح شده موقعیت تعارض منافع خود را به مقام مافوق اطالع دهد، اما این مقام بسیار مبهم است. بهگفته

اعتبار است، اما ماهیت نهادی که مسئولیت شود بیحالت تعارض منافع گرفته می شده است تصمیماتی که درگفته

 «.ابطال این تصمیمات را دارد مشخص نشده است

هایی را مطرح کرده است، طرح در بخش مجری قانون سازمان»ایراد حقوقی مجری قانون در طرح گفت:  وی در مورد

قانون اساسی، نظارت بر قانون  ۲71کرده، اما بر اساس اصل آن اشاره ها نیز در گزارش خود بهطور مرکز پژوهشهمان

 نهادهای خصوصی»وی افزود: «. هم خوانی نداردبر عهده سازمان بازرسی کشور است بنابراین ورود نهادهای دیگر با آن

 .«ی آن مشخص شوداند که نظارت بر آنها نیز بر عهده سازمان بازرسی نیست و باید سازوکارهانیز مشمول طرح شده

مجلس باید با رویکرد مدیریت تعارض منافع طرح »دکتر صرفی برای اصالح طرح مدیریت تعارض منافع پیشنهاد داد: 

گذاری این قانون درست باشد، بعدا امکان تر کند. اگر ریلرا مورد بازبینی قرار دهد و حتی دایره شمول آن را کوچک

ک رویکرد غلط این قانون شامل تمام نهادها شود، امکان بازگشت به مسیر هم صحیح توسعه آن وجود دارد. اما اگر با ی

 «.هم بسیار سخت است

قانون »ت: های تعارض منافع گفمهدی فالحیان، مدیر تحقیق توسعه مرکز کانون وکال با تأکید بر تفاوت فساد و موقعیت

ین مسیر اصلی مدیریت تعارض منافع آموزش و حل است اما قانون برآمده از فرهنگ است. بنابرابخشی از راه

ر در هر دیگعبارتها شروع شود. بهگذاری برای تعارض منافع باید از پایین یعنی از سازمانسازی است و قانونفرهنگ

 گذاری شود. لزوها قانونهای تعارض منافع انجام شود و متناسب با آنسازمانی مطالعه میدانی برای کشف موقعیت
ً
ما

 «.های حقوقی دیگر نیز قانون جامع وجود نداشته است قانون جامع، مناسب نظام حقوقی ما نیست. در نظام یک
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رد دکتر صرفی بر این اعتقاد است که رویک»فالحیان در دفاع از رویکرد قضایی نسبت به تعارض منافع در طرح گفت: 

ریت تأکید شود. نکته اینجاست که مگر قانون چیزی سازی و مدیطرح برخوردی است در حالیکه باید بر آموزش، فرهنگ

جز ضمانت اجراست؟ در دنیا قانون خوب قانونی است که ضمانت اجرا داشته باشد، چراکه در غیر این صورت یک پند 

عالوه در طرح موقعیت تعارض منافع مورد برخورد قرار نگرفته است بلکه فساد ناشی از تعارض اخالقی خواهد بود. به

 «.ع با ضمانت اجرا مواجه شده استمناف

 حال چونالیحه در صورت اولیه خود که به مجلس ارسال شد خود دارای تعارض منافع بود. اما بااین»فالحیان افزود: 

دگی کاری و سیاست ز کردیم. اما متأسفانه سیاسیالیحه حاصل کار کارشناسی و تحقیق بود، باید به آن تکیه می

 اینکه دولت نمیگیر تعارض منافدامن
ً
خواست الیحه را به مجلس ارائه بدهد و از سوی دیگر الیحه دچار ع شد. اوال

تهیه کردیم که در  نویسها نداشت. بنابراین ما برای ارائه یک آلترناتیو یک پیشاشکاالتی بود که دولت تمایلی به رفع آن

ویس و نعنوان طرح به مجلس ارائه داد. این طرح پیشمسیر استمزاج از نمایندگان مجلس، یکی از نمایندگان آن را به

مقدمه توجیهی ندارد چراکه مقدمه توجیهی آن در کاغذ بعدی بوده است که پرینت گرفته نشده و یا به نماینده نرسیده 

اشت د زدگی قرار گرفت و الیحه دولت به انزوا رانده شد. آن طرح نیاز به پختگیاست و سپس پایه و اساسی برای سیاست

های مجلس، کانون وکالی قوه قضائیه و اتاق و به همین دلیل اندیشکده شفافیت برای ایران با همکاری مرکز پژوهش

بازرگانی طرح را تکمیل و اصالح کردیم، اما متأسفانه در کمیسیون اجتماعی بسیاری از نکات از آن حذف یا به آن اضافه 

 «. شده استشده و طرح از انسجام خارج

گذاری برای تعارض منافع در کشور را بسیار زود دانست و گفت: ای یحیی مرتب کارشناس پیشگیری از فساد، قانونآق

های شفافیت، دیتاهای تجمعی و الکترونیکی نداریم چنین قانونی بسیار زود است . من که ما هنوز سیستمهنگامی»

 ه تا آن را فراهم نکنیم امکان مدیریت تعارض منافع وجودای برای تعارض منافع است کزمینهکنم شفافیت پیشفکر می

 «.ندارد

سازمان اداری استخدامی اقدامات خوبی درزمینه »که الیحه نیز ایراداتی داشته است گفت: وی ضمن تأکید بر آن

سازمان در  ینهای اای برای مدیریت تعارض منافع باشد. کارگروهزمینهتواند پیشپیشگیری از فساد انجام داده که می

کنند. اما در الیحه کل کار به یک شورای های فساد در آن سازمان را شناسایی میاند و گلوگاههمه نهادها ایجادشده

که باید از شده است که مانند سایر شوراها ناکارآمد خواهد بود و هیچ ضمانت اجرایی نداشت، درحالیعالی سپرده

اد، جمهور برای مبارزه با فسکه یک دستیار ویژه رئیساستفاده شود. تا هنگامیهمین ظرفیت موجود در ساختار اداری 

 «.نهاد رسمی برای پیگیری مدیریت تعارض منافع ایجاد نشود مدیریت تعارض منافع انجام نخواهد شدیا یک

وقی رادات حقفاطمه سرخیل، کارشناس ارشد حقوق و همکار حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به تشریح ای

قانون خدمات کشوری  7۱در این طرح مشموالن به افرادی که در ماده »و قانونی طرح پرداخت. وی در این زمینه گفت: 

شده که این افراد مدیران سیاسی هستند. اما در بند دیگری به برنامه توسعه ارجاع داده شده است ذکرشده ارجاع داده
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ار شوند در مقایسه با طرح قبلی بسیشده است که افرادی که مشمول این قانون میکه در برنامه توسعه نهادهایی احصا 

متفاوت هستند شوراهای اسالمی شهر و روستا و مجمع تشخیص مصلحت چرا از شمول این قانون کنار 

 «اند؟ آیا مبنای دقیقی در مورد آن وجود داشته یا خیر؟شدهگذاشته

های مقام شود که داراییقانون اساسی عنوان می ۲1۱در اصل »سی توضیح داد: وی در مورد مغایرت طرح با قانون اسا

شود. اما در طرح مدیریت تعارض منافع مصوب کمیسیون رهبری و روسای قوا توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می

 «.ها به عهده وزارت اطالعات استاجتماعی، پایش سامانه اموال دارایی

بر اساس این طرح اگر فردی »شده با تخلف صورت گرفته در طرح گفت: جازات تعیینسرخیل در مورد عدم تناسب م

 5تا  ۱گیری شرکت کند، تخلف کرده و مجازات وی آگاهی دارد که در موقعیت تعارض منافع است و در جلسه تصمیم

ذکرشده است. یا در مورد ازخدمت ماه انفصال 6تا  ۱ها مجازات سال انفصال از خدمت است. یا مثاًل در مورد دارایی

دهد که منطقی در مورد وضع ها نشان میازخدمت وجود دارد. مقایسه این مجازاتماه تا دوسال انفصال6ها دوتابعیتی

 «.ها وجود نداشته استآن

باید مشخص شود فردی که مجوز »سرخیل به ابهام دیگری در طرح در مورد فردی که مسئولیت صدور مجوز دارد افزود: 

 9۱دهند که مشمول ماده اش صدور مجوز است یا مدیران کل صدور مجوز را در سطحی انجام میکند وظیفهادر میص

قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؟ صدور مجوز را باید شناسایی کنیم ببینیم از  7۱قانون برنامه توسعه و ماده 

م پستی داده شود صدور مجوز جزئی از وظایفش های کدام سمت شغلی است؟ شاید اگر به یک کارمند همسئولیت

 «.بشود. شاید برخی موارد شامل همه کارمندان بشود

رح شده در طبینیراضیه شیخ رضایی کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در خصوص ضمانت اجرا پیش

سال  5تا  ۱زمان، تغال همهای اجرا برای اشدر بخش نحوه مدیریت تعارض منافع در طرح یکی از ضمانت»گفت: 

 جزای نقدی بهانفصال
ً
شده است. به نظر عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفتهازخدمت است و یا در مورد دیگری صرفا

رسد که طرح پیشنهادی در خصوص ضمانت اجرایی چندان منعطف برخورد نکرده است. این در صورتی است که می

 قانون
ً
تواند شامل تذکر، تعلیق، تنزل درجه، انتشار گیرد که میانت اجراها را در نظر میگذار طیفی متنوع از ضممعموال

  عمومی تعارض منافع، جزای نقدی و در انتهای طیف انفصال
ً
ازخدمت و یا اخراج باشد. در غیر این صورت ما صرفا

 کند و به جرم انگاریمی ضمانت اجرایی خشک و غیرمنعطفی خواهیم داشت که با مدیران و کارمندان ضربتی برخورد

شود. یکی از پیامد منفی چنین وضعیتی ممکن است خروج نیروهای کارآمد و توانمند از بدنه دولت و منتهی می

 «.کندحاکمیت باشد که در درازمدت به دولت آسیب وارد می

 ریت تعارض منافع درفاطمه نصیری کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درباره لزوم توجه به تجارب مدی

باآنکه توجه به تجارب جهانی راهگشاست اما ضروری است که اقدامات کوچکی که در راستای مدیریت »کشور گفت: 

مثال ما عنوانتعارض منافع یا مبارزه با فساد در کشورمان انجام شده است را کشف و واکاوی کنیم و گسترش دهیم. به
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شور داریم. نخست تجربه وزیر اسبق راه وشهرسازی است که ابتدا با شکست مواجه دو تجربه مدیریت تعارض منافع در ک

گر یابی شود. تجربه دیوخیزان در حال اجراشدن است. باید عوامل مؤثر در این تجربه بررسی و علتشد اما اکنون افتان

ه است فع تجربه موفقی بودبخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان بهزیستی است. این تجربه مدیریت تعارض منا

رسد که توسط یک نهاد بیرونی اجرانشده بلکه توسط دفتر مدیریت عملکرد خود سازمان عملیاتی شده است. به نظر می

های متعارض آن دارند و هم آنکه هزینه مضاعفی ها هم اشراف کافی بر سازمان و موقعیتدفاتر مدیریت عملکرد سازمان

 «.ندکنرا بر سازمان بار نمی

سنت »در ادامه مجید صرفی در مورد لزوم وجود قانونی واحد برای مدیریت تعارض منافع در ایران توضیح داد: 

پیروی  گذاری کلیکند، بنابراین قوانین ما از سنت قانونگذاری فرانسه پیروی میگذاری در ایران از سنت قانونقانون

گذاری جزئی و موردی بسیار کم داریم. بنابراین متحده ما قانوناالتگذاری انگلستان و ایکند و مانند سنت قانونمی

گذاری جزئی در ایران داشت. ما باید کمک کنیم تا کلیات توان انتظار قانونبرای مدیریت تعارض منافع نمی

 بهای جزئی با آن مطابقت کند. به نظرم ما حتنامهگذاری خوبی داشته باشد و سپس آیینگذاری ریلقانون
ً
اید یک ما

 قانون تصویب شود اما مجری 
ً
نهاد متولی اجرای قانون مدیریت تعارض منافع را باید در کشور داشته باشیم. اینکه صرفا

 .«نهاد کلی باشد یا در هر سازمان وجود داشته باشدکند، مهم نیست که مجری یکنداشته باشد مشکل ما را حل نمی

ای وجود مثاًل اصاًل مشخص نیست اینکه سامانه»ی طرح با تعارض منافع گفت: ارتباط بودن برخی بندهاصرفی به بی

داشته باشد که تمام اموال در آن اعالم شود ارتباطش با تعارض منافع چیست؟ در بحث تعارض منافع ما با کسب اموال 

 «. ه با تخلف بالفعلکاری نداریم ما در تعارض منافع با منفعت بالقوه و با دفع ضرر بالقوه سروکار داریم. ن

اگر ما بخواهیم به این موضوع بپردازیم که خود طرح و الیحه »رضوی با تأکید بر لزوم از دستور خارج شدن طرح گفت: 

که در اندازهای تعارض منافعی شده است، خود یک پروژه مطالعاتی است که هنگامیتعارض منافع دچار چه دست

کر گذارد. من فارض منافع تصویب شود چه تعارضات منافعی در تصویب آن اثر میخواهد قانونی در مورد تعکشورها می

ن کنند که ایاند اذعان میاندرکار تدوین طرح بودهکنم این طرح اشکاالت بسیاری دارد و دوستانی هم که دستمی

ورت د در مورد رد کلیات طرح صعنوان آنکه مبنای قانون باشد تدوین نکرده اند، به نظرم باید مطالبه جدی بایطرح را به

بگیرد. اگر کلیات طرح تصویب شود و برای اصالح جزئیات به کمیسیون بازگردد، امکان اصالح اساسی در آن وجود 

 «. ندارد

اگر مطالبه کنیم که الیحه جدیدی برای مدیرت »وی در رابطه با پیشنهاد تدوین الیحه جدیدی از سوی دولت گفت: 

تر باشد. هرچند عقالنیت و اخالق ولت جدید که همسو با مجلس هم است تدوین شود مطلوبتعارض منافع توسط د

ای با حضور جمع زیادی از کارشناسان شده است؛ همان الیحه کند که وقتی سرمایه کشور صرف تدوین الیحهحکم می

یحه روهی تشکیل دهد و نواقص ال مبنای کار قرار بگیرد و اصالح شود. شاید بهترین کار آن باشد که دولت محترم کارگ

لت ترین کمک مجلس فعلی به دورا برطرف کند. تصویب طرح کنونی لطمه زدن به بحث تعارض منافع خواهد بود. بزرگ
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این خواهد بود که قانونی را به او ارائه دهد که قابلیت اجرا داشته باشد، اما طرح فعلی که قرار است در دستور کار 

 «لت را در اجرا با مشکالت جدی مواجه خواهد کرد.مجلس قرار بگیرد دو

به نظر من، مرکز توانمندسازی و اندیشکده شفافیت برای ایران باید بر سر معنای دقیق تعارض »سرخیل نیز تاکید کرد: 

 شامل مدیران سیاسی نمی
ً
ران مدی شود و ما از گذشته برایمنافع پافشاری کنند. باید روشن شود که تعارض منافع صرفا

ها قانون داریم. بنابراین آیا در های مسئولین و دو تابعیتیایم. همچنین ما در مورد اعالم اموال و داراییقانون داشته

گذاری کنیم؟ ما باید سعی کنیم مفهوم را دقیق تعارض منافع طرح مدیریت تعارض منافع باید در مورد این موارد قانون

تری نیست که مشمول مدیریت تعارض منافع باشد بلکه باید در طرح بر مصادیق مهمرا بیان کنیم. دو تابعیتی مفهومی 

 زمان تأکید شود. های گردان یا اشتغال هممانند درب

رح درباره ط»سعید هراسانی کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در رابطه با نهاد مجری این قانون گفت: 

د که دو نکته را باید موردتوجه قرار داد. ابتدا آنکه ما سابقه ایجاد کمیته و شورا و رسیا الیحه صحبت کنیم به نظر می

 هیچ
ً
ص کنید، مشخهایی را ایجاد میها جواب نداده است. شما کمیتهکدام از آنستاد و غیره را در کشور داریم. تقریبا

فع های تعارض منابا اراده با موقعیت ای برای مواجههنیست تشکیل بشوند یا خیر و اگر هم تشکیل شوند انگیزه

نخواهند داشت. حتما باید مسئولیت مدیریت تعارض منافع به یک سازمان اعطا شود. در این صورت، آن سازمان انگیزه 

کافی برای مدیریت تعارض منافع را دارد که حداقل در پایان سال بیالنی ارائه کند و بگوید این میزان مدیریت تعارض 

 .«داده استمنافع رخ 

ها نیز متمایز از دیگری است. های مختلف متفاوت و شیوه مواجهه با آنمصادیق تعارض منافع در دستگاه»وی افزود: 

تواند به جزئیات ورود کند. این ورود به جزئیات جدای از آنکه جلوی ابتکارات آینده را خواهد بنابراین قانون مجلس نمی

ف های مختلگذاری در دستگاههای دارای امتیازات خاص و یا نظارتی و قاعدهها و سمتگرفت، عمال کارایی ندارد. نقش

تواند با یک لفظ همانند مدیر ارشد، این موضوع را کنترل کرد. مجلس نهایتا باید کلیات را سطوح متفاوتی دارند و نمی

 .«ها بسپاردتصویب کند و دستورالعمل مدیریت تعارض منافع را به خود سازمان

صل کنم که این طرح حامن تأکید می»شده به طرح چنین استدالل کرد: در انتها فالحیان در پاسخ به انتقادات مطرح

یشترین ایم که بکار کارشناسی و تحقیقات گسترده در تعارض منافع و جلسات متعدد بود. ما به سراغ مصادیقی رفته

در مورد مشمولین نیز سعی کردیم به همین سمت حرکت کنیم. اثرگذاری را بر مدیریت تعارض منافع داشته باشد و 

وی در مورد افراد مشمول «. بنابراین مشموالن را به مدیران محدود کردیم که بتوانیم قواعد محکمی برای آن بگذاریم

رای ما ببندی ما از مشمولین بسیار کامل و جامع بوده است. و این یکی از نقاط قوت طرح است که دسته»طرح افزود: 

در همه کشورها »وی در مورد سامانه و افشای منافع نیز افزود: «. بندی جامعی انجام دادیماشخاص عمومی دسته

افشای منافع و بارگذاری آن در سامانه بسیار معمول و یکی از راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع است. بنابراین 

منظور من از پیشنهاد ایجابی آن است که »وی در انتها گفت: «. تبینی سامانه یکی از نقاط قوت اصلی طرح اسپیش
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نویس عنوان پیشهایی را بهمراکزی مانند مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و اندیشکده شفافیت برای ایران طرح

حه الی قانون مدیریت تعارض منافع به مجلس ارائه دهد، چراکه نمایندگان مجلس آگاهی کافی برای اصالح طرح یا

 «.ها کمک کندتواند به آنها مینویسندارند و این پیش

زهره سروشفر کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه  با تأکید بر نقش نهادهای مدنی در پیشبرد مدیریت 

 تدهد که باید مردم و نهادهای مدنی در مدیریت تعارض منافع مشارکتجربه جهانی نشان می»تعارض منافع گفت: 

 ۱1۲5تا  ۱1۲2های هایی به موفقیت بیشتری دست یابند. اتحادیه اروپا در فاصله سالداشته باشند تا چنین طرح

های تعارض منافع در کشورهای ای انجام داد که هدف آن درگیرکردن نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای سیاستپروژه

ها و شوراهایی در دو بخش اجرا و نظارت حضور ر قالب کمیتهعضو اتحادیه بود. در کشورهای دیگر هم نهادهای مدنی د

جتماعی ای اعنوان مسألهمسأله تعارض منافع یک مسأله اجتماعی است و باید به»وی افزود: «. کننددارند و فعالیت می

اجتماعی  نوعی جزئی از هنجارهایشود که برخی مصادیق تعارض منافع بهبا آن برخورد کرد. در حال حاضر دیده می

تدریج هنجارهای اجتماعی در مورد تعارض تواند بهنهاد میهای مردمها و سازمانشده است. فعالیت خبرنگاران، رسانه

 «. سازی کندمنافع را تغییر دهد و در مورد مفهوم تعارض منافع و پیامدهای آن فرهنگ
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 و مقابله با فساد  یریشگیپ یاصول حاکم بر نقشه ملابالغ 
 ۲111شهریور  ۱1ـ (جمهوررئیسسید ابراهیم رئیسی )

  کلیات تعارض منافع 
 

و مقابله با فساد  یریشگیگانه  پ ۲۱اصول  ران،یوز اتیجمهور در جلسه روز چهارشنبه ه سیرئ یسیرئ میابراه دیس
را  زدهمیدولت س یهاتیاز اولو یکایشان ی دولت ابالغ کرد. یرا به اعضا زدهمیت سدر دول یو اقتصاد یادار

با  یستدولت، نش یاز آغاز به کار رسم شیپ فسادزا، اصالح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: یبسترها ییشناسا
 یافسادزا در نهاده یهاگلوگاه ییمرتبط درباره شناسا یهابخش ریسه قوه و سا ینظارت یدستگاهها ندگانینما

 نیرا به دولت ارائه کنند که ا زیفسادخ یخود از بسترها یهادستگاهها گزارش نیمختلف برگزار کردم و قرار شد ا
 ذکورم کارگروه جلسات در قرار گرفت. یکارگروه اریدر اخت یبندجمع یو برا دیدست دولت رس بهقبل  یگزارش چند
 ملی نقشه» قالب در فساد با مقابله و پیشگیری زمینه در مختلف هایدستگاه اصخ وظایف درباره هاییدستورالعمل

 .شد ابالغ امروز ملی نقشه این بر حاکم اصول که شد تهیخ «اقتصادی و اداری فساد با مقابله و پیشگیری
 این هب اقتصادی و اداری فساد با مقابله و پیشگیری ملی نقشه بر حاکم گانه ۲۱ الزم به ذکر است که بند دوم اصول

 :است شرح
 شگیریپی در موثر تدابیر اتخاذ و گردان هایدرب بستن خصوصی، و عمومی بخش تفکیک: منافع تعارض مدیریت»
 اجرایی هایدستگاه توسط تاسیسی هایتعاونی یا و شرکتها) حقوقی و حقیقی اشخاص منافع تعارض گیری شکل از

 «(است شده واگذار آنها به خدمات از بخشی ارایه که
 جمهوریرسانی ریاستپایگاه اطالع 

 

 

 کرونا ستاد یعلم تهیو انتصابات در کم ماتیتصم ینیضرورت بازب
 ۲111شهریور  ۱2ـ ( بهداشت و درمان مجلس ونیسیکم یسخنگوی )خیزهرا ش

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 توجه رتضرو بر تاکید ضمن نمایندگان شد، برگزار بهداشت وزیر حضور با که درمان و بهداشت کمیسیون در جلسه
 ینا کشور پزشکی علوم روسای و وزارتخانه هایمعاونت تعیین در که کردند درخواست منافع، تعارض عدم بحث به

 ندنگیر  قرارها سمت این در ندارند حضور وقت تمام یا دهندمی انجام خصوصی کار که افرادی که شود لحاظ موضوع
 شتبهدا وزیر اعتماد، رای از قبل جلسات در .نیفتد خطر به مردم منافع که بگیرند آنها از محکمی تعهد حداقل یا

 رد بهداشت کمیسیون حساسیت بر مجدد نیز امروز و کند لحاظ را منافع تعارض عدم انتصابات در که داد قول
 .است میان در مردم منافع تامین بحث چون شد؛ تاکید موضوع این خصوص

 ستاد لمیع کمیته در انتصابات و تصمیمات بازبینی رورتض همچنین مجلس درمان و بهداشت کمیسیون سخنگوی
 بابت این از تا شد تاکید منافع تعارض موضوع به هم جا این در: گفت و برشمرد کمیسیون تاکیدات دیگر از را کرونا

 و یماد منافع و باشند نداشته حضور کمیته در هستند مرتبط خصوصی و داروسازیهای شرکت با که افرادی که
 .شود لحاظ مردم تسالم

 لیناقتصاد آن 
 

https://www.president.ir/fa/131223
https://www.president.ir/fa/131223
https://www.eghtesadonline.com/n/2p9i
https://www.eghtesadonline.com/n/2p9i
https://www.eghtesadonline.com/n/2p9i
https://www.eghtesadonline.com/n/2p9i
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 تعارض منافع از دستور کار صحن مجلس تیریخروج طرح مد
 یمحمدجعفر مرعش - (وکارکسب طیبهبود مح یراهبر یشورا سیرئ)فولدگر  درضایحم

 ۲111شهریور  ۱2ـ ( وکارکسب طیبهبود مح یراهبر یدر شورا رانیاتاق ا ندهینما)
  طرح و لیحه تعارض منافع 

 

ع که با عارض منافت تیریطرح مد ی: بررسدیگویوکار مکسب طیبهبود مح یراهبر یشورا سیرئ ،فوالدگر درضایحم
بازگشته است. طرح  یاجتماع ونیسیکمهمراه شده بود، از دستور کار صحن خارج و به زیشورا ن نیانتقادات ا

ا وجود بود که ب وکارسبک طیبهبود مح یراهبر یدر نشست شورا یاز مباحث مورد بررس یکیتعارض منافع  تیریمد
 مجدد آن شده بود.  یخواستار اصالح و بررس یراهبر یشورادر آن،  یاشکاالت اساس لیدلبحث به نیضرورت ا

فع ر  یریگیپ یبرا یمناسب اریحاال وقت بس وطرح فعال از دستور کار صحن مجلس خارج شده  نیخوشبختانه ا
 است. یاجتماع ونیسیارتباط با کم قیطرح از طر نیمشکالت ا

 یاحهیگفت: ال  بارهنیوکار هم در اکسب طیهبود محب یراهبر یدر شورا رانیاتاق ا ندهینما یمحمدجعفر مرعش دیس
 یاستهیکرد که کار شا هیتعارض منافع ته تیریموضوع مد یسابق برا جمهورسیرئ یو معاونت حقوق یدیکه دکتر جن

کار خارج کرده باشد، اما ازآنجاکه اصالت ما در اتاق  ورآن را از دست یخاص لیدال به ازدهمیاست، ممکن است مجلس 
 ستهیشا یامحتو دیبا کنندگانهیمستقل از ته م،یریگینظر ماست و مصالح بلندمدت کشور را در یااصالت حرفه کی

 یقوقح توسط معاونت سابق شدهنیتدو حهیال  یمحتوا یتمرکز خود را رو کنمیم شنهادیمن پ نی. بنابرامیرا پاس بدار
ها و بغض حب یبرخ لیدلبه ستهیکار شا نیاست ا فیح. میآن تالش کن یتحقق بخش یو برا میبگذار جمهورسیرئ

 نشود. ییاجرا
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 کسب و کارها  یتعارض منافع از پا ریباز شدن زنج
 ۲111شهریور  ۱1ـ خبرگزاری تسنیم 

 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها 
 

رد تا دا یسع د،یمجلس رس یصحن علن بیآن به تصو اتیکلکه  بهبود فضای کسب و کار در طرح ازدهمی مجلس
 جادیتعداد ا تیو محدود ییایجغرافهای تیمحدودطرح تعارض منافع  نیموانع را کاهش دهد و بر اساس ا نیا یحد

 جادیا یدر راستا شودیاساس، دولت مکلف م نیا  بر .دیایبه وجود ب یرقابت یشود تا فضا یکسب و کارها حذف م
 یاطالعات کسب و کار را ارتقا دهد و پس از مدت گاهیو مقررات حوزه کسب و کار، پا نیاطالعات در مورد قوان تیشفاف

 که در صورت یمشاغل نیجمله مهمتر از نخواهد داشت. گاهیپا نیرا بدون ثبت در ا یقانون یولت اجازه اجراد گرید
الت، وک ،یمرکز آموزش رانندگ ،یها، سونوگرافداروخانه ها،یینانوا رندیگیآن قرار م ریطرح تحت تاث نیا بیتصو

 مشابه هستند. یاهتیمحدود یدارا یهاشغل ریبورس و سا یکارگزار ،یسردفتردار
ر خود د یبرنامه و بودجه مجلس در صفحه شخص ونیسیو عضو کم یاسالم یمجلس شورا ندهیه نمانزنگ محسن

 تیفیصدور مجوزها موجب بهبود ک لیطرح تسه کنندیم غیتبل یطرح نوشت: برخالف آنچه برخ نیخصوص ا
افع از تعارض من ریطرح، زنج نیا بیبا تصو .خشدبیرا ارتقاء م طیشرا نیشده، تراز حائز یخدمات وکالت و دفتردار

 .شودیکسب و کار کشور باز م یدست و پا
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3798322-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3798322-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/24/2571973
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/24/2571973
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 همراه با تعارض منافع یدلسوز
 ۲111شهریور  ۱1ـ  حامد دهقان

 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها 
 

خالفت م یاز آنها برا یبرخ یوکال و الب یهاکانون نیسنگ یفشارها رغمیکسب و کار عل یصدور مجوزها لیتسه طرح
 یو هم اکنون در آستانه ورود به صحن علن دیرس بیمجلس به تصو دیجهش تول ونیسیآن باالخره در کم بیبا تصو

 یمشاغل تخصص یهاپروانه ایطرح به آن پرداخته شود، مجوزها  نیکه قرار است در ا یاز موضوعات یکیمجلس است. 
باشد  یوکالت در بازار خدمات حقوق یکه متقاض یهمچون وکالت است. در حال حاضر هرکس یبازار خدمات حقوق

 ند،کیکه کسب م یعلم گاهیو فارغ از جا شود،یپروانه وکالت برگزار م صدور یکه برا یانهساال یهادر آزمون دیبا
 یراب یعدد یگذارتیبا ظرف وهیش نیا مربوطه اعالم شود. یهاآزمون توسط نهاد رشیپذ تیمنتظر بماند تا ظرف

 جهی. نتگذاردیمون را دارند، کنار مآز نیدر ا یقبول یعلم یستگیرا که شا یاز افراد یاریدر آزمون وکالت، بس یقبول
 تیپرونده در وضع و تیها به جمعکشور و سرانه آن یهالیصدور مجوز آن شده است که تعداد وک یفعل ندیفرا

از  یپرداخت یهانهیهز شیخدمات ارائه شده توسط وکال و افزا تیفیکه کاهش ک ی. موضوعردیقرار بگ ینامناسب
 لیکه تاکنون صرفا به دل یاز افراد یاریطرح بس نیا یو اجرا بیدر صورت تصو است. مردم را به همراه داشته بیج

 نیانگیم %71با شرکت در آزمون و گرفتن  توانندیحاال م رند،یپروانه وکالت بگ توانستندینم یعدد یگذارتیظرف
 .نددرصد برتر آزمون، موفق به اخذ پروانه وکالت شو کینمرات 

ر از حقوقدانان که اکث یکسب و کار تعداد یصدور مجوزها لیطرح تسه بیشدن به موعد تصو کیبا نزد انیم نیدر ا
حقوق مردم در صورت  عییهمچون تض یمختلف یادعاها یاهم هستند و تعارض منافع دارند با ارسال نامه لیها وکآن

ها خالفتم شتریکه ب رسدینظر م به طیشرا نیا در. رندطرح دا هیعل یدر فضاساز یرا مطرح و سع لیتعداد وک شیافزا
ا هستند تا ب نیبه دنبال ا یادارد و عده یصنف یبلکه مبنا یکارشناس یصدور مجوزها نه مبنا لیبا طرح تسه

 بزنند.  بیبه ج یشتریب ینگهداشتن بازار وکالت، سودها یانحصار
 زدروزنامه آفتاب ی 

 

 

 به مسئله تعارض منافع ورود کند یبه طور جد دیمجلس با
 ۲111شهریور  ۱6ـ ( بهداشت و درمان مجلس ونیسیعضو کم) یبندپ یمحسن یمحمدعل

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 رد تنها نه متاسفانه که است جدی موضوعی منافع تعارض. است بوده همراه منافع تعارض با همیشه دارو واردات 
 سایر هماهنگی با باید یازدهم مجلس. زندمی موج هم دیگر هایدستگاه و هاوزارتخانه در بلکه ما سالمت بخش

 انامک که است این عمده مشکل حاضر درحال. باشد داشته موضوع این برای  اساسی فکری نظارتی هایدستگاه
 ندباش ارتباط در افرادی با کنند،می سازی تصمیم دارو بحث در نوعی به که بهداشت، وزارت در افراد زا برخی دارد

 ههم در موضوع این عین متاسفانه. شود حل باید مساله این. شوندمی متضرر یا منتفع تصمیماتشان با که
 در تفوری دو قید با و جدی طور به باید فعمنا تعارض این که دارد وجود هاوزارتخانه از بسیاری اجرایی، هایدستگاه

 . بگیرد قرار سیزدهم دولت و یازدهم مجلس دولت کار دستور
 خبرگزاری ایلنا 

 

https://www.pishkhan.com/news/239372
https://www.pishkhan.com/news/239372
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1131231
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1131231
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 استدولت  تیبحث تعارض منافع در اولو یسامانده
 ۲111شهریور  ۱1ـ ( جمهور سیرئ یمعاون حقوق) دهقانیحمد م
  تعارض منافع کلیات 

 

ها نسبت به مبارزه با فساد هشدار دادند و مبارزه با سال نیها در ااست که بار یمقام معظم رهبر ت؛یرأس حاکم
 جهیگانه دولت در مبارزه با فساد به نت ۲۱که اصول  دوارمیام اریو مردم است؛ بس یفساد؛ خواست مقام معظم رهبر

 یسه قوه و حضور مردم؛ شاهد وضع بهتر یو با همکار میتکه در مسئوالن ارشد کشور شاهد هس یابرسد و با اراده
 بود. مینسبت به گذشته خواه

قرار  یریگیپ تیاز مفاسد مربوط به تعارض منافع است که در اولو یحجم تعارض منافع در کشور باال و بخش بزرگ
 حهیال  نیا یکار را انجام داده، ول نیجمهور ا سیرئ یتعارض منافع در دولت آماده شده که معاونت حقوق حهیال  دارد.

تعامل با مجلس  یو خودم برا باشدیدستور کار م ردر مجلس د یدر مجلس اعالم وصول نشده است؛ البته طرح
 یمال باشد، اگر بار حهیال  ایبه عنوان طرح  ستیرض منافع؛ ورود خواهم کرد و مهم نو تعا تیشفاف حهیموضوع ال  یبرا

 ال  میندار یتینداشته باشد؛ حساس
ً
 به قانون شود. لیاست که تبد نیدولت باشد و هدف ا حهیکه حتما

ضو ع دیکه کارمند دولت است نبا یفرد یعنیاز تعارض منافع است؛  یریجلوگ ؛یقانون اساس ۲1۲از اصل  یبخش
خصوص گذاشته شده است؛ تمام اجزاء را در بر خواهد  نیکه در ا یقانون باشد. یخصوص یهاشرکت رهیمد أتیه

داد؛  میمجلس رفع خواه یبا همکارهم داشته باشد  یشده است و اگر نقص ینیب شیگرفت؛ البته در متن قانون پ
اصاًل  هم یخصولت یهاو در شرکت فتدیاتفاق ب دیهم نبا یبخش خصوص یکجا؛ حت چیتعارض منافع در ه یعنی

 تعارض منافع باشد. دیدرصد نبا ۲11وجود داشته باشد و در دولت هم  دینبا
را هم در بر  یو مؤسسات عموم یخصولت یهاکه بحث شرکت میدهیامان مس یاموضوع تعارض منافع را به گونه

مؤسسات  هانیاز ا یها نظارت کند؛ چون بخشبه آن تواندیکل کشور هم م یاستثناء باشند؛ البته بازرس دیو نبا ردیبگ
 در قانون وجود دارد که برطرف خواهد شد. ییهاهستند؛ البته نقص یعموم

 کرده است و با حضور بیتصو نهیزم نیدر ا یخوب نیشده، قوان لیکه در وزارت اقتصاد تشک ییمقررات زدا أتیه
 و قانون دندیرا کش هیداشت؛ البته در گذشته هم زحمات اول میخواه یدر وزارت اقتصاد وضع بهتر یخاندوز یآقا

از  یبخش مهم تواندیم طیشرا نیشده است و به نظرم ا بینگهبان تصو یکسب و کار هم در شورا یفضا دبهبو
که  یها هم نگران درآمد خودشان هستند و زمانمجموعه یسر کیالبته  .حل کندمشکل مربوط به مجوز را 

 نیه اک کندیم دایها کاهش پبازار آن کنندیفکر م یتعداد شود،یم جادیکار ا یایافراد جو یبرا دیجد یهااشتغال
 نیا دیاوارد بازار شوند که ب دیجد ادافر  دهندیشکل گرفته است که اجازه نم ییهاو گروه میده رییتغ دیرا با طیشرا
کسب و کار انجام  یهامجوز لیطرح تسه بیرا در تصو یزیرا به هم زد و مجلس روز چهارشنبه کار افتخارآم طیشرا

 داد که کار مشترک مجلس و دولت بود و انجام شد.
 یماصداوسبرگزاری خ 

 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3221994
https://www.iribnews.ir/fa/news/3221994
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 در انتخابات نظام مهندسی ساختمان تعارض منافع ابهام در اجرای بخشنامه
 ۲111شهریور  ۱1ـ  خبرگزاری تسنیم

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 یانتخابات اعضا تیفیموقع و باکبه یبر برگزار دیبا تأک یاستان رانیدر نشست با مد یراه و شهرساز ریوز یرستم قاسم
ساختمان تنها عده  یاز منافع سازمان نظام مهندس دیساختمان گفت: نبا ینظام مهندس یهاسازمان رهیمد ئتیه

ند و که وجود دارد استفاده کن یترو بس یتشکل صنف نیاز ا دیمند شوند، بلکه همه اعضا و مهندسان بابهره یخاص
 کلرانیاندرکاران و مدتور کار همه دستدر دس دیاست که با یبخشنامه تعارض منافع موضوع مهم مند شوند.بهره

خطاب به ادارات کل  ریبه شرح ز یادر همان روز با ابالغ بخشنامه یادامه و در .ردیها قرار بگاستان یراه و شهرساز
 . بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد ینظارت بر اجرا دیها دستور تشداستان یراه و شهرساز

 یرستم قاسم هیابالغ یها، ادارات راه و شهرسازاستان یاز آن است که در برخ یاکح هایبررس م،یگزارش تسن به
ساختمان  ینظام مهندس یهاسازمان رهیمد ئتیدوره انتخابات ه نینهم یداهایرا اجرا و کاند یراه و شهرساز ریوز

لت را اجرا کرده و افراد عدا وانیدستور موقت د یها رااستان یبرخ اند.کرده تیتعارض منافع را رد صالح یدارا
 دییادر خصوص ت یها در زمان حاضر با مکاتبه با وزارت راه و شهرسازاستان نیاند! اکرده دییتعارض منافع را تا یدارا

 اند!کرده فیکسب تکل داهایکاند نیتا رد ا
کشور  ساختمان یمهندس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام سیرئ یبه عبد یاها در نامهاز استان یکیراستا  نیا در

  مسئله شده است. نیخواستار ارشاد در رابطه با ا
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 برای مدیریت تعارض منافع در پزشکی ماریب پزشک و نیب یرابطه مالقطع 
 ۲111شهریور  ۱5ـ (درمان مجلس بهداشت و ونیسیعضو کم) یگیفاطمه محمد ب

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 اهیعرضه دارو در بازار س ایو  ییداروهای شرکت یدر برخ یرانت اطالعات کند،یم جادیتعارض منافع ا بستر وقوع جرم
 کند. یم یریموضوع جلوگ نیاز ا یخدمات درمانهای و شرکتها در معاونت تیکه شفاف شود یامر م نیباعث ا

 کنندیم میتقس کنند،یم بیکه خودشان بودجه تصو لیدل نیحضور دارند به اها رهیمد ئتیکه در ه یحضور افراد
 یباال به کندهای نهیوزارت بهداشت با هز یعمران وها ساخت ریحوزه ز یعمرانهای دارند باعث شده پروژه یابیو ارز

اه بودن آن است که خو یستمیکه در حوزه سالمت وجود دارد س یاز مشکالت یکی کاره رها شود. مهین ایبرود و  شیپ
تعارض منافع در حوزه های درگاه ییرفع آن شناسا یراه برا نیشود، بهتر یدستگاه دچار مشکل م نیناخواه ا ای

مقرر  میبهداشت داشت ریوز یالله نیکه با دکتر ع یادر جلسه ناظر است. ،یگذار، مجر استیس یسالمت جداساز
 میر بتواناگ .میشاهد کاهش تعارض منافع باش زدهمیمسئوالن، در دولت س یریدر بحث بکارگ ینیقوان جادیشد با ا

های از قدم یکیانجام شده  شرفتهیپ یکه در کشورها یهمان کار قایدق م،یرا قطع کن ماریب پزشک و نیب یطه مالراب
 شیها نهیاز مردم هز نهیهز افتیپزشک بدون در م،یکن تیرا تقوها مهیب یرابطه  می. اگر بتوانمیارجاع را برداشت نظام

 رسد. یتعارض منافع به حداقل م ردیقرار گ مهیتحت ب یندان پزشکاز جمله د گریدهای نهیهز نیهمچن شود و نیتام
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/24/2571865
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/24/2571865
https://www.farsnews.ir/news/14000625000321
https://www.farsnews.ir/news/14000625000321
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 شودیم قیتعارض منافع تعل یپروانه اشتغال مهندسان دارا
 ۲111شهریور  ۱5ـ (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمانی )قهرود یعبدمحمد علی
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 هیئت تخاباتان داوطلبان لیست ارائه خواستار شهرسازی و راه کل مدیران به اینامه طی راه وزارت مسئول مقام
دی آمده قهرو عبدی نامه در بخشی از .شد پروانه تعلیق برای اند،شده صالحیت تایید که منافع تعارض دارای مدیره

 ئتهی اصلی اعضای اسامی فهرست شنبه  روز اداری وقت پایان تا حداکثر و  فوریت قد به است است: خواهشمند
 تهیئ در عضویت داوطلب که استان آن مهندسی نظام سازمان وسایر  همچنین و انتظامی شورای و بازرسان مدیره،
 تایید اناست نظارت دستگاه و اجرایی هیئت توسط ایشان صالحیت لیکن بوده هابخشنامه مصادیق مشمول و مدیره
 کال م و موضوع اهمیت به عنایت با .گردد ارسال وزارت عالی مقام به اسامی ارائه و گزارش تنظیم جهت را است شده
 نظام قانون اجرایی نامهآئین ۱2 ماده ج بند اعمال جهت کل اداره آن توسط ارسالی اطالعات گرفتن قرار عمل

 درج با ورمذک فهرست دارد اقتضا وزارت، عالی مقام توسط  -کاربه اشتغال پروانه تعلیق- ساختمان کنترل و مهندسی
 « .گردد ارائه رجعم این به مسئولیت تصدی دوره در ایشان از یک هر سمت

 خبرگزاری تسنیم 
 

 

 مقابله به مثل رئیس سازمان نظام مهندسی با بخشنامه تعارض منافع؟
 ۲111شهریور  ۱5ـ (ختمانسا یسازمان نظام مهندس یمرکز یشورا سیرئاحمد خرم )

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 خشنامهب اجرای بر نظارت تشدید درباره هااستان شهرسازی و راه کل مدیران به شهرسازی و راه وزیر دستور به توجه با
 قانون اجرایی امهن آیین ۱2 ماده ج بند اعمال بخشنامه اداری عدالت دیوان هماهنگی با  احتماال منافع، تعارض

 نظام هایسازمان مدیره اعضای از دسته آن کاربه اشتغال پروانه اساس این بر .شد خواهد ابالغ مهندسی نظام
 یقتعل   اند،بوده توجهبی شهرسازی و راه وزارت هایبخشنامه به و بوده منافع تعارض دارای که ساختمان مهندسی

 روسای به اینامه طی نیز ساختمان مهندسی نظام سازمان مرکزی ورایش رئیس که است حالی در این .شد خواهد
 خرم احمد نامه این در. است کرده به مثل مقابله را شهرسازی و راه وزارت اقدام هااستان مهندسی نظام هایسازمان

 املک جزئیات با جدولی طی را هااستان شهرسازی و راه پرسنل فعالیت میزان فوریت به خواسته هاسازمان روسای از
 .کنند ارسال کنون تا 95 سال از

 ازیشهرس و راه کل ادارات کارکنان برای سازیپرونده نوعیبه را مرکزی شورای رئیس اقدام این کارشناسان برخی
 خرم اقدام این رسدنمی نظر به منافع، تعارض با رابطه در شهرسازی و راه وزیر اظهارات توجه با .دانند می کشور

 کاربه تغالاش پروانه تعلیق و منافع تعارض هایبخشنامه اجرای تشدید راستای در قاسمی رستم تصمیم بر ریتاثی
 .باشد داشته منافع تعارض دارای هایسازمان مدیره هیئت اعضای

 نیوزمشرق 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/25/2572652
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/25/2572652
https://www.mashreghnews.ir/news/1272656
https://www.mashreghnews.ir/news/1272656
https://www.mashreghnews.ir/news/1272656
https://www.mashreghnews.ir/news/1272656
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 وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمانوابیه ج
 ۲111شهریور  ۱6 -( یدفتر توسعه مهندس رکلیمدی )قهرود یعبد محمدیعل
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 وزارت شود که یم دیساختمان در کشور تاک ینظام مهندسهای سازمان یاعضا هیبه کل نانیجهت اطالع و اطم -۲
ارتخانه وز  نیدر مورد تعارض منافع  استثنا نکرده است. ا یوزارتهای را از بخشنامه یفرد و مسئول چیه یراه و شهرساز

 شود.  خوردبر دیبا یدر هر سطح یاست که با هر تخلف نیقائل به ا
 انایو اح ردیصورت نگ نیالزم با متخلف یانتخابات اگر برخورد قانون یبرگزار تیمسائل در موقع نیبا توجه به هم -۱

 یپاسخ یدور بعد َتکرار شود، وزارت راه و شهرساز یهارهیمد ئتیتعارض منافع در ه یدارا یاعضاحضور مجدد 
 داشت. دمهندسان کشور نخواه یهزار نفر 5۱1انتظارات جامعه  یبرا
و موثر با  یبرخورد جد جهیکشور حق دارد از  وزارتخانه گزارش عملکرد در مورد نحوه و نت یامروز جامعه مهندس-2

شان داده ن زی، مطالبه  کند و وزارت راه و شهرساز ن، بر همگان روشن شده تعارض منافعکه تخلفشان در بحث  یکسان
 ندارد. یدغدغه و برنامه ا چی، هقانون یجز اجرا

اطالعات  هیاز ارا یخوددار یبرا یکل راه و شهرساز رانیتماس از وزارتخانه با مد یادعا شودیبه صراحت اعالم م -1
لب مط نیمطرح شده و طرح ا یینماجهت مظلوم شتریادعا ب نیا رسدیرد پرسنل کذب محض است و به نظر مکارک

در  ینظام مهندس یسازمانها یکارکرد اعضا اطالعاتصورت گرفته است چرا مه اصوال آمار و بانک  انهیناش اریبس
 نیصرفا به عنوان کاربر و بهره بردار ا یرسازشهاستانهاست و ادارات کل راه  ینظام مهندسهای خود سازمان اریاخت

 هستند. یبانک اطالعات
 یکه بر عهده دارند ط یا فهیو وظ اریکشور، خارج از اخت یسازمان نظام مهندس سییاست که ر نیا یبحث اصل  -5

را به سازمان نظام  یکارکرد پرسنل ادارات کل راه و شهرسازاستانها از آنها خواسته اطالعات  یبه روسا یانامه
ند ندار  یمجوز نیها چنسازمان یروسا کهنیندارند، ضمن ا یاریاخت نیاساسا چن یکشور ارسال کنند. و یمهندس

 د.کنن هیکشور ارا یسازمان نظام مهندس سییاستان را به ر یسازمان نظام مهندس یاعضا یکه اطالعات کارکرد
استانها را  یعضو نظام مهندس چیه یاطالعات شخص یجمع آور گاهیکشور، شأن و جا یمان نظام مهندسساز-6

. است شانیا تیو صالح اراتیساختمان ، خارج از اخت یسازمان نظام مهندس یمرکز یشورا سیکار رئ نید. اندار
از  یشود کارکنان وزارت راه و شهرساز یم دیساختمان تاک یمحترم سازمان نظام مهندس رانیجهت اطالع مد  -7

طلب م نیا دیچند سال ، مو نیا یدر ط یابالغهای اند که متن بخشنامهتعارض منافع مستثنا نشدههای بخشنامه
با هدف نامعلوم و احتماال  یشهرسازاطالعات پرسنل راه و  یرآن است که درخواست جمع آو تیاست.واقع

 خارج از عرف و ضوابط است. یو تقابل با وزارتخانه و ... اقدام یریازگیامت
هستند چرا ظرف  ینظام مهندس یو مقررات در سازمانها نیاگر نگران نقض قوان یمسئوالن سازمان نظام مهندس

داشتند ن یاستان  یتعارض منافع با سازمانها قیمکاتبه مهم در مورد ضرورت برخورد با مصاد کی ی، حت ریاخ یسالها
 کند؟ ادآوریکه ضرورت برخورد با متخلفان را به استانها 

ر سراسر کشور ، ارجاع کار نظارت د یسامانه سراسر یاز راه انداز یمرکز یسال است شورا ۱جالب آنکه حداقل 
 یاسامانه نینچنیکرده است. اگر ا یخوددار یواههای به بهانه یمکرر وزارت راه و شهرساز یهایریگیپ رغمیعل
 اخذ آمار عملکرد نبود. یبرابه مکاتبات شبانه و محرمانه  یازین گریشده بود، د یاندازراه

 تسنیمبرگزاری خ 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2573421
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2573421
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 خرد در بورس یهاهیتعارض منافع دولت و فدا شدن سرما
 ۲111شهریور  ۱5ـ ( الملل نیاقتصاد ب یدکتر یدانشجومهدی سالمی )

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 مقام به تدول جایگاه ارتقاء منظور بلکه نیست دولت مسئولیت کاهش معنی به دولت برای حداقلی وظیفه تعیین
 کننده قاضات یا کننده عرضه تیم از بخشی اقتصاد، بازی در دولت اینکه بجای یعنی. است اقتصادی مسیست در ناظر

  بازار بر نظارت با و گیرد قرار قضاوت و داوری جایگاه در باشد بازار زمین در
ً
 را همنصفان بازی برای الزم قواعد صرفا

 و ناظر همزمان هاینقش با دولت حضور نگامه که منافعی تعارض سبب به صورت این غیر در چون کند، تدوین
 رد بازیگران سایر منافع شدن فدا باعث دید خواهیم چنانچه حتی است ممکن آیدمی بوجود بازار یک در بازیگر

 انجری در .بازی از جزیی هم و باشد سیاستگذار خودش هم تواندنمی دولت لذا شود؛ دولت منفعت تامین راستای
 قشن دیگر ایبرهه در و کرد اجرا را سرمایه کننده تقاضا نقش دولت زمان از ایبرهه در بودیم شاهد سرمایه بازار اخیر

 رمایهس تقاضای و خانوار طرف از سرمایه عرضه آزاد، اقتصاد اصول براساس حالیکه در. داشت را سرمایه کننده عرضه
 ولتد شد سبب خود اصلی جایگاه در دولت گرفتنن قرار سرمایه، بازار اخیر مورد در .گیردمی صورت بنگاه طرف از

 قشن در دولت ورود. شود حباب ایجاد اصلی عامل خودش قیمتها، شدن حبابی از جلوگیری و بورس بر نظارت بجای
 رشد ایهس در تورم افزایش همچنین و سرمایه بازار در قیمتی حباب ایجاد باعث سرمایه کننده تقاضا و کننده عرضه

 .کرد حمیلت جامعه اقشار کل به بلکه بورس در حاضران به تنها نه را هنگفتی زیان نهایت در و شد گینقدین درونزای
 سایت انتخاب 

 

 

 ابالغیه دولت تعارض منافع درون ساختار دولت را نادیده گرفته است
 ۲111شهریور  ۱5ـ ( نماینده مجلس دهمحمیده زرآبادی )

  کلیات تعارض منافع 
 

حاال چندصباحی است بیرون پارلمان و  که حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشین بودسیده
و به بهانه صدور و انتشار  کندفعالیت می« اندیشان دادخواهجهد؛ جمعیت هم»نهاد ان مردمبه عنوان عضوی از سازم

که ازسوی  «گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادیاصول دوازده»سندی تازه با عنوان 
 .است شد، از بایدها و نبایدهای مبارزه با فساد گفته غرییس دولت سیزدهم ابال

 آن مدیریت و  «منافع تعارض» بحث گرفته، قرار اشاره مورد اخیر ابالغیه در که مهمی اصول از یکی روزنامه اعتماد:
 . رسید مده مجلس به دیر خیلی البته که کرد رابطه این در ایالیحه تصویب و تدوین به اقدام پیشین دولت است؛

 هب نوبت الیحه این هم دوره پایان تا و بودیم دهم مجلس عمر پایانی هایماه در متاسفانه اما بله حمیده زرآبادی:
 یشترب منافع تعارض بحث در خوانیم،می اخیر ابالغیه در طورکه آن حال این با. نگرفت قرار دستورکار در آن بررسی

 همین از وعین شاهد هم دولت ساختار درون ما آنکه حال شده؛ تاکید دولت و خصوصی بخش میان منافع تعارض بر
 رناظ و مجری شد، اشاره هم ترپیش که هاشهرداری بر نظارت بحث همین در مثال عنوان به. هستیم منافع تعارض

 و راه وزارت در حوزه این در هامسوولیت از بخشی طرفی از. است دولت مجموعه و کشور وزارت همین یعنی نهاد یك
 آن اصالح به نسبت دولت، ساختار درون منافع تعارض شناسایی اب است الزم بنابراین. است شده تعریف شهرسازی

 . ندکنمی باز نظارت برای را راه نه و دهندمی صحیح عملکرد اجازه نه که هستند فساد هایگلوگاه اینها.شود اقدام
 روزنامه اعتماد 

 

https://www.entekhab.ir/fa/news/637970
https://www.entekhab.ir/fa/news/637970
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/173726
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/173726
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 یاقتصاد یگذاراستیکرونا؛ تعارض منافع و س
 ۲111شهریور  ۱5ـ ( یکارشناس اقتصادقاسم ایزانلو )

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 یانتخاب مجریه قوه حدی تا و منتخب مجلسی توسط اقتصادی گذارییاستس دهندهشکل اساسی هایتصمیم
 از ایمجموعه کردنخرسند در آنها توانایی به مدارانسیاست این اقتصادی و سیاسی آینده. گیردمی صورت

 ممکن شکل ترینساده در این اساس بر. دارد بستگی سیاسی احزاب و فشار هایگروه مستقل، دهندگانرأی
 نترلک مانند ابزارهایی به توسل با گذارانمقررات تسخیر طریق از ساالراندیوان و رأی مبادله طریق از ایندگاننم

 همواره ینه،زم این در عمومی شفافیت فقدان و منافع تعارض موقعیت در قرارگیری نیز و گزینشی کارایی و کار دستور
 .کنندمی جوییپی را خود گروهی و شخصی منافع
 اول ستهد. کندنمی تأمین را عامالن از دسته سه منافع عمومی واکسیناسیون انجام و کشور به واکسن ورود در عتسری

 یناسیونواکس انجام از قبل بازار به آنها تولیدی هایواکسن ورود و هستند داخل در واکسن تولید دنبال به که عامالنی
 نافعم کشور، در کرونا چرخه پایداری و تداوم با که عامالنی دوم دسته. کندمی حداکثری را آنان منافع جامعه عمومی

 نسبت بسب به که هستند بیمه هایشرکت هم سوم دسته. کنندمی کسب پزشکی لوازم و دارو فروش از ناشی کالن
 .اندهشد مواجه سودآوری افزایش یا زیان کاهش با بازنشستگی، حقوق قطع متعاقبا و باال سنین در افراد مرگ باالی
 یداکثرح ییجویکشور و پ یاستیس رانیگمیقدرتمند با ارائه اطالعات ناقص به تصم اریکوچک اما بس یهاگروه

 از نهیبه یگذاراستیامکان س ت،یتعارض منافع و فقدان شفاف تیگرفتن در موقعاز قرار یمنافع خود ناش
 یداریپا یماعو اجت یاقتصاد یشدت منفبه وگسترده  یامدهایکشور را سلب کرده و با تداوم پ یاستیس رانیگمیتصم

 .شوندیکشور م یزدن به منافع عمومو ضربه یاقتصاد ییکارا بارانیز راتیتأث جادیچرخه کرونا، باعث ا
 پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار 

 

 

 یاقتصاد یگذاراستیکرونا؛ تعارض منافع و س
 نیبهروز دیجاو(، یشرقجانیآذربا یدادگستر یسرپرست معاونت اجتماعی )احمد موقر

 ۲111ریور شه ۱5ـ ( یشرق جانیآذربا یامور دام سازمان جهاد کشاورز ریمد)

 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 
 

 لتسهی راستای در امتیازات و تسهیالت اعطای وها دستورالعمل اجرای در حقوقی و حقیقی اشخاص منافع تعارض
 ائلمس در منافع تعارض .است عامه حقوق تضییع مصادیق از یکی مردم،های نیازمندی رفع و توزیع و تولید روند

 هایرسیبر  به توجه با و است تر برجسته شهرسازی و شهر سالمت موضوع و صادرات و واردات مالیاتی، بانکی، و ولیپ
 جهاد .است منافعی تعارض چنین مصادیق از آن موانع و( آرین)ایرانی نژاد جوجه تولید قضایی دستگاه در شده انجام

 یراز شود مشخص باید امر این علل که دهدنمی ریزیجوجه هاجاز  سال در بار چهار از بیش تولیدکننده به کشاورزی
 .دارد ضرورت کشور در گوشتی مرغ تولید افزایش

 هاینک به توجه با: گفت جلسه، این در نیز شرقی آذربایجان کشاورزی جهاد سازمان دام امور مدیر بهروزین جاوید
 خصوص این در موجود منافع تعارض و بوده مرغ و گوشت قیمت افزایش در اساسی مشکالت از یکی دامی هاینهاده
 کیی عنوان به کنند، توزیع به اقدام خود دلخواه به و نموده اقالم این واردات به اقدام معدودی عده که شود می باعث

 .شود هارای مرکز به استان پیشنهادات باید طالیی، امضاهای از جلوگیری منظور به و منافع تعارض رفع راهکارهای از
 خبرگزاری ایرنا 

 

http://www.eghtesadebazar.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/17280-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.eghtesadebazar.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/17280-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84473356/
https://www.irna.ir/news/84473356/
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 سبز!تکه برگ کیمنافع در  یباالتعارض رده
 ۲111شهریور  ۱6ـ نگار()روزنامه یمحمدصادق فقفور

 تعارض منافع در قوۀ قضاییه 
 

دستان بخشنامه و اظهارات دا یمحترم دستگاه قضا با به سخره گرفتن ضمن یسخنگو یهفته گذشته در کمال ناباور
 شده برگ سبزتمام هیرا کنار هم گذاشتند تا قض ابسیرطب و  ،یلت ادارعدا وانیصادره از د یرأ زیکل کشور و ن
ن سازمان ثبت با بودجه کال سیرئ یوقت فرو برد. یدیجد یو سرگردان رتیزنده کنند و مردم را در ح گریخودرو را بار د

الثبت حق از یدرصد 51هر سند و سهم  یبرا یکیصدور الکترون نهیهزار تومان هز ۲5درصد کاداستر و  5/1
 ترشیب یقوه هم باشد، انتظار ی( همزمان سخنگویدر دفاتر اسناد رسم یمیسازمان ثبت از اسناد تنظ یها)درآمد

منافع  به حال تعارض یفکر دیدستگاه قضا با سیداشت! رئ توانیهم نم انیخدائ یهفته گذشته آقا یریگاز موضع
 یفامور صن شانیرا محدود به همان سازمان ثبت کرده تا ا انیخدائ یآقا ایکند:  هیسطوح قوه قضائ نیتریدر عال

 دیتأک انشیهم که به ا ایکنند،  یریگیپ ،یصنف یهاخودشان را البته با خوانش و لحاظ قانون، نه مصادره به مطلوب
به  ازین هصادر نکرده ک یاعدالت، خالف قانون بخشنامه وانیصادره از د یبر رأ یکه دادستان کل کشور مبتن ندینما

 نیز اا شیمردم را ب ییسخنگو ییاعطا گاهیاست و با استفاده از جا یورود مجلس باشد، برگ سبز همان سند رسم
از ارکان  یکیها سازمان ثبت که تنبرگ سبز خودرو به نفع مردم جمع نشود، نه هیاگر قض مشوش و سرگردان نکنند.

شان موضوع ن نیمردم قرار خواهد گرفت؛ چه ا یمورد نقد جد ییدستگاه قضا یاست، بلکه عملکرد کل هیقوه قضائ
ودن ب یاز شعار یانکار رقابلیاست و حل نشدن آن مثال غ هیتعارض منافع، به ضرر مردم، در قوه عدل قیاز رسوخ عم

 بودن رتق و فتق امور مردم خواهد بود. یاهیمبارزه با فساد و حاش
 لینجوان آن 

 

 

 های تعارض منافع را بشناسیمگلوگاه
 ۲111شهریور  ۱7ـ روزنامه جمهوری اسالمی 

  کلیات تعارض منافع 
 

 قرار نهمگا حمایت مورد باید که است اقدامی فساد، با مقابله و پیشگیری برای سیزدهم دولت گانه۲۱ اصول اعالم
 از عبارتند رئیسی جمهوررئیس اعالم طبق که هگان۲۱ برخی اصول .شود تالش آن رسیدن نتیجه به برای و گیرد

 اندکی با گاهی و تعداد همین با امور، این. همگانی نظارت و سازیفرهنگ منافع، تعارض مدیریت سازی،شفاف
 همواره جنگ از بعد مختلف هایدولت در آنها مشابه یا عناوین و هانام همین با گاهی همینطور و بیشتر یا کمتر

 آنها تواندیم باشد معتقد سیزدهم دولت که خوبست بسیار .سازد محقق را آنها نتوانسته دولتی هیچ لیو بودند مطرح
 تغییر یجادا بدون که نباشد این دولتمردان تصور و کند توجه نیز آن الزامات به باید شدن موفق برای ولی کند محقق را

 شدن نهادینه موجود، سازوکارهای از منظور .برسند شده اعالم اهداف به توانندمی موجود سازوکارهای در
 تقاللاس از حکمرانی هایهدستگا برخورداری عدم و ساالریشایسته بر ساالریفامیل داشتن ترجیح گریزی،قانون
 نجات فساد دام از را کشور تواندنمی دولتی هیچ آنها وجود با که هستند مهمی هایبازدارنده عامل، سه این. است
 فساد زایش منبع بلکه و شودمی فساد دچار نیز خود نماید، کنریشه را زافساد عامل سه این نتواند دولتی اگر. دهد

 دولتی هیچ نشوند، پاکسازی هاگلوگاه این تا و دهندمی نشان را خود هاگلوگاه این در منافع تعارض .شد خواهد
 . شد نخواهد فساد با مبارزه به موفق

 روزنامه جمهوری اسالمی 

https://www.javanonline.ir/fa/news/1062449
https://www.javanonline.ir/fa/news/1062449
https://www.javanonline.ir/fa/news/1062449
https://www.javanonline.ir/fa/news/1062449
https://jepress.ir/?newsid=265268
https://jepress.ir/?newsid=265268
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

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

 ۲111شهریور  ۱۱/ پایگاه خبری خبر فوری / و چالش تعارض منافع یسیرئ  

ار قر  یتیحاکم یهابه طور شفاف مورد نظارت بخش یاجتماع دهیپد کیبه عنوان  ایتعارض منافع در دن
ایگاه پ به آن شود. یشتریشده است و الزم است توجه ب یتفاوتیموضوع معموال ب نیبه ا رانی. در اردیگیم

  ؟آیدخبر فوری در این کلیپ این سوال را مطرح کرده که آیا رئیسی از عهده چالش تعارض منافع برمی
 
 ۲111شهریور  1۱/  برگزاری صداوسیماخ/ اصول دوازده گانه مقابله با فساد  

 یو اقتصاد یو مقابله با فساد ادار یریشگیگانه پ ۲۱اصول جمهور در جلسه  سیرئ یسیرئ میابراه دیس یآقا
 یریشگیپ یگانه حاکم بر نقشه مل ۲۱ اصول دولت ابالغ کرد. یاعالم نظر به اعضا یرا برا مزدهیدر دولت س

 دولت ندها،یسهولت فراتعارض منافع،  تیریمد ،یسازشامل شفاف یو اقتصاد یو مقابله با فساد ادار
 اند. ررسی شدهباصول  نیابعاد مختلف ا وقفگزارش  دراست. .... و ک،یالکترون

 
 

 

 

 

   

https://www.khabarfoori.com/detail/2854275
https://www.iribnews.ir/fa/news/3221941
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 از دولت تا مجلستعارض منافع؛ تالش برای مدیریت تحلیل فضای مجازی: 
 های موازی در دو قوهسیاست

 
 عادلیمحمد 

 
ددی متنوع و متع ، مطالبماهشهریور هجدهم تا چهارشنبه بیست و چهارمشنبه در هفته گذشته و طی روزهای پنج

اره شده ها اشترین آنکه در اینجا به برخی از مهممنتشر شده است تعارض منافع در فضای مجازی  مسئلهپیرامون 
در مجلس، ایجاد قرارگاه رفاه در  وکارکسبطرح تسهیل صدور مجوزهای ز موضوعات داغ این هفته بررسی ااست. 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرنوشت طرح و الیحه مدیریت تعارض منافع بوده است.

 وکارکسبطرح تسهیل صدور مجوزهای بررسی 

 که در فضای مجازی مخالفاندر مجلس موردبررسی قرار گرفت  وکارکسبتسهیل صدور مجوزهای  طرحدر هفته گذشته 

 رئیس کمیتۀ اصالح ساختار بودجه امی این طرح ویکی از نمایندگان حمحسن زنگنه  و موافقان خاص خود را داشت.

 گفت:در رشته توییتی در مورد آن 

طرح تسهیل صدور مجوزها  کنندیمآنچه برخی تبلیغ  برخالففردا مجلس یازدهم در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد. » 

زنجیر  . با تصویب این طرح،بخشدیمدفترداری شده، تراز حائزین شرایط را ارتقاء موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و 

ر یک قدم بزرگ د وکارکسبتسهیل صدور مجوزهای طرح ... شودیمکشور باز  وکارکسباز دست و پای  تعارض منافع

جع احراز صالحیت متقاضی در امور وکالت، است. شرایط و مر وکارکسبجهت رفع تعارض منافع و بهبود فضای 

رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهد ماند و فقط محدودیت تعداد حذف شده، شفافیت  سردفترداری و کارشناس

 «.ردیگیماعطای مجوز صورت  و تسریع در

 حمدمبران مختلف نیز هرکدام با دالیل خاص خود به اظهار موافقت و یا مخالفت با این طرح پرداختند. کاربری به نام رکا

 رد کهدر توییتی عنوان ک با تأکید بر رفع موانع بوروکراتیک حاوی تعارض منافع چنین طرحی دییتأاحدیان در  دیسع

با  .یازدهم است اقدامات تقنینی مجلس نیتربزرگاز  وکارکسبطرح بزرگ مجلس برای تغییر شیوه صدور مجوزهای » 

 حذف ،شدمردم می وکارکسباندازی هایی که مانع راهاز امضاهای طالیی و تعارض منافع این طرح تحولی، بسیاری

 صمشاغل  در این طرح بسیاری... شودیمشود و بوروکراسی سنگین تا حد زیادی از پیش پای مردم برداشته می
 
با  رفا

 تمد درامنیت  مانند بهداشت و هابرخی حوزه را آغاز کنند و مشاغل خاص در خود وکارکسبتوانند ثبت در سامانه می

نجیر ز  و امضاهای طالیی و باز کردن غل و شیوه منجر به شکستن تعارض منافع این کوتاهی مجوز خواهند گرفت و با

 .«شد خواهدپای کارآفرینان  و دست ازی بوروکراسی ادار

 :اما در دیگر سو کاربری یا انتقاد نسبت به این طرح، فقدان ابعاد کارشناسی را گوشزد کرده است

https://www.isna.ir/news/1400062417833/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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و  های مجلسنه نظر کمیسیون حقوقی مجلس و مرکز پژوهش کنید،حقوق را قبول می یهادانشگاهنه نظر استادان » 

را  یحساس ومشاغل مهم  دارید ییزااشتغال رفتاریست که با نام تسهیل و چه منطق و .نخبگان متخصص موضوع را..

 «.کشانیدمی فساد وبه نابودی 

 قرارگاه رفاه مردمدر  ستاد مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافعتشکیل 
 عاون،دکتر عبدالملکی وزیر تبه ابتکار  رگاه رفاه مردمقرایکی از اخبار منتشرشده در این هفته، ایجاد قرارگاهی به نام 

 یکی از کند.می رئیس این قرارگاه فعالیت عنوانبهوی نیز خود که  ستاد است ۲1شامل بود که کار و رفاه اجتماعی 

ای اظهارنظرهگانه این قرارگاه، ستاد مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع است که در میان کاربران ستادهای چهارده

 مثبتی نسبت به آن بیان شده است.

 نویسد:در این راستا کاربری به نام م. ناصر به اهداف تشکیل این ستاد پرداخته و می

لی از هدف اص هک باشدمفاسد و رفع تعارض منافع میستاد مبارزه با  ،های ذکرشده در قرارگاه رفاه مردمیکی از ستاد» 

 «.فساد هستند سرمنشأساختارهای حقوقی و قانونی است که خودشان  و فرایندهااصالح  تشکیل این ستاد،

لو در این ستاد اظهار خرسندی کرده و اظهار امیدواری فر نیز از دبیری جواد مصطفیکاربری دیگر به نام حسین عباسی

 کرده است که این اقدامات بتواند فساد را در شستا از بین ببرد:

حال  م میسوزه بهدل چقدر که آخا... و تعارض منافع وزارت تعاون و اینلو شده دبیر مبارزه با فساد دکتر جواد مصطفی» 

 ...«.مفسدین شستا و

 وضعیت نامشخص طرح و لیحه مدیریت تعارض منافع

های استراتژیک ریاست جمهوری در مورد آخرین وضعیت الدین آشنا، رئیس پیشین مرکز بررسیدر هفته گذشته حسام

شده  اشتهبه کناری گذ در توییتی اعالم کرد که این الیحه اد وخبر د الیحه پیشنهادی دولت برای مدیریت تعارض منافع

 است:

طرحی ارائه  آن یجابهقوی کنار گذاشته شد و  الیحه مدیریت تعارض منافع با پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی بسیار» 

 شد که 
 
 «.در مسیر صیانت قرار بگیرد احتماال

 از این موضوع نوشت: فرشید خداکرمی با اظهار نارضایتییکی از کاربران توییتر به نام 

را  کارشناسی تهیه شدالیحه دوقلوی دولت روحانی در مورد شفافیت و مدیریت تعارض منافع که با هزاران ساعت کار » 

 «.کنار گذاشتن

لغو شده است و یا تصمیم دیگری در مورد آن ممکن  یطورکلبهمشخص نکرد که آیا رسیدگی به این الیحه  آشناهرچند 

صحن  همچنان نتوانسته است به نیز برای مدیریت تعارض منافع طرح پیشنهادی مجلساست گرفته شود. از دیگر سو، 

https://www.khabaronline.ir/news/1554102/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1121467
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1121467
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حمیدرضا فوالدگر، رئیس شورای راهبردی محیط استناد به سخنان  و یکی از کاربران در توییتر با علنی مجلس برسد

 نوشته است که وکارکسب

 .«اجتماعی بازگشت خوشبختانه طرح مدیریت تعارض منافع از دستور کار صحن مجلس خارج شد و به کمیسیون» 

 کاربرانهمچنان نقطه کانونی انتقادات وزارت بهداشت 

و  و درمان حوزه بهداشتشود، هایی که همواره در مورد تعارض منافع در آن در فضای مجازی صحبت مییکی از حوزه

 آن وزارت بهداشت است که  رأسدر 
ً
شده یز نانتقادات به عملکرد آن بیشتر  گسترش یافتن ویروس کرونابا  خصوصا

یام پ این انتقادات که دامن بسیاری از افراد در نظام بهداشت و درمان ایران را گرفته است، در این هفته متوجه است.

ای هشده بود که برخی کاربران به اظهارات وی در مورد واکسن بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری سیرئ طبرسی،

های داروسازی از لزوم شفافیت در ارتباطات افراد مختلف با شرکت Mehrnooshمختلف انتقاد داشتند. کاربری به نام 

 گوید:سخن می

عارض نظر میدند باید این ت دارند. در نتیجه وقتی داخلیهای واکسن ی بامال مستقیم وابستگی علمی/ طوربهایشون » 

 شون منافع
 
خصص عفونی مت عنوانبهذکر نشه و  کال  عنوان بشه که مخاطب بتونه قضاوت کنه. نه اینکه این ارتباط  حتما

 .«طور به نظر بیاد که نظرشون مستقل از سودشونهنظر بدند تا این

ا وجود تعارض هکند که یکی از آندر فرایند واکسیناسیون ذکر می ریتأخیفی نیز سه دلیل را برای کاربری به نام رضا شر

 منافع برخی افراد است:

وجود تعارض منافع در برخی  -2؛ د صنعتی واکسن با تولید تحقیقاتیانگاری تولیساده -1 :ریتأخالیل د  نیترمهم» 

های مالی ترامپ که ایران را حتی در رزرو سهمیه کوواکس هم با مشکل تحریم -3؛ دیران و اولویت درمان بر پیشگیریم

 های آمریکا بود که البته مشکل اصلی تحریم... تازه اواخر خرداد امسال لغو شد مواجه کرده بود و
 
همان  به دلیل احتماال

 «.الشی برای دور زدن تحریم هم نشداولویت دارو بر واکسن به دلیل تعارض منافع، ت

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/


 

 

 

 

 
 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 62 ـ رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 1400شهریور  26تا  20 –شصت و دوم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 ت و جامعه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمی مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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