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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 مهندسیدرآمد: مدیریت تعارض منافع در میانه انتخابات سازمان نظام
 مهندسینظامضرورت حذف تعارضات ساختاری در سازمان 

 
 فاطمه نصیری

 
مثابه تالش نافرجام دکتر آخوندی برای مدیریت تعارض منافع در سازمان به که گاه 6931اسفند  72بخشنامه مورخ  

تیر سال جاری در دیوان عدالت اداری تائید نهایی شد و توسط دو وزیر اخیر راه و 31شد، در مهندسی یاد مینظام
اد و تأکید مدیره مورد استنمعیارهای اصلی تائید یا ردصالحیت نامزدهای انتخابات هیئتعنوان یکی از شهرسازی به

مهندسی و وزارت راه و شهرسازی نیز در پی داشته است. قرارگرفته؛ که البته مناقشات بسیاری را بین سازمان نظام
دهیم که چرا بخشنامه مدیریت  ها، در این مطلب سعی داریم به این سوال پاسخها و داوریفارغ از همه کشمکش

مهندسی همچنان اجرا نشده و به ورود مستقیم وزیر راه و شهرسازی به این موضوع منجر شده تعارض منافع در نظام
مهندسی از رویکرد مدیریت و پیشگیری به سمت تنبیهی و قضایی است؟ چرا مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام

 کند.مهندسی جستجو میرا در تعارضات ساختاری سازمان نظامرفته است؟ نویسنده این سوال 

شده و تاکنون در اکثر استان برگزار مهرماه شروع 2ها از مهندسی ساختمان استانمدیره سازمان نظامانتخابات هیئت

ه سید. در این دور که تا پایان مهرماه به اتمام خواهد ر  ماندهباقیهای تهران، آذربایجان شرقی، سمنان استاندر و شده 

به صفر رسیده  یافته و امکان تخلفها، میزان شفافیت در آرا افزایشبه سبب برگزاری الکترونیکی انتخابات در اکثر استان

که  مهندسانی است. وجه تمایز دیگر این دوره از انتخابات تشدید اعمال قانون تعارض منافع است؛ به این صورت که

قانون  2۲ماده « ج»یا وزارت راه و شهرسازی بند  شوندمییا در استان ردصالحیت دارای تعارض منافع هستند 

 .کننداعمال می هاآنمهندسی را در مورد نظام

، وزیر وقت راه و شهرسازی 6931اسفندماه سال  72مهندسی با بخشنامه مورخ مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام

، وزارت راه و شهرسازی ازجملهکارکنان هشت دستگاه اجرایی و نظارتی  مهعباس آخوندی کلید خورد. طبق این بخشنا

 ایهشهرکمهندسی، بنیاد مسکن، مناطق آزاد و ها، اعضای شورای شهر، کارکنان سازمان نظاموزارت کشور، شهرداری

بوع از دستگاه متبایست پس از کسب آرای الزم می هااستانمهندسی صنعتی برای حضور در هیات مدیره سازمان نظام

مهندسی و دیوان وزارت راه و شهرسازی، نظام های زیادی را دروخماما این بخشنامه در اجرا پیچ .خود استعفا دهند

 کند. عدالت طی کرده و می

در دیوان عدالت اداری و همچنین نزدیک شدن به برگزاری انتخابات  6011تیر  6با تائید بخشنامه مذکور در تاریخ 

، محمد اسالمی وزیر وقت راه و شهرسازی با استناد به تعهدنامه 6011تیر  69مهندسی در تاریخ ازمان نظامجاری س

نامه و مفاد نظام اندها به هنگام پذیرش مسئولیت امضا کردهتعارض منافعی که اعضای هیئت مدیریت مدیره استان
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تعهدنامه  برخالفسازمان که  مدیرههیئتعضای هر یک از ا اعالم کرد ،مهندسیاخالقی در نظام ایحرفهرفتار 

 اند، رد صالحیت شده و اجازه حضور در نهمین دوره انتخابات سازمانارجاع کار داشته یاکارکرد  امضاشده

  ابالغیه ( این6011تیر69تسنیم ) .مهندسی ساختمان را نخواهندنظام
 
 کهاین نخست دارد، تکیه نکته دو بر عمدتا

 را ودخ مهندسی کار به اشتغال پروانه باید دارند مدیرههیئت در عضویت برای نامزدی قصد دوره این در که کسانی

 تفادهاس با خود، ضویتع سال سه طی و بدهند شهرسازی و راه اداره تحویل مدیرههیئت در عضویت به انتخاب درصورت

 کانار  دیگر و مدیرههیئت در گذشته سال سه طی که کسانی کهاین دوم و ندهند انجام مهندسی کار گونههیچ آن از

 تا دهند ارائه بایستمی را مهندسی( کار به اشتغال پروانه از استفاده )با خود فعالیت کارنامه اند،بوده مذکور سازمان

ر د آن از استفاده عدم صورت در و خیر یا اندکرده غیرمتعارف استفاده خود منصب از یاآ شود مشخص بررسی ضمن

 . شوندمی مدیرههیئت در نامزدی به مجاز شرایط تعارض منافع،

بسیاری انتظار داشتند با تغییر دولت و وزیر راه و شهرسازی از شدت اقدامات وزارت برای حذف تعارض منافع در آستانه 

ای به وزیر جدید وزارتخانه این اقدامات را مرتبط با مهندسی طی نامهاسته شود. چنانکه رئیس سازمان نظامانتخابات ک

رستم قاسمی نیمه بخشنامه وزیر پیشین دانست و تقاضای عدم اجرای آن را داشت. اما وزیر جدید راه و شهرسازی،

ها دستور تشدید نظارت بر اجرای و شهرسازی استانای خطاب به ادارات کل راه با ابالغ بخشنامه 6011شهریورماه 

ن در ایاقدامات صورت گرفته های گزارش شدندکل موظف  اتادار . بر این اساس بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد

های در بررسی صالحیت شدند به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلفرابطه را 

. درواقع قرار دهند مدنظر رعایت مدیریت تعارض منافع را هامهندسی استانهای نظامسازمان مدیرههیئتنامزدهای 

 این دستور تأکید بر بخشنامه دکتر اسالمی وزیر سابق بود.

فعلی از فرآیند  مدیرههیئتاز اعضای  توجهیقابلجمع ها در پی داشت، ترین پیامدی که این دستورالعملمهم

 این اقدامات با مخالفت و مقاومت نیز روبهکنار گذاشت انتخابات
 
ا توجه ب (6011مهر61فارس رو شد.)ه شدند که طبعا

هندسی برای جلوگیری تعلیق مهای نظام سازمان مدیرههیئتها تعدادی از اعضای به این مسئله نیز در برخی استان

 (.6011شهریور71تسنیم  (اندکردهصورت داوطلبانه انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعالم پروانه اشتغال به

هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی رایزنیه خوش نیامد تا جایی ک مذاق برخیاین اقدام وزیر 

ای مهندسی ساختمان نیز در واکنش به این دستورالعمل در نامهسازمان نظام رئیسنمایندگان مجلس صورت گرفت. 

را با  هااستانراه و شهرسازی  کارکنانفوریت میزان فعالیت  اخواست تا ب هااستانندسی مهنظام هایسازمانبه روسای 

 .(0/2/6011ایسنا) ارسال کنند 6011شهریور  72تاکنون را تا  ۵۲۳۱جزئیات کامل از سال 

د را بر حذف تعارض منافع قاسمی عزم خو ،هامهندسی استانهای نظامسازمان مدیرههیئتسرپیچی برخی اعضای  با

 نامهآیین 79بند ج ماده با استناد به  ۵011مهر۲طورجدی تر نشان داد و در مهندسی بهدر انتخابات سازمان نظام

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/13/2532510/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14000715000297/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/25/2572484/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/25/2572484/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400070401881/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
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استان مرکزی،  7مهندسان دارای تعارض منافع  کار بههای جداگانه پروانه اشتغال طی نامهاجرایی قانون نظام 

  .(۵011مهر6تسنیم) نوبی، مازندران، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد را لغو کردخراسان رضوی، خراسان جالبرز،

مرتبط  نفر(61) هرانمهندسی استان تسازمان نظام مدیرههیئتیکی از دالیل رد صالحیت گسترده اعضای  همچنین

مهندسی در های انتخابات نظامصالحیت تجدیدنظر در تائیدروند اعالم شد. اما  با بخشنامه تعارض منافع

اسمی رستم ق تأکیدرسد بخشنامه تعارض منافع مورد پیش رفت که به نظر می ایگونهبهها شهرستان برخالف تهران

 (.6011مهر61فارس)ت قرار گرف هابسیاری از خبرگزاریکه مورد انتقاد  در تهران نادیده گرفته شد

 رد وزارت راه و شهرسازی دارند و این اقدامات را در کاهش فسادو عملک هاابالغیهاین برخی رویکردی مثبت به 

 دانند. آنمهندسی مؤثر میهای نظامسازمان
 
 موقعیت زا با استفاده های مدیرههیئت ها بر این نکته تأکید دارند که بعضا

 اندوست یا انبستگ نام به صوری هایشرکت تأسیس و شخصی درآمدهای آوردن دست به برای مهندسینظام در خود

نظارت بر ساختمان  هایفرصت، توزیع غیرعادالنه هاآنبزرگ به سمت  هایپروژهد و هدایت نظارت بر خو اعتماد مورد

  گذارد.بر منافع جامعه مهندسی تأثیر سوء می

شود، یم سازمان دیگر ارکان یا مدیرههیئت در عضویت از اعضا محرومیت موجب که تخلفاتی باورند برخی نیز بر این

تواند نمی کسی باید طی تشریفاتی که در قوانین مشخص است مورد رسیدگی انتظامی قرار گیرد و پیش از صدور حکم

  مدیره محروم کند.فرد را از کاندیداتوری عضویت در هیئت

 انداز تعارض منافعبررسی عدم اجرای بخشنامه تعارض منافع از چشم

ها، بازهم تخلف اعضای مدیره استانذیرش منافع متعارض توسط اعضای هیئتچرا باوجود امضای تعهدنامه عدم پ

های متعدد در موضوع واحد و سرانجام دستور شود؟ تا جایی که نیاز به بخشنامهها از این قانون مشاهده میمدیرههیئت

سد پاسخ این سؤال را ر مستقیم وزیر راه و شهرسازی در خصوص برکناری متخلفین از این قانون باشد؟ به نظر می

 مهندسی یافت.توان در تعارضات منافع ساختاری سازمان نظاممی

مهندسی و کنترل ساختمان بازرسان این نامه اجرایی قانون نظامآیین 22بر اساس ماده مهندسی: بازرسان نظام

دیره در مامات و عملکرد هیئتند اقدینان حاصل نماید اطمیدارند که اطمینان حاصل نمایند بازرسان باسازمان وظیفه

ور طن کرده و بهییآن تع یهانامهنیکه قانون و آئ یآن بوده و حقوق اعضاء در حدود ییاجرا یهانامهنیحدود قانون و آئ

برخالف  یا اطالعاتی نامه داشتهیناز قانون و آئ یا تخطیمدیره تخلف که هیئتت شده باشد و درصورتییکسان رعای

در این  را از آن مطلع کنند. یاند که مجمع عموما بازرسان مکلفیقرار دهند؛ بازرس  یار مجمع عمومیقت در اختیحق

را انجام داده و اسناد، مدارك و  یو بازرس یدگیدارند هرزمانی هرگونه رسمدیره حق رابطه بازرسان با اطالع هیئت

 قرار دهند.  یدگیلبه کرده و مورد رسمدیره مطامهندسی استان را از هیئتنظام اطالعات مربوط به

 16مدیره این سازمان است، اما بر اساس ماده مهندسی نظارت بر عملکرد هیئتبنابراین وظیفه اصلی بازرسین نظام

ن یاز ب ط رایالبدل واجد شرایو عل یدو برابر تعداد بازرسان اصل یمدیره اساماین قانون برای انتخاب بازرسان، هیئت

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/06/2580384/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14000715000297/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
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عیین عنوان بازرس تت آراء بهیکنند و حائزین اکثرشنهاد مییپ یمهندسی استان انتخاب و به مجمع عموممنظا یاعضا

مهندسی باشند، توسط همان مدیره سازمان نظامخواهند شد. بازرسانی که قرار است ناظر بر عملکرد هیئت

مهندسی از مصادیق بارز موقعیت تعارض مشود. بنابراین نحوه انتخاب بازرسین سازمان نظامدیره پیشنهاد میهیئت

ها تعارض شود. چندان دور از ذهن نیست که طی این سالمهندسی محسوب میمنافع نظارت بر خود در سازمان نظام

 کرات درگیر آن بوده و در رابطه با آن قانون نیز وجود داشته است نادیده گرفته شود.ها بهمدیرهمنافعی که هیئت

ساختمان  یمهندسی و کنترل اجراقانون نظام یینامه اجراآیین 11بر اساس ماده مهندسی: نظام شورای انتظامی

ای، در خصوص تخلفات حرفه یو حقوق یقیاشخاص حق یات و دعاویبه شکا یدگیاستان مرجع رس یانتظام یشورا

گان پروانه اشتغال است. تمام ا دارند یمهندسی استان و عضو نظام یهای فنمهندسان و کاردان یو انتظام یانضباط

ا یو وابسته به دولت  یهای دولتها و سازماندیده از تخلف، دستگاهکار، زیان، اعم از صاحبیو حقوق یقیاشخاص حق

 یظام، انتیدر مورد تخلف انضباط یتیا دارنده پروانه اشتغال شکایمهندسی استان نظام یك از اعضایکه در مورد هر 

این  19ت خود را در شورای انتظامی استان مطرح کنند. اما بر اساس ماده یتواند شکااشته باشد مید یای وا حرفهیو 

توسط  استان یانتظام یك عضو شورای استان بین سه تا پنج نفر خواهد بود که یانتظام یشورا یقانون تعداد اعضا

اب و به مدت سه سال انتخ یمدیره برائتمهندسی استان توسط هینظام ین اعضایه از بیاستان و بق یس دادگستریرئ

موقعیت یکی از مصادیق شوند. این می یاستان معرف یانتظام یت در شورایجهت صدور حکم عضو یمرکز یشورا

مهندسی در صورت تخلف از قوانینی مدیره نظاممهندسی است چراکه هیئتتعارض منافع ساختاری در سازمان نظام

ای مرحلهصورت دوشود که خودشان بهمهندسی، تخلفاتشان توسط شورایی رسیدگی مینظیر فعالیت با پروانه نظام

 ها است.مهندسی در همه استاننفر اعضای شورای انتظامی سازمان نظام ۱نفر از  0کنندگان انتخاب

ی توسط ندسرسد یکی از دالیل اجرایی نشدن بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام مهبه نظر می بنابراین

های مدیره که اتفاقا رویکردی پیشگیرانه نیز دارد، تعارضات منافع ساختاری است. باتوجه به آنکه وزارت راه و هیئت

مهندسی دارند، پیشنهاد های تعارض منافع در سازمان نظامشهرسازی عزمی جدی در مدیریت و حذف موقعیت

در این سازمان زمینه تسهیل اجرایی شدن قوانینی از این دست  های تعارض منافع ساختاریشود با اصالح موقعیتمی

 را فراهم کنند.

*** 

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

مهدی عسگری، نماینده مردم کرج در مجلس از تقدیم طرح ارتقاء سالمت اداری و پیشگیری از تعارض منافع با   

 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه خبر داد.  07مضای ا

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از طرح سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت،  

 درمان و آموزش پزشکی به دلیل عدم رعایت مدیریت منافع متعارض در انتصابات این وزارتخانه خبر داد. 
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نفر از اعضای کنونی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان  ۵۱گزارشی مدعی شد خبرگزاری فارس طی  

نفر رد صالحیت  2اند، اما تنها تهران به دلیل بخشنامه تعارض منافع صالحیت شرکت در انتخابات را نداشته

 اند. شده

مجلس نوشت: کمیسیون  خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 

ان ها از سوی نمایندگنامه داخلی مجلس در اصالح طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، انجام یکسری از فعالیتآئین

 توان آن را گامی اساسی برای مدیریت تعارض منافع قلمداد کرد.را ممنوع کرد که می

کالت اظهار داشت: تصمیم گیری برای آزمون علی سعدوندی، اقتصاددان، با اشاره به تعارض منافع در حوزه و  

 وکالت نباید به عهده کانون وکال باشد، زیرا تصمیم گیری که در آن تعارض منافع باشد صحیح نیست.

 
 7011مهر  71مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 در تعارض منافع دارد شهیردر وکالت شده  جادیا یانحصارها
 ۵011مهر  ۵۵ـ  (مجلس یامور داخل ونیسیعضو کم) یابوالفضل ابوتراب

  ضاییحقوقی و ق ۀدر حوز تعارض منافع 
 

 در وکالت نگاه کن یعنیشده است بر اساس تعارض منافع است  جادیا ییاز مشاغل که انحصارها یاریدر بس
 
 دیمثال

 یطب هالیدارند. وک ازیدر سال ن لیکه چه قدر وک رندیگیم میتصم ندیآیکه خود وکال م
 
ت که خود ه قرار اسک یوقت عتا

تازه  یروهایورود ن یو راه را برا رندیگیخودشان م یبه نفع شخص یماتیصمباشند ت گذاراستیو س ریگمیها تصمآن

دو تا کار را با هم در  دی. پس ما بامیها دارها و داروخانهمشکل در بحث دفترخانه نی. همکنندینفس و جوان سخت م

و  هاسامانه محور کردن آن یگریکسب وکار و د یاخذ مجوزها لیتسه یکی. میبده انجام تسهیل کسب و کار قانون

 حتما گنجانده شود. یدر طرح جار دیبا هانیا ،یانسان یرویبه صورت درج شفاف و قابل رصد و بدون دخالت ن

 تیفیاهش کبر ک یکسب وکار مبن یمجوزها لیمطرحه به طرح تسه یرادهایا یمجلس در پاسخ به برخ ندهینما نیا

برگزار  یآزمون کی یعنی رد،یگیبا آزمون صورت م یعلم تیصالح نییچون تع گذاردینم یریتأث چیمشاغل گفت: ه

 تیفیک دیآزمون و نحوه جد نیتواند مشغول به کار شود، اتفاقا با ا یفرد م ینمره قبول افتیشود و در صورت در یم

است که  نیمطمئن بود سواد الزم را دارد. مهم ا توانیم شودیار مچرا که هر کس وارد بازار ک رود،یهم باالتر م

 کردند،یم نییتعداد را تع آمدندیها مو آن شدیم نییکه توسط خود وکال تع یانحصار هیانحصار شکسته شود و سهم

 .رفتگیورود جوانان را به بازار کار م یشود چون سرشار از فساد و رانت بود و عالوه بر آن جلو تهشکس
 خبرگزاری فارس 

 

 

  ؟گرفته شد دهیراه درباره تعارض منافع ناد ریدستور وز
 ۵011مهر  ۵2ـ  خبرگزاری فارس

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

ساختمان استان تهران منتشر  یسازمان نظام مهندس رهیمدئتیدوره ه نیدر نهم تیعضو یهانامزد یـیفهرست نها

از  زینفر ن کیشده و  تیرد صالح یسازمان نظام مهندس یفعل رهیمد ئتیه ینفر از اعضا 2اساس تنها  نیا بر شد.

سازمان  رهیمد ئتیه یکنون ینفر از اعضا ۵۱اعالم شده بود،  شتریکه پ ستیدر حال نیا انتخابات انصراف داده است.

 ت را ندارند.خاباشرکت در انت تیصالح یراه و شهرساز ریوز دیبخشنامه تعارض منافع مورد تاک لیبه دل ینظام مهندس

ه نظر که ب شرفتهیپ یاها به گونهدر تهران بر خالف شهرستان یانتخابات نظام مهندس یهاتیصالح دییتا روند

 ئتیه یاز اعضا یاریگرفته شده و بس دهیدر تهران ناد یرستم قاسم دیبخشنامه تعارض منافع مورد تاک رسدیم

 تیصالح دیینسبت به استفاده از پروانه خود اقدام کردند، تا رهیمد ئتیکه بر خالف قانون در دوران حضور در ه رهیمد

 اند.شده
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.farsnews.ir/news/14000711000363
https://www.farsnews.ir/news/14000711000363
https://www.farsnews.ir/news/14000712000303
https://www.farsnews.ir/news/14000712000303
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 از تعارض منافع یریشگیو پ یارتقاء سالمت ادار یمجلس براجدید طرح 
 ۵011مهر  ۵2ـ  (در مجلس مردم کرج ندهینمای )عسگر یمهد
  طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

مراحل  یجهت ط دهیرس ندگانینفر از نما 07 یاز تعارض منافع که به امضا یریشگیو پ یمت ادارطرح ارتقاء سال
اعتماد  شیافزا ض،یاز فساد و تبع یریطرح با هدف جلوگ نیاشد.  یاسالم یمجلس شورا سهیرئ أتیه میتقد یقانون

 اراتیو اخت فیبر انجام وظا یفع شخصسوء منا ریدر تالش است از تأث ،ینظام ادار یسالمت و کارآمد یارتقا ،یعموم
بروز  یلتعارض منافع و به عنوان بستر اص قیمصاد قیدق ییاست با شناسا یضرور کند. یریشگیپ نیمسئول یارفهح

 یحذف بسترها ایجهت کاهش  یاکپارچهیقانون جامع و  یدر دستگاه ادار ض،یو تبع یخوارانواع مفاسد، رانت
 و اجرا شود. بیفسادزا تصو

ون، قان نیا بیکارگزاران کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصو یو استخدام یطرح سازمان ادار نیطبق ا
ک مدار  ،یافتیاطالعات از جمله فهرست هرگونه درآمد در یو بروز رسان نیبا توجه به برنامه ششم توسعه بر تام

 قانون نظارت داشته باشد. نیمشموالن ا یهاییدارا هیمرتبط و فهرست کل یهاتیو فعال هاتیضوع ،یلیتحص
 یدهاقانون، در نها نیبستگان توسط مشموالن ا یریو اشتهارد ادامه داد: هر نوع به کارگ سیمردم کرج، فرد ندهینما

 یکه بر مبنا یاستخدام یذکر است قراردادها انیممنوع است. شا تیدوره مسئول یط شانیمحل خدمت ا
مضاعف اشخاص  تیتابع است. یمستثنماده  نیاز شمول ا شودیمنعقد م یتخداماس یو رسم ریفراگ یهاآزمون

مضاعف  تیقانون موظف به ترک تابع نیا بیقانون به هر نحو ممنوع است، مشموالن شش ماه پس از تصو نیمشمول ا
سال محکوم پنج از دو تا یو اعالم آن در سامانه جامع منافع هستند و در صورت عدم اعالم، به انفصال خدمات دولت

قانون  نیا ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول .شودیبالفاصله توسط مقام مافوق ابطال م زیو انتصاب مذکور ن شوندیم
 .دشونیقانون م نیمقامات، مسئوالن، کارگزاران و کارکنان؛ مشمول ا یکل کشور است و تمام یبا سازمان بازرس

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 یدوره انتخابات نظام مهندس نیتعارض منافع در نهم مدیریت
 ۵011مهر  ۵2ـ ( استان قم یراه و شهرساز رکلیمد) یحسن صبور

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

د پروانه اشتغال بکار خود را نخواهن ازاتیامکان استفاده ازامت ام مهندسی قمهیئت مدیره نظ در انتخابات نیمنتخب
عدم تعارض منافع از هر نوع ارائه  تیو تعهد به رعا یسالمت ادار یارتقا یانتخابات در راستا یینها ینامزدها. داشت

 اند. منع شده یو حقوق یقیقاز آن به صورت شخص ح یناش یازهایخدمات با استفاده از پروانه اشتغال به کار و امت
 جادیا یدر راستا زین یو نظارت ییدستگاه اجرا 2کارکنان  یبا منع امکان ثبت نام و داوطلب نیرفع تعارض منافع همچن

همزمان در  یاز تصد یریمنتخب و جلوگ رهیمد اتیه یاعضا فیسالم و اجتناب از اختالل در انجام وظا یرقابت
ابات دوره انتخ نیها مطابق بخشنامه وزارت متبوع در نهم تیصالح یمرتبط در بررس یو نظارت ییاجرا یدستگاه ها

 رو لحاظ شده  است. شیپ
 تاسیسات نیوز 

 

https://www.isna.ir/news/1400071208556
https://www.isna.ir/news/1400071208556
https://tasisatnews.com/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE/
https://tasisatnews.com/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE/
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 تعارض منافع وزارت نفت درباره اتوگازپرسش از 
 ۵011مهر  ۵۵ـ  (ینفت یهاو پخش فرآورده شیپاال  یشرکت مل رعاملیمدی )ساالر لیجل
 تعارض منافع در حوزه انرژی 

 

توسعه اتوگاز با مصوبه  یطیمحستیو ز یاقتصاد یایچرا وزارت نفت دولت دوازدهم با وجود مزا خبرگزاری فارس:
مثل  یوزارتخانه نه در مسائل نیمخالفت ا یاصل لیدل زد؟یقانون سر باز م یمجلس مخالف است و از اجرا

ه حال حاضر ب در مصوبه است. نیا یاز تعارض منافع وزارت نفت در عدم اجرا یبودن اتوگاز بلکه ناش یراقتصادیغ
سهم  کهیدرصد است درحال ۵11 بایتقر LPG یصادرات یسهم وزارت نفت از درآمدها یقانون راداتیخالها و ا لیدل

وزارت نفت از  یاال سهم ب لیبه دل گرید انیدرصد است. به ب ۵0۴۱ لیو گازوئ نیبنز یوزارتخانه از درآمد صادرات نیا
را به دست آورد. حال  یشتریتا درآمد ب ن،یصادر شود نه بنز LPGاست که  هوزارتخانه به صرف نیا یبرا LPGصادرات 

 وزارتخانه مهم نبود. نیا یبرا زیالنفع کشور شود نمنجر به عدم توسعه اتوگاز و عدم وبیپروسه مع نیاگر ا
 حیتوض تعارض منافع را نیا شهیر ینفت یهاو پخش فرآورده شیپاال  یرکت ملش رعاملیمد یساالر لیراستا جل نیا در

به شرکت  یپارس جنوب یاز فازها یصادرات LPGدرآمد حاصل از  یتمام نسکوت قانو هیطبق اسناد در سا: »دهدیم
 از آن یشبخ دیچرا با رد؟یگیاقدام صورت م نیا یچه حساب یاست که رو نیا ی. حال سوال اصلرسدیگاز م یمل

از منابع حاصل از صادرات نفت  یسهم صندوق توسعه مل دیبا؟ و فلرها هدر برود و بسوزد یعیدر خطوط لوله گاز طب
گاز  یشود و سهم وزارت نفت و شرکت مل افتیدر LPGاز جمله  یصادرات یو کل مشتقات نفت یگاز عاناتیخام و م

 عیحساب خوراک گاز صنا هیتسو وهیش نهایشد. فراتر از ادرصد با ۵0۴۱هم  LPGاز صادرات  یمشابه گاز صادرات
 یو مشتقات نفت LPG یصادرات یموضوع درآمدها ۵011در قانون بودجه  دیبا. است یبازنگر ازمندیهم ن یمیپتروش

صادر کرد و چه  توانیو چه مقدار از آن را م زانیچه م LPG دیتول تیمشخص شود ظرف یعنیشود.  فیتکل نییتع
د تک تک موار  یچه کرد. برا دیبا قدارم نیامکان صادرات ندارد و حال با ا یمیتحر یهاتیمحدود لیآن به دل مقدار از

 «.وزارت نفت در نظر گرفته شود لیذ یهاشرکت یبرا یمحدود و منطق یسهم صادرات دیفوق با
 خبرگزاری فارس 

 

 

 تعارض منافع لیبه دلتسهیل صدور مجوزها با طرح مخالفت 
 ۵011مهر  ۵0ـ  (حقوقدان و مدرس دانشگاهی )جواد معتمد

 تعارض منافع در حوزه حقوقی و قضایی 
 

 یهاورود کرده است که از قضا جنجال یگذار به بازار خدمات حقوقصدور مجوزها قانون لیطرح تسه در بخش سوم
است  نیبخش دارند ا نیبه ا یحقوق زانیکه عز ییهااز نگاه یکیکشور به وجود آورده است.  یحقوق هدر جامع یادیز

 وکالت را 
 
 لیوک یگفت اگر کس توانیسوال م نیدر پاسخ ا د؟یکرد یرا کسب و کار تلق یسردفتر ایکه شما چرا اصال

 یطب د؟یگویچه م ،ستیکه کسب و کار شما چ ندیبرود و به او بگو یباشد و به خواستگار
 
شغل من و  که دیگویم عتا

طرح  نیا بیکه به وکالت اشتغال دارند احساس کنند که با تصو یاست که افراد یعیدرآمد من وکالت است. طب لمح
 محدودتر خواهد شد. رسدیم لیکه به هر وک ییهاو پرونده شودیتر موکال گسترده جامعه

 اقتصاد انالین 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000711000446
https://www.farsnews.ir/news/14000711000446
https://www.eghtesadonline.com/n/2r4A
https://www.eghtesadonline.com/n/2r4A
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 تعارض منافع لیبهداشت به دل ریسوال از وزطرح 
 ۵011مهر  ۵۲ـ  (بهداشت و درمان مجلس ونیسیعضو کممسعود پزشکیان )

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 ریاست که در حال حاضر توسط وز یها، انتخاب و انتصابو درمان از وزیر بهداشت طرح سوال ما یعلت اصل

باشند که تمام وقت در دانشگاه  یافراد دیبا شوندیم ریکه مد یبه هرحال کسان .ردیگیو درمان صورت م داشتبه

هستند  یادافر  کند،یانتخاب م ریکه وز ینداشته باشد، اما متاسفانه کسان یمنافع رونیحضور داشته باشند و در ب

 د،یبمان ندیو افراد بگو هایعلم ئتیبه ه هدر دانشگا توانندیافراد نم نیاست که ا یعیکار و مرکز دارند و طب رونیکه ب

هم  افراد خوب و کارشناس نیاگر ا یحت د؟یو کار کن دیبمان ندیتوانند بگو یچطور م روندیم رونیخودشان ب یوقت

 سوزدین مکه دلشا رندیدر مسند قرار بگ یکسان دیافع دارند؛ لذا در دانشگاه باو من کنندیکار م رونیباشند اما در ب

که به  نیاز ا قبل کنند. دایو نتوانند در دانشگاه حضور پ کنندیکار م رونیب ینه کسان کنندیدانشگاه کار م یاو بر 

 یهداشت و درمان با وب ونیسیکم یصحبت شد، همه اعضا شانیبا ا میاعتماد بده یبهداشت و درمان را ریوز

 قول داد یصحبت شد و و شانیکه با ا داد،یانجام م یدر آن زمان کار عمل پزشک شانیخود ا یصحبت کردند و حت

 کند. تیروم و قول داد که چارچوب قانون برنامه را رعا ینموجه  چیکه به ه

 بحث ما ا
 
 یاناست که کس نیخوب و درست اما ما ا نهایهستند اصال همه ا یو بد یافراد خوب نهایکه ا ستین نیاصال

 رونیدر ب یبسوزد و منافع ستمیدانشگاه و س یباشند که دلشان برا یافراد دیدر دانشگاه کار کنند با خواهندیکه م

 شانیاتفاق افتاد و با ا نیهم هم یهاشم یرابطه و در زمان آقا نیدر ا دیایبه وجود ب یداشته باشند که تضاد منافع

 هم به حرف خود عمل نکرد. شانیاما ا افتدیاتفاق م نیهم قول داد که هم شانیو ا میمشکل را داشت نیهم با هم
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 حذف تعارض منافع یمجوز کسب و کارها بر مبنا لیطرح تسه
 ۵011مهر  ۵7ـ  (مردم تنکابن ندهینمای )نیحس نیالدشمس دیس
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها 

 

ت به بازار کاالها و خدما یدسترس طیشرا لیتحل خاص خود. یعلم هستند با روش شناس کی''حقوق"  و "اقتصاد " هر 

 میتنظ و یریشگیقاعده پ یشوند و بر مبنا یم سیاقتصاد تدر یچون وکالت، در دانشکده ها ییخدمات قضا از جمله

عارض و ت هیحقوق رقابت، بر حذف سهم هیاقتصاد و هم نظر هینظر هم شود. یانحصار در حقوق رقابت به آن پرداخته م

 یشده اند. از قاعده علم نیمنطق تدو نیا اکسب و کار ب لیدارند. مواد چهار، پنج و شش طرح تسه دیمنافع تاک

 کنم. یدفاع م ییو اسالم و سند تحول قضا یقانون اساس یدر اصول اقتصاد حیمورد تصر
 خبرگزاری مجلس شورای اسالمی )خانه ملت( 

 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/14/2585075
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/14/2585075
https://www.icana.ir/Fa/News/485070
https://www.icana.ir/Fa/News/485070
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 کسب و کارها یپا شیمجوزها پ یسنگ انداز
 ۵011مهر  ۵7ـ  (دیجهش تول ژهیو ونیسیعضو کممحسن زنگنه )

 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها 
 

د ض هیروح یداراگذشته هم دولت ها  یکه در طول دهه ها یاست به نحو زانیگر یاقتصاد کشور از اقتصاد رقابت
ار کشور را در انحصار خود قر  عیکردند اگر همه صنا یبه دنبال انحصار رفتند و تصور م شدند. دولت ها همواره یرقابت

ه شوند ک یاعطا م یو حکومت یدولت یاز مجوزها توسط دستگاه ها یدهند، در عمل به نفع مردم کار کرده اند. بعض
از  یکارمند شده است. بخش ادیروند منجر به بزرگ شدن دولت و تعداد ز نیدارند و ا یادیز یها یریبعضا سخت گ

شود. به عنوان نمونه سازمان نظام  ینفعان آن صنف هستند، داده م یکه جزء ذ یصوصمجوزها هم توسط بخش خ
خت مردم س یکار را برا همسئل نیدهند. ا یرا م شگاهیآزما ایداروخانه  سیفعاالن عرصه درمان مجوز تاس ای یپزشک

باال برده است. وجود  اریبس گرید یکشورها انیمجوز کسب و کار در م یاعطا سهولت در یکرده و رتبه کشور را برا
رفتن که گ یاعمال نفوذ شود به طور یبه دولت باعث شده در همه امور اقتصاد یوابستگ جادیو ا یانحصارطلب هیروح

 ض،یعلت وجود تبع مسئله همه به نیکند و ا دایکارخانه پ یاز واگذار یشتریب تبکارخانه ارزش به مرا یمجوز برا
 است که اکنون وجود دارد.  ییانحصار و رانت ها

 روزنامه رسالت 
 

 

 عتعارض مناف تیریمد اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گامی برای
 ۵011مهر  ۵7ـ خبرگزاری مهر 

 تعارض منافع در مجلس 
 

که در  است ندگانینظارت شده، تعارض منافع نما ئتیه یآنچه تاکنون منجر به عدم اقدام به موقع و بازدارنده از سو
 .شدینم یبرخورد جد ندگانیاز نما ینادرست برخ یکه با رفتارها یابه گونه م،یمسئله بود نیمجلس دهم شاهد ا

 یسو از هاتیاز فعال یکسری، انجام نظارت بر رفتار نمایندگانمجلس در اصالح طرح  یداخل نامهنیآئ ونیسیکم
 .تعارض منافع قلمداد کرد تیریمد یبرا یاساس یآن را گام توانیرا ممنوع کرد که م ندگانینما

وظف، م ریعامل موظف و غ ئتیه ای رهیمد ئتیدر ه تیمصوبه، اشتغال به کار با هر عنوان از جمله عضو نیبا ا مطابق
قانون برنامه ششم توسعه و  2۳موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه هیو مشاور در کل البدلیو عل یبازرس اصل

 یاهو نظام یصنف یهاهیعام اتحاد یسهام یهاتشرک ،یو اعتبار یها و مؤسسات مالبانک هیآن، کل اتیمستثن
 یاشتغال به امر وکالت و کارشناس ،یخارج یهاشرکت یندگیدر امر صادرات، واردات و داشتن نما تیفعال ،یاحرفه
 یهادر نظام تیچون عضو ییهاتیانجام فعال ن،یبر ا عالوه ممنوع است. یندگیدر طول دوره نما یدادگستر یرسم
سات عامل مؤس ئتیو ه رهیمد ئتیامنا، ه ئتیدر ه تیپژوهش و طبابت، عضو س،یاشتغال به تدر ،یاهو حرف یصنف

 ها،یخبرگزار هیریتحر ئتیدر ه تیو عضو یرمسئولیمد ،یریسردب نیهمچن ه،یریالمنفعه و خعام ،یرانتفاعیغ
است  یامشروط به ثبت آن در سامانه ندگانینما یاز سو یردولتیغ یکیو الکترون یها و مجالت چاپروزنامه ات،ینشر

 .شودیم جادیا یاسالم یمنظور توسط مجلس شورا نیکه به هم
 خبرگزاری مهر 

 

https://resalat-news.com/?p=52031
https://resalat-news.com/?p=52031
https://www.mehrnews.com/news/5321020
https://www.mehrnews.com/news/5321020
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 ییابتشکل یآزادعدالت و  یریگیچالش دولت در پ ،تعارض منافع
 ۵011مهر  ۵2ـ  (اجتماعی پژوهشگر حوزه) اریمهد ثمیم
  کلیات تعارض منافع 

 

 ،یمختلف اقتصاد یعدالت در قلمروها نیکند، ا یریگیکند که عدالت در ساختارها را پ یسع دیدولت اول با
بر  یعدالت داشته باشد و مبتن هینظر کیاست که دولت  نیاست و مستلزم ا یسایو س یو عدالت فرهنگ یاجتماع

جامعه  یدستنییاصناف پا ترقیعبارت دقبه ایکند  لیمردم تسه یرا برا یگرمطالبه دیبا گرید یآن حرکت کند. از سو
 یرا برا یابیکند که تشکلدولت تالش  دیکنند، با یریگیپ یاجتماع یهایگرشان را در قالب تشکلبتوانند مطالبات

 کیو در  انیرو مج رانیگمیتصم استگذاران،یشان را به گوش سکند تا بتوانند مطالبات لیتسه دستنییاصناف پا
و مساله  منافع رضعدالت مساله تعا یریگیچالش دولت در پ نیترنظر من مهمکالم، دولتمردان و حاکمان برسانند. به

 تیکمدر حا یسازمیو تصم یریگمیتصم یبدون رفع تعارض و تضاد منافع در نهادهااست. درواقع  تیفقدان شفاف
 کهیورطرا برآورده کرد. به هانهیزم نیا توانینم یما حت یطوالن ستمیالزم در س یو ادار یاقتصاد تیو بدون شفاف

به عدالت  لین یبرا یاختارسازکم به سمت سکه کم مییبگو میتوانیتازه م د،اگر رفع تعارض و تضاد منافع محقق شو
 یمتول تشکل چند نیکند که ا لیرا تسه یابیتشکل دی. در بخش دوم که بخش مردم است، دولت بامیاحرکت کرده

 از آنها وزارت کشور است.  یکیدر کشور ما دارد،  یاصل
و  یباز اجتماع یار فضاکه شع یدر دولت روحان یاداره شده؛ حت یتیمنها با نگاه اسال نیوزارت کشور در همه ا

 جادیا یادیز یلیو... مشکالت خ یصنف یهاها و تشکلNGO یریگکه بر سر شکل میدیدیما م دادندیم یفرهنگ
 یگرانن نیکشور شده و ممکن است ا ریوز یتیو امن یفرد نظام کی یسی. حاال در دولت رئشدندیو مانع م کردندیم

شود.  دیتشد یمطالبات اجتماع یریگیپ یو برا یتشکل اجتماع یالزم برا یهایکه موانع بر سر آزاد دیایبه وجود ب
کمک کرده  اهیابیتشکل نیبه ا تواندیکه م ییاز نهادها گرید یکیجهت حداقل دلسردکننده است،  نیاز ا نیبنابرا

، کار و شود، وزارت تعاون جادیا یمطالبات صنف یریگیپ یباز برا یفضا نکهیکند به ا دواریو آنها را ام لیو آن را تسه
 است.  یرفاه اجتماع

 روزنامه فرهیختگان 
 

 

 است رانیاز تعارض منافع مد یناش هادولت یاز ناکارآمد یبخش
 ۵011مهر  ۵۵ـ  (مجلس دیهش تولج ژهیو ونیسیکم سیرئی )نیحس نیالدشمس دیس
 تعارض منافع در دولت 

 

 جارت   از خودشان دولتمردان، از توجهی قابل بخش گشت؛برمی منافع تعارض دولت قبل به ناکارآمدی آن از بخشی
 نقش نعتص سیاستگذاری در و بود او به متعلق پتروشیمی سهام از توجهی قابل بخش که داشتیم وزیری .بودند بزرگ

 ناختهش ناخواسته، یا خواسته ایرانی هایاقتصاددان از خیلی که اسمیت آدام! این یعنی منافع تعارض! کرد؟می یفاا
جاری اجتماع: گویدمی لرزانند،می قبر در را او تن نشناخته یا  تجارت که حکمرانانی یا کنندمی حکومت که ت 

 جمع هااین! کندمی تجارت که حاکمی یا کندمی حکومت که تاجری. است نقیضین جمع و است محال کنند،می
 .دارد وجود هااین اما هستند، نقیضین

 الینجوان آن 
 

https://farhikhtegandaily.com/news/61139
https://farhikhtegandaily.com/news/61139
https://www.javanonline.ir/fa/news/1064287
https://www.javanonline.ir/fa/news/1064287
https://www.javanonline.ir/fa/news/1064287
https://www.javanonline.ir/fa/news/1064287
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 بزرگ مجلس لیتعارض منافع؛ پاشنه آش
 ۵011مهر  ۵۲ـ  خبرگزاری رسا

 تعارض منافع در مجلس 
 

 تخلفم نماینده با تواندمی قضائیه قوه نبود مشخص که چرا داشته ابهام جای همواره مجلس نمایندگان مصونیت
 یک رهتبص در و زده دامن موضوع این هب مجلس نمایندگان رفتار بر نظارت جدید قانون طرفی از خیر؟ یا کند برخورد

 2۲ سال در اسالمی شورای مجلس منزلت حفظ طرح این از پیش .بسته را قضائیه قوه دست قانون، این یک ماده
 رد و شود پیگیری انقالب رهبر طریق از موضوع که شد آن به منجر موضوع همین و نرفت جلو عمال که داشت وجود
 احساس مجلس نمایندگان بر نظارت و پاسخگویی خصوص در که هایی خالء جمله از .کردند اشاره آن به 2۳ سال

 برای یازن جهت به پاسخگویی و نظارت برای خوبی پشتوانه احزاب پویاست؛ و کارآمد حزبی نظام یک فقدان شودمی
 هک مجلس دگاننماین بر نظارتی و رفتاری قواعد تقویت با احزاب، نبود دلیل به اما هستند خود مخاطبان حفظ

 در منافع تعارض از مانع که کرد بنا را رفتاری الگوهای شودمی باشد،( پارلمانی درون و برون)ترکیبی بصورت تواندمی
 .شود مجلس نمایندگان رفتار بر نظارت موضوع

 ،(رئیسه أتهی انتخاب به)رئیس نواب از یکی: از عبارتند فعلی قانون رسیدگی به تخلفات نمایندگان در هیأت ترکیب
 ندگاننمای سایر از نفر چهار و قضایی-حقوقی کمیسیون اعضای از نفر یک نود، اصل کمیسیون اعضای از نفر یک

 عواق در و بوده نمایندگان خود میان از هیئت این اعضای تمامی شود،می مشاهده که همانطور(. مجلس انتخاب به)
 رکیبیت بصورت عموما کشورها دیگر در پارلمان بر نظارت !کنندمی نظارت امورشان و رفتار بر خودشان نمایندگان،

 ینهاد به نمایندگان بر نظارت بحث تفویض چنین هم دارد؛ توامان صورت به را پارلمانی درون و برون وجه   و است
 و درست نظارت یک برای ترکیبی روش که رسدمی نظر به و بوده اساسی قانون ۱7 اصل با مغایر مجلس از خارج

 مسئله به باید است نمایندگان رفتار بر نظارت قوانین اصالح دنبال به یازدهم مجلس چه چنان .است ترمعقول کارآمد،
 ..باشد مردمی نظارت ظرفیت تقویت دنبال به اصالح این در و بپردازد جدی صورت به منافع تعارض

 رساخبرگزاری  

 

 

 است یتعارض منافع در مساله وکالت جد
 ۵011مهر  ۵6ـ )اقتصاددان( یسعدوند یعل
  و قضاییتعارض منافع در حوزۀ حقوقی 

 

 منافع عارضت آن در که گیری تصمیم زیرا باشد وکال کانون عهده به نباید وکالت آزمون برای گیری تصمیم کلی بطور
 آن بردن ایبج باشد داشته شکایت وکیلی از شخصی اگر که است جایی تا منافع تعارض این .نیست صحیح باشد

 بازهم زیرا باشد کارساز تواندنمی هم مجلس جدید قانون .کند جعهمرا وکال کانون خود به باید قضائیه قوه به شکایت
 نیز انونق این از کرد را سوءاستفاده نهایت قبلی قانون در که همانطور کانون این و سپرده وکال کانون به را مدیریت

 .کندمی را سوءاستفاده نهایت
 خبر فوری 

 

https://rasanews.ir/fa/news/691505
https://rasanews.ir/fa/news/691505
https://www.khabarfoori.com/detail/2902481
https://www.khabarfoori.com/detail/2902481
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 تعارض منافع یتوسط افراد دارا آزمون وکالت سواالت یطراح
 ۵011مهر  ۵1ـ (اصل نود مجلس ونیسیکم یسخنگو) انیخضر یعل
 تعارض منافع در حوزۀ حقوقی و قضایی 

 

 ناسیکارش و سردفتری وکالت، های حوزه عددی ظرفیت یقاعده تغییر پیرامون است قرار وکارکسب لیطرح تسه در
 به باید که است مهم وکالت حوزه ایحرفه مشاغل هایآزمون خصوص در نکته چند ابتدا شود، گیرییمتصم رسمی

 شود،می طراحی منافع تعارض دارای افراد توسط حوزه، سه هر هایآزمون سواالت اینکه اول .شود توجه هاآن
 تعداد توانندمی نفعذی افراد زیرا داد، رارق معیار عنوان به را %61 یا %۱1 مثل ثابت نمره حداقل تواننمی بنابراین

 که ندشو تنظیم طوری سواالت که معنی این به دهند کاهش سخت سواالت طراحی از استفاده با را شده قبول افراد
 وصخص در موضوع همین نیز جاری سال آزمون در مثال طور به .کنند کسب را مذکور نصاب بتوانند کمی افراد تعداد
 رد آزمون دوم نفرات که جایی است، تشخیص قابل وضوح به اسالمی حقوق استنباط اصول یا رتتجا حقوق درس
 ایحرفه مشاغل در اصوال اینکه دوم .اندزده %۲۲ را اسالمی حقوق استنباط اصول درس آذربایجان و اصفهان کانون

 علمی قوت و ضعف یا توانمندی میزان گرنشان تواندنمی است، حقوقی محفوظات بر مبتنی که تستی آزمون نمره
 .باشد فرد یک

 خبرگزاری ایسنا 

 

 

  

 

  

https://www.isna.ir/news/1400071006134
https://www.isna.ir/news/1400071006134
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 فهم اشتباه کاربران از تعارض منافعتحلیل فضای مجازی: 
 چرایی لزوم ترویج ادبیات تعارض منافع در جامعه

 
 محمد عادلی

 
شنبه هشتم تا چهارشنبه چهاردهم مهرماه در تحلیل فضای مجازی این هفته نظرات کاربران در طی روزهای پنج

 ده است به اشتباهات رایج در کاربرد مفهوم تعارض منافعموردبررسی قرار گرفته است. در این هفته بیشتر سعی ش
ود. زنی به افراد مختلف تبدیل شتواند به ابزاری برای اتهامفهمی میاشاره شود چراکه در بسیاری از مواقع این کج

رض اهمچنین در ادامه به بحث پیرامون رابطه تعارض منافع و انحصار و نظرات کاربران پیرامون الیحه مدیریت تع
 منافع در سازمان بورس پرداخته شده است.

 

 یک اشتباه رایج مفهومی

ین امر و مشابه آن است. ایکی گرفتن این مفهوم با مفاهیم نزدیک  تعارض منافعیکی از اشتباهات کاربران در بحث از 

ا را به هخصوص در مورد مفاهیمی مانند فساد و تضادهای بین گروهی صادق است که کاربران مصادیق مرتبط با آنبه

صوص خدهند. از پرتکرارترین این اشتباهات در بحث تعارضات بین گروهی وجود دارد که بهتعارض منافع نسبت می

 های مختلفهای بین کشورها و دولتدهد. در این حالت کاربران کشمکشا نشان میالملل خود ر در عرصه روابط بین

پردازند. البته این مسئله محدود به همین مورد نبوده و کاربران را تعارض منافع نامیده و با این نگاه به تحلیل وقایع می

افع اشاره دارند. در ادامه چند مورد از های مختلف طبقاتی، جنسیتی و... نیز تحت عنوان تعارض منبه تضاد بین گروه

 شود:ها که به کشمکش بین گروهی اشاره دارند، مالحظه میاین توییت

 «.در همیشه تاریخ چه روم شرقی یا حکومت عثمانی یا ترکیه مدرن با کشور ایران دارای تضاد منافع بودند» 

در کشور ما یا هر جای دیگه دنیا وقتی نارضایتی عمومی در مسائل معیشتی پیش میاد به شکل آنی نمیشه رفعش » 

 «.کرد و تعارض منافع بین طبقات باعث میشه که بخشی از جامعه همیشه ناراضی بمونن

یگری را توانند دها میاز آن توان منکر رابطه بین تعارضات بین گروهی و تعارض منافع شد؛ چراکه هرکدامالبته که نمی

تقویت کنند اما مسئله این است که ازآنجاکه در مدیریت تعارض منافع الزم است تا شهروندان نیز مداخله داشته و در 

های تعارض منافع همکاری کنند، شفاف کردن این موضوع و تدقیق مفهومی آن برای شهروندان آشکارسازی موقعیت

هایی بهتر پیش روند. چراکه در غیر این های مدیریت تعارض منافع باشد تا چنین سیاستتواند بخشی از برنامهمی

شده هر نوع کشمکشی را تعارض منافع بنامند که درنتیجه نتوان های اشارهصورت ممکن است شهروندان مانند نمونه

 از این بازوی نظارتی بهره کافی را برد.

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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 تعارض منافع؛ فرصتی برای تخریب دیگری

در مجلس مباحثی پیرامون آن شکل گرفت  وکارطرح تسهیل صدور مجوزهای کسبشدن طرحی تحت عنوان با مطرح

اند به مواردی مانند جلوگیری این و برخی انتقادات نیز به آن وارد شد. کسانی که به طرفداری از این طرح توییت زده

 نویسد:الدین حسینی میساند، چنانچه سید شمطرح از تعارض منافع اشاره داشته

هم نظریه اقتصاد و هم نظریه حقوق رقابت، بر حذف سهمیه و تعارض منافع تأکید دارند. مواد چهار، پنج و شش طرح » 

اند. از قاعده علمی مورد تصریح در اصول اقتصادی قانون اساسی و اسالم وکار با این منطق تدوین شدهتسهیل کسب

 «.کنمو سند تحول قضایی دفاع می

ند که کندانند، مخالفین را نیز متهم به آن میدر کنار اینکه مدافعان این طرح آن را مانعی بر سر راه تعارض منافع می

ع کنند که حامل تعارض منافرفته نسبت به آن اعتراض دارند و از جایگاهی انتقاد میهای ازدستبه علت همین فرصت

 نویسد:نشجویان حقوق دانشگاه تهران میاست. محسن برهانی در پاسخ به نامه دا

ای عالمانه طرح تسهیل را نقد و رد کردند. ایشان بااینکه در طرح نفر از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران در نامه ۰۱۳» 

ذینفع بودند اما حقوق ملت و عدالت را بر منافع شخصی ترجیح دادند. این اقدام معنادار خط بطالنی است بر هیاهوی 

 «.کنندزن که دروغ تعارض منافع را بلغور میساالرهای برچسبغوغا

رابی کنند، چنانچه احسان سهاند و موافقان را متهم به تعارض منافع میهمین رویه را مخالفان این طرح نیز پیش گرفته

رف به شغل وکالت را تک عدی نگریستن و همچنین ناشی از تعارض منافع مینگاه اقتصادی ص  الف برخ داند کهب 

 حکمرانی خوب است:

در حکمرانی شایسته علت عمده وجود برخی مشاغل منافع اقتصادی نیست؛ برای شناخت فلسفه وکالت باید با دید » 

چیز رو از زاویه دید اقتصاد حکمرانی خوب به انحصارش نگاه کنی تا روش بهتری برای رفع انحصار ایجاد بشه. همه

 «.عدی است که بعیده از تعارض منافع دور باشهب  های تکنگریستن، کار اندیشه

 کنند هرچند که ممکنراحتی مخالفان خود را متهم به تعارض منافع میطور که در اینجا مشخص است کاربران بههمان

است چنین اتهاماتی تا حدودی نیز صحت داشته باشند؛ اما آنچه مهم است این است که گویا مفهوم تعارض منافع در 

توان به مدد آن رقیبان را از ای میشدن به دستاویزی برای زیر سؤال بردن مخالفان است که در هر مسئلهیلحال تبد

طور که در بخش پیشین نیز گفته شد الزم است تا این مفهوم در سطح جامعه میدان به در کرد. از همین روست که همان

 ی اجتماعی و نه ابزار سرکوب به دست آورد.اعنوان مسئلهدرستی ترویج شود تا جایگاه خود را بهبه

 

 

https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2021/09/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%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.pdf
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 انحصار و تعارض منافع

های مختلف را در عرصهتوان مصادیق آن است که می انحصاریکی از مسائلی که پیوندی تنگاتنگ با تعارض منافع دارد 

 بهداشت و درمان و وکالتمشاهده کرد. دو مورد از انحصار که همواره موردتوجه کاربران قرار داشته است، در حوزه 

یز که به این دو بخش وارد است این است که نهادهای قدرتمند در این دو حوزه مانند کانون وکال است. عمده نقدهایی ن

 منتقدان چنینو نظام پزشکی به دلیل منافع حاصله اجازه افزایش ظرفیت و ورود افراد بیشتر را نمی
 
 دهند. غالبا

 که رقبای کمتری داشته باشند تا درآمدشان بیشترمنظور آنکنند که این دو نهاد با نوعی نگاه بازاری و بهاستدالل می

 اند. در ادامه به چند مورد از نگاه کاربران توییتر به این موضوع اشاره شده است:ای را در پیش گرفتهشود، چنین رویه

از  -2شکستن انحصار قدرت بعضی پزشکان و زیادشدن دست،  -۱ها یعنی باال بردن ظرفیت ورودی پزشکی دانشگاه» 

 .«ین رفتن ابهت کنکور تجربی و ضرر مالی شدید به مؤسسات کنکور؛ تا وقتی تعارض منافع باشد اوضاع همین استب

تونن تو زمینه وکالت در کشور مشغول به کار شن؛ ولی به خاطر تعارض منافع هزار نفر می 0۳۳باوجوداینکه حداقل » 

 ای مثل افت کیفیت وکالتهای مسخرهه و با بهونهشکانون صنفی وکالی دادگستری از این ظرفیت استفاده نمی

 «.کنندهمچنان بر محدود بودن تعداد اخذ کارآموز ساالنه اصرار می

قدر آش الیگارشی و تعارض منافع توی کشور شور شده، در قضیه کفایت برگ سبز خودرو جهت انتقال مالکیت که آن» 

دستان و دیوان عدالت و مجلس رو قبول نمیکنه، کانون وکال کس حرف داها میشه، هیچباعث کاهش درآمد دفترخانه

 «.کلفت شده که حاضر نیست انحصار رو بشکنه، پزشکان که جای خودقدر گردنآن

 

 پیشنهادهایی برای مدیریت تعارض منافع در بورس

-یشپنظران، متخصصین، فعاالن و ذینفعان خواست که نظرات خود را نسبت به از صاحب فراخوانیسازمان بورس طی 

همین راستا تعدادی از کاربران پیشنهادهایی را  اعالم کنند. در در بازار اوراق بهادار نویس الیحه مدیریت تعارض منافع

 شود:ها مشاهده میبرای بهبود این الیحه ارائه دادند که در ادامه دو مورد از آن

سازمان بورس فراخوان داده برای الیحه مدیریت تضاد منافع، نظری که نوشتم: هیچ ناشر بورسی و فرابورسی )و » 

فشار  -۱پذیری ره ارکان بازار سرمایه را نباید داشته باشند. علت: امکانمدیاشخاص وابسته( حق عضویت در هیئت

 «.هااهمال در نظارت بر ناشر و زیرمجموعه -2ناشر بر سهامداران اقلیت، 

رد به اسم بازارگردانی را تصویب کنید. دستورالعمل ممنوعیت دستورالعمل ممنوعیت نوسان گیری از سهام»  داران خ 

و  مدیره بورس و فرابورسی در زیرزمین بورس را تصویب کنید. دستورالعمل تضاد منافع در هیئتمعامالت الگوریتم

 «.های بورسی را تصویب کنیدممنوعیت حضور اعضا در شرکت

اند دهکردند کسانی آن را تدوین کر هرچند که تمامی کاربران نظر مساعدی نسبت به این الیحه نداشتند چراکه گمان می

اند. هایی را در نظر گرفتهاند و درهرحال برای پیگیری منافع خود و دور زدن الیحه راهی تعارض منافعکه خود دارا

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/17641/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/17641/
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https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/12738/
https://www.sena.ir/news/74981/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://www.sena.ir/news/74981/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?Id=50943
https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?Id=50943
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ای اند قوانینی در سطح کالن و توسط نهادی مانند مجلس تصویب شوند تا چنین شائبهروست که الزم دانستهازاین

 نویسد:وجود نداشته باشد. یکی از کاربران در این مورد می

مدیره بورس هستن هم مدیرعامل یکی از کنند که هم عضو هیئتا این الیحه امثال امیر تقی خان تدوین میآق» 

 «گذاری بورسی؟ چه خبر از تضاد منافع در زیرزمین؟های سرمایهترین شرکتبزرگ

 یب قانونهیچ موقع ذینفعان برخالف خود قانون وضع نمیکنن. دچار دور باطل شدیم، اگر مجلس مجبور به تصو» 

 «.صورت جامع و کامل و اجرای آن بشه، عمده مشکالت حل میشهتعارض منافع به

 



 

 

 

 

 
 
 

 

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

 1400مهر  16تا  10 –شصت و پنجم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه  مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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