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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ، در مدیریت تعارض منافعنفعانیذجایگاه درآمد: 
 صنفی تضعیف نشوند؟ -ایهای حرفهچگونه منافع متعارض مدیریت شوند تا سازمان

 

 افسانه شرکت 
 

دامند و چقدر ک نفعانیذ اجرا شود تا نتایج بهتری بدست دهد. اینکه بدانیم  نفعانیذ باید با مشارکت  هایمشخط
 نفعانیذ شناسایی قدرت  چگونه است، بسیار اهمیت دارد. یگذار استیسدر فرایند  هاآنقدرت دارند و نحوه تعامل 

 یهاتیموقع ی مدیریتسیاس یر یپذامکانمنتفع رویکردی بسیار مهم برای  نفعانیذ متضرر و نیز استفاده از قدرت 
 ادسازی.و اعتم نفعانیذ تعارض منافع است، برای این منظور دو راهکار اصلی باید دنبال شود تعامل حداکثری با 

 

برای موفقیت یک عمومی  یهایمشخطدر تدوین و حمایت از  نفعانیذرویکردهای جدید بر مشارکت و درگیرسازی 

اجرا شود تا نتایج بهتری بدست دهد.  نفعانیذباید با مشارکت  هایمشخطتأکید دارند.  یگذاراستیس یمشخط

ار چگونه است، بسی یگذاراستیسدر فرایند  هاآنکدامند و چقدر قدرت دارند و نحوه تعامل  نفعانیذاینکه بدانیم 

 اهمیت دارد.

( خود، 0202) 1نفعانیذفریدمن و همکارانش در کتاب تئوری ارائه داد.  نفعانیذدر اولین قدم باید تعریفی دقیق از 

هیم که به نوعی در موفقیت یا شکست یک پروژه س ییهاگروهیعنی افراد یا  نفعیذ: »کنندیمرا اینگونه تعریف  نفعیذ

یاتی مصداق هر اقدام عمل تواندیمبرای گسترش تعریف فریدمن باید دو نکته را اضافه کرد: اول آنکه پروژه « هستند.

، تصویب یک قانون یا حتی مدیریت شرایطی خاص باشد و دوم آنکه نامهنییآدیگری مانند اجرای یک بخشنامه، 

دارای منفعت در پروژه هستند. افرادی که در صورت اجرای پروژه تأثیر  یهاطرف)حقیقی و حقوقی( همه  نفعانیذ

م از سطوح باالی مدیریتی تا مفهو توانندیم نفعانیذال اجرا بر پروژه اثر گذارند. و همچنین افرادی که در رو  رندیپذیم

 عادی جامعه باشند. 

، هرگاه  نفعانیذمدیریت 
 
عمومی به درستی انجام شود، پیامدهای  یگذاریمشخطبر این نکته تأکید دارد که اوال

باشد، همه جامعه از تأثیرات منفی آن آسیب  هاآنو هرگاه نقصان و کاستی در  دهدیممثبت آن همه را تحت تأثیر قرار 

، ظرفیت و ابزار ندیبیم
 
عمومی  یهایمشخطبا هم متفاوت بوده و قدرت نفوذ متفاوتی بر  نفعیذ یهاگروه. دوما

یا عدم مدیریت ذینفعان ضعف  .کنندیمدر هر مرحله با شدت تأثیر متفاوت ایفای نقش  نفعانیذدارند. در واقع، 

 هایریگمیتصمبرای پروژه مخرب بوده و مشکالتی نظیر: بروز اختالف و تضاد با جامعه، پیچیده شدن فرآیند  تواندیم

و پاسخگویی به مطالبات ذینفعان را بوجود  یبندتیاولوپروژه، و مشکل در  یهانهیهزرات و افزایش یخأدر پروژه، بروز ت

 .آورد
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 نفعانیذاگر براساس مفاهیم باال پروژه را مدیریت یک موقعیت تعارض منافع در نظر بگیریم، باید دقت کرد که قدرت 

 ره بر موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت یک موقعیت تعارض منافع اثرگذار باشد. تواندیممتضرر و منتفع به شدت 

 دیران،م اغلب هاموقعیت این برندگان. دارد بازندگانی و برندگان وزارتخانه، یا سازمان یک در منافع تعارض موقعیت

 مدیریت برای اقدامی هر هستند که مقابل جامعه و دولت واسط حد در ذینفع هایگروه برخی و اداری بدنه و کارمندان

رداری وکالت و سردفت یهاآزمونموضوع رفع انحصار از . ایستندمی پنهان و پیدا صورت به فساد با مبارزه و منافع تعارض

( در خصوص مدیریت موقعیت 0931که به تازگی توسط مجلس مصوب شده و نیز بخشنامه وزیر راه و شهرسازی )

ت مقاوم هاآندر  توانیماست که  ییهانمونه نیتریاصلتعارض منافع اشتغال همزمان در انتخابات نظام مهندسی از 

 متضرر را مشاهده کرد.  نفعانیذ

تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب »ماه سال جاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، کلیات طرح شهریور 

را در صحن علنی تصویب کردند که به اذعان بسیاری از نمایندگان، هدف این طرح شکستن انحصار در اعطای « و کار

این طرح اختیار  6تا  4. در مواد استبوده  وکارهاکسبمجوزها و حذف هرگونه رانت و امضای طالیی در مسیر شروع 

تعیین ظرفیت پذیرش از کانون وکال گرفته شده و نیز رانت نمایندگان و قضات برای وکیل شدن حذف و منوط به قبولی 

 باالیی نیز برخوردار  نفعانیذدر آزمون ورودی شد. با مطرح شدن این طرح در مجلس 
 
متضرر آن که از قدرت نسبتا

مه عمومی، برگزاری همایش و حتی ارسال نا یهارسانهبا نمایندگان، استفاده از  یگریالبا آن از طریق بودند به مقابله ب

تلقی  وکارسبکوکالت، سردفتری و کارشناسی نهادهای قانونی  کهآنمانند  ییاستدالهابه نمایندگان مجلس پرداختند. 

 دی است بررسی شده، درحالیکه کمیسیون قضاییاین طرح در کمیسیون جهش تولید که کمیسیون اقتصا، شوندینم

لوگیری متضرر برای ج نفعانیذبود که  ییهاتالشو  احتمال ورود افراد کم دانش به حرفه وکالت،  باید آن را بررسی کند

 . دادندیمانجام  یریگمیتصماز تصویب قانون فوق از طریق بروز اختالف و پیچیده شدن فرایند 

 به انتشار گزارشی کارشناسی مجلس شورای اسالمی طی یهاپژوهشاین مقاومت تا جایی ادامه داشت که مرکز  

 ت
 
ه وصیسواالت و ابهامات جامعه در خصوص رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی پاسخ داد. در انتهای این گزارش قویا

تصویب  الذکرفوقطرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، سه ماده  6تا  4با توجه به مزایای زیاد تصویب مواد  شودیم

 شوند. اما، با مندبهرهجویای کار و هم فعاالن اقتصادی از منافع این مصوبه  آموختگاندانششده تا براساس آن هم 

طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وجود دارد که مجلس علیه  وجود اظهارنظر این نهاد همچنان این انتقادات

 -اننفعیذیعنی بدون مشارکت همه  -مجلس اقتصاددان و کار را که بدون دخالت حقوقدانان و با ابتکار نمایندگان

 است.  هکرد تصویب

مثال دوم بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی پیشین، عباس آخوندی، است که مخالفان آن نیز از 

که این بخشنامه را لغو یا ناقص اجرا کنند. این بخشنامه در مراحل متفاوت اجرا  کنندیمابتدای ابالغ تا به امروز تالش 

https://shenasname.ir/laws/21782-%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
https://shenasname.ir/laws/21782-%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
https://shenasname.ir/laws/21782-%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
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1676906


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

متضرر موضوع را به دیوان عدالت اداری  نفعانیذکه حتی  شدیدی در سیستم اداری مواجه بود یهامقاومتبا 

در  .هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفترایزنیکشاندند یا 

مجبور  مبه طور مستقی خانهوزراتمانند تهران،  ییهااستانانتخابات نظام مهندسی نیز شاهد آن بودیم که در  نیترتازه

اه کرمانش لغو پروانه کاری یک عضو نظام مهندسیبه دخالت در تأیید صالحیت نامزدان شد. یا در مورد دیگر شاهد 

متضرر از اجرای بخشنامه  نفعانیذتوسط وزیر بودیم. ورود مستقیم وزیر به چنین موضوعی نشان از مقاومت شدید 

 دارد.

توان تا حد زیادی از های تعارض منافع، میکاهش مخاطرات موقعیت جهتها مشیبا تنظیم مقررات و خطهر چند 

ه ب توانینم یگذارقانوندو تجربه فوق نشان داد که صرف  ؛ اما،کرد بروز فساد و ناکارآمدی حاصل از آن جلوگیری

متضرر با مقررات ممکن است مجری را درگیر حواشی کرده  یهاگروهمدیریت تعارض منافع مطمئن بود، چراکه مقابله 

ذینفع از بین رود. بنابراین، سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد  یهاگروهو انرژی و منابع بسیاری در کشمکش میان 

ن و صنفی مانند کانو یاحرفه یهاتشکلمدیریت کرد که  یاگونهمنافع متعارض را به  توانیمچگونه این است که 

یگری د وکال، نظام مهندسی و سایرین که رکن جامعه مدنی نیز هستند آسیب ندیده و مدیریت تعارض منافع عوارض

 در تضعیف جامعه به بار نیاورد؟

و به عرصه آوردن نیروهای اجتماعی  نفعانیذصرف، شناسایی  یگذاریمشخطقبل از هرگونه  تردرستشاید راهکار 

در روند مدیریت تعارض منافع صورت  نفعانیذو تعامل حداکثری  یسازمجابمتضرر از فساد و تعارض منافع باشد. 

 اعمال حاکمیتی یا رویکرد از باال به پایین نباشد. در 
 
  حاکمیت یگذاراستیسگیرد و صرفا

 
را « مخالفان» باید اصطالحا

استدالل  .نفعان این ظرفیت را دارندهای ذینفعان پشتیبان و حتی سایر گروهویژه ذیتبدیل کند؛ به« متحدان»به 

 نهاد(های مردمهای فعال غیردولتی )مانند سازمانویژه سازمانویژه غیرانتفاعی بههای منفعتکه گروهشده است 

 . دارندحاکمیت ظرفیت بسیاری برای همکاری با 

راهکار دیگر اعتمادسازی است. تعارض منافع باید به طور متقارن در سیستم اجرایی و اداری هم مدیریت شود تا 

جلب شود. صرف مدیریت نوع خاصی از تعارض منافع )یعنی تعارض منافع اشخاص حقیقی و  نفعانیذاعتمادسازی 

به  توانینمتعارض منافع در ساختار اداری کشور  یهاتیموقعحقوقی( آن هم در بخش خصوصی و عدم توجه به 

تر گیری طوالنیای تصمیمفرآیندهامیدوار بود. باید به این نکته توجه کرد بدون اعتمادسازی  نفعانیذهمراهی 

 . رودها باالتر میشود و هزینهمی

رر و متض نفعانیذموضوع اصلی در مدیریت تعارض منافع است. شناسایی قدرت  نفعانیذتحلیل  کهآنسخن آخر 

تعارض  یهاتیموقعسیاسی مدیریت  یریپذامکانمنتفع رویکردی بسیار مهم برای  نفعانیذنیز استفاده از قدرت 

 و اعتمادسازی.  نفعانیذنافع است، برای این منظور دو راهکار اصلی باید دنبال شود تعامل حداکثری با م

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/19212/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/19212/
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*** 

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

کاری و حقوق وزارت نفت، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با توجه به شرایط   

ساله نمایندگی به این وزارتخانه بروند. در دوره هایی بود که وزیر وقت  ۴کنند که در دوره برخی از افراد تالش می

 نماینده را به وزارت نفت برد. ۰2نفت، 

ای امضا اللهی، وزیر بهداشت خبر داد: هر مدیری که در وزارت بهداشت منصوب می شود میثاق نامهبهرام عین 

 کند که در آن ذکر شده است در بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشد.می

های زیادی در مورد بروز علیرضا زاکانی که انتصاب داماد وی به عنوان مشاور شهردار تهران موجب بروز مجادله 

ت قانونی حکم مذکور ای به ممنوعیتعارض منافع شده بود، حکم داماد خود را ملغی کرد، اما در این زمینه، اشاره

 های دلسوزان عنوان کرد. نکرد و آن را پاسخی به گالیه

ای با روزنامه شرق به انتقاد از اجرای مهندسی ساختمان کشور، در مصاحبهاحمد خرم، رئیس سازمان نظام 

د را فاقبخشنامۀ منافع متعارض در سازمان نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخته و این بخشنامه 

 محمل قانونی خواند. 

بان شفافیت و عدالت برای نظارت بر احمد توکلی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره گزارش نهاد دیده 

رفتار نمایندگان مجلس گفت: گزارشی تهیه کردیم و خدمت مقام معظم رهبری بردم و البته ایشان در جریان بودند 

 شروع کنید که گفتند اشکالی ندارد. و به رهبری گفتم که از دفتر خودتان

 0011آبان  9 - مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 شود؟یم دهیبساط تعارض منافع از سازمان غذا و دارو برچا آی
 0۴22آبان  9ـ خبرگزاری فارس 

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

ام و نظ یبه صنعت داروساز یغده سرطان کیمانند  ریاخ یهاسال یمتأسفانه ط ییطال یمنافع و امضاها تعارض
 یجراح ازمندیاز بدنه وزارت بهداشت ن یغده سرطان نیجدا کردن ا کهیوارد شده است؛ به طور زیسالمت کشور ن

 داشته باشد. ییطال یهاقلم نیصاحبان ا یبرا زین یکه ممکن است تبعات یاست؛ جراح یاساس
بر  ییکند که تعارض منافع چه بال جادیا یسوال را در اذهان عموم نیبودجه سال گذشته ا غیگزارش مرور تفر دیشا

تعارض منافع در صدور  تیشده از وضعانجام یهایبررس»گزارش آمده است:  نیدر ا آورد؟یسر نظام سالمت م
 یهامؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست اشخاص یدر موارد متعدد دهدیمجوزها ]در حوزه دارو[ نشان م

 «اند.برخوردار شده ژهیاز رانت و منافع و ،یتیحاکم
 از بروز تعارض منافع بهتر یریسازمان غذا و دارو است. جهت جلوگ دیجد سیانتخاب رئ آستانهبهداشت در  ریحاال وز

بر سازمان غذا و دارو انتخاب کند که دچار تعارض منافع  تیریحساس مانند مد یهاسمت یرا برا یاست افراد
 نیبحث تعارض منافع در ا تیاساسنامه سازمان غذاودارو است. حساس بیو تصو نیتدوبعدی، نباشند. بحث 

 ژهیو یگذار لیدچار تعارض منافع باشد قطعا امکان ر د،یجد سیشود که اگر رئ یتمیحائز اهم ییخصوص از آنجا
کم  گریدر کنار د گریک فاجعه دی یبه معنا نیشود و ا یکه در آن حضور داشته، فراهم مهایی شرکت یمنافع آت یبرا

 سازمان است. نیاهای یو کاست
 خبرگزاری فارس 

 

 

 نظام سالمت ریبانگیتعارض منافع آفت گر
 0۴22آبان  9ـ  خبرگزاری تسنیم

  سالمت و درمانتعارض منافع در حوزۀ 
 

عارض ت تواندینظام سالمت، م یتیریهمزمان با اشتغال فرد در بخش مد یشرکت خصوص کی یو سهامدار تیریمد
ت آن بهره ببرد، ممکن اس یایداشته و از مزا یمنافع یکه در بخش خصوص یریکند چرا که مد جادیرا ا یدیمنافع شد

است،  یبخش خصوص یرمنطقیمنافع غ ضررکه به نفع اصالح نظام سالمت و به  نیقوان یبرخ بیدر برابر تصو
ار آشک یتلخ وجود تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو را به خوب تیبودجه واقع غیتفر گزارش مقاومت کند.
حوزه هستند، سهامدار بخش  نیا استگذاریوزارت بهداشت که خود س یمعاون غذا و دارو ای رانیکرد. اگر مد

مان ساز نیو نظارت بر عهده ا یاستگذاریس فهیهر دو وظ رای. زشوندیمنافع م باشند، دچار تعارض زین یخصوص
 یاهیاستگذاریو س ماتیدارد، تصم یمنافع یکه در بخش خصوص یریمد ایممکن است معاون  نیاست و بنابرا

با انتخاب  دیبهداشت با ریوز نیاتخاذ کند بنابرا ،یمنافع خود در بخش خصوص یارتقا ایحفظ  یرا در راستا ینظارت
ل وقوع رانت و ندارند، احتما یدر بخش خصوص یمنافع ایکه اشتغال، سهام  یفرادا انیخود از م یمعاون غذا و دارو

 فساد را کاهش دهد.
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.farsnews.ir/news/14000803000678
https://www.farsnews.ir/news/14000803000678
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/03/2595454
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/03/2595454
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 در مجلس و فعالیت نمایندگان تعارض منافع لزوم مدیریت 
عضو مجمع )یاحمد توکل، مجلس( یاقتصاد ونیسیعضو کم)یفراهان یرآبادیاحمد ام

 0۴22آبان  ۴ـ  (سابق مجلس ندهینما) یقربان یموس و  (مصلحت نظام صیتشخ
  در مجلستعارض منافع 

 

 ی قرار گرفت. مورد بحث و بررس ندگانیدر رفتار نما تیشفاف مایدوشنبه شب شبکه دو س یخبر ژهیو یدر برنامه گفتگو
مانند نظام  یو بخش خصوص یتیحاکم یهاگفت: اآلن در جامعه و دستگاه یرآبادیام یآقا

 نیکه مهندس نیا م؛یمختلف شاهد تعارض منافع هست یهاوکال و بخش ،ینظام پزشک ،یمهندس
د اعالم کن یاهیاتحاد کی اینوع تعارض منافع است  کیکنند  نییخودشان حق الزحمه تع یبرا

نوع تعارض منافع  کیهم  نیکه ا دهمیعنوان صنف مجوز کسب نم چیبه ه یامنطقه کیکه در 
 .میکن موضوع؛ جامع نگاه نیبه ا دیبا نیبنابرا شود،یم دهید شتریب یبخش دولت یول م،یدار ادیموارد ز نیاست و از ا

 خود نما نیاز ا یدر ادوار گذشته بعض
 
و مجلس  ندگانیاتفاقات در مجلس افتاده و مورد نقد هم قرار گرفته است و بعضا

مجلس حاکم بوده قدرت  که در یانیمواقع هم برخورد نشده، چون ممکن است فرد در جر یبا آن برخورد کرده و بعض
 هندیاز خود نما هاونیسیمو ک هاأتیگونه ه نیا یمسأله رأ م؛یکه در مجلس دار یاز مشکالت یکی داشته است.

نامه آمده برخورد کند، اما چون سال  نییکه در آ یدر موضوعات هاندهیبا نما دیمجلس با سهیرئ أتیهاست؛ مثال  ه
نظارت بر  ئتیه ایتعارض منافع است  نیدارد؛ بنابرا ازیبماند ن سهیرئ أتیکه در ه نیا یبرا ندگانینما یبعد به رأ
 سیرئ بینا أت؛یه نیا سیمثال  رئ شوند؛یانتخاب م ندهینما یبا رأ شوندیکه انتخاب م یاز افراد ندگانیرفتار نما

 رضتعا نیبماند و ا سیرئ بیکه نا ردیگیم یرأ هاندهیاول مجلس هر سال توسط نما سیرئ بیاول مجلس است که نا
 منافع است.

ساله  ۴کنند که در دوره یاز افراد تالش م یو حقوق وزارت نفت، برخ یکار طیافزود: با توجه به شرا یرآبادیام
 را به وزارت نفت برد. ندهینما ۰2وقت نفت،  ریبود که وزهایی وزارتخانه بروند. در دوره نیبه ا یندگینما

مصلحت نظام درباره گزارش نهاد  صیعضو مجمع تشخ ؛یاحمد توکل یبرنامه آقا نیادامه ا در
و  میردک هیمجلس گفت: گزارش را ته ندگانینظارت بر رفتار نما یو عدالت برا تیشفافبان دهید

گفتم که از دفتر خودتان  یبودند و به رهبر انیدر جر شانیبردم و البته ا یخدمت مقام معظم رهبر
ارشان را در دستور ک توانندینم ندگانیباشد؛ نما تیاگر شفاف ندارد. یکه گفتند اشکال دیکن شروع

دارد؛  وجود ایدر همه مجالس دن طیشرا نیرا بخرند؛ متأسفانه ا ندگانینما توانندیوزرا نم ایها انجام دهند وزارتخانه
افع قابل همه ابعاد تعارض من .دیاین شیوضع پ نیکه ا کنندیمراقبت م شتریهستند که با دقت ب ییکشورهاالبته 

 شود. تیریمد دیبا یول د،یکه تعارض منافع را تحمل کن دیمجبور ییجا ست؛یدرمان ن
برنامه  نیبا ا یریدر ارتباط تصو یاسالم یسابق مجلس شورا ندهینما یقربان یاالسالم موس حجت

و تفحص سؤال  قیو نظارت که شامل تذکر، تحق یمختلف چه در قانون گذار یهاگفت: در بخش
 متأسفانه تعارض منافع وجود دارد. شود؛یم ضاحیو است

 خبرگزاری صدا و سیما 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3257955
https://www.iribnews.ir/fa/news/3257955
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 یمصوبه تعارض منافع در شهردار 10ماده دور زدن و  یزاکان
 0۴22آبان  ۴ـ  اقتصاد نیوز

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

 یتیها در شکااز حقوقدان یبه عنوان شهردار تهران نگذشته است و برخ یزاکان رضایها به انتخاب علهنوز اعتراض
در  تعارض منافع یاز مصوبه یریتفس یزاکاناکنون  او هستند. یدنبال لغو حکم شهرداربه یعدالت ادار وانیبه د

 یهرداربا ش یاستدالل که او رابطه استخدام نیاست. با ا دهیبرگز ژهیو اریرا به عنوان دست ودکرده و داماد خ یشهردار
 یشهردار رانیبستگان مد یریبه کارگ یمصوبه تعارض منافع در شهردار 02ماده  در .کندینم افتیندارد و حقوق در

تابعه و شورا ممنوع اعالم  یو واحدها یدر شهردار تیمسوول دورهشهر که  یشورا یتابعه و بستگان اعضا یو واحدها
 است. یاستخدام یو رسم ریفراگ یهاآزمون یاستثنا وجود دارد و آن استخدام بر مبنا کیشده است. تنها 

درخصوص  ینگران ،یریکارگهرگونه به تیممنوع لیدل: »دیگویم وزیرابطه با اقتصادن نیحقوقدان در ا ،یدشت یعل
راد است. اف یریکارگو عدالت در به یشهروندان به شهردار دیاز خراب شدن د یریشگیاش پاعمال نفوذ بوده و فلسفه

کند، اوج تعارض  زیماافراد مت ریسمت او را از سا نیاش سمت مشاور شهردار است و همادعا کند در رزومه یفرد نکهیا
رزومه.  نیبدون ا یکیمشاور شهردار و  یکار یبا رزومه یکیمشابه،  یهاییدو فرد با توانا دیمنافع است. شما تصور کن

 ،ستیچندان مهم ن یرابطه استخدام ایگرفتن حقوق  انجیدر ا شوند؟یمهم انتخاب م یهاگاهیجا یبرا کیکدام 
 «است. هموردتوج گاهیجا نیبلکه داشتن ا

نفر  کیانتصاب با تعارض منافع فرق دارد. اگر  نیشهر تهران معتقد است ا یشورا سیچمران، رئ یوجود مهد نیا با
 وجود ندارد. یانتصاب را داشته باشد، مشکل رشیپذ تیباشد به شرط آنکه توان و قابل کیبه شهردار نزد

با  یاستخدام یرابطه چیدامادش ه نکهیشهردار درخصوص ا ریشهر تهران هم به تفس یشورا یاز اعضا یبرخ
انتصاب با متن قانون  نیا: »دیگویم یصادق احمد از آن نخواهد داشت، موافق هستند. یافتیندارد و در یشهردار

 «شود که با روح قانون در تعارض باشد. جادیتعارض منافع ا ییهاتیندارد، اما ممکن است در موقع یتعارض
که او  کنندیم یادآوریرا  یجمهوراستیانتخابات ر انیدر جر یسخنان زاکان زین یاو رسانه یاسیاز فعاالن س یبرخ

مان را خود لیبستگان و فام م،یگذاریآن م یارا ج ستگاهیشا م،یکنیجا نمرا جابه رانیدر آن گفته است گردش مد
 ت.شهردار تهران شده اس هیعل ییهاتییتو یهیحال دستما جمالت نیا.« میکنینم ریو مردم را تحق میآوریسر کار نم

 اقتصاد نیوز 
 

 

 نکنند تیفعال یوزارت بهداشت در بخش خصوص رانیمد
 0۴22آبان  5ـ  (پزشکی، درمان و آموزش وزیر بهداشتاللهی)بهرام عین

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 یانامه ثاقیشود م یکه منصوب م یریو اکنون هر مد بودهمورد توجه  است کهما تعارض منافع های تیاز اولو یکی
 نداشته باشد. یتیفعال یکند که در آن ذکر شده است در بخش خصوص یامضا م

 روزنامه اعتماد 

 

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-19/450237-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-19/450237-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.etemaad.ir/fa/main/detail/175526
https://www.etemaad.ir/fa/main/detail/175526
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 اندک نظام در مسئله عدالت قیتوف یاصل شهیتعارض منافع؛ ر
 0۴22آبان  0ـ  (یاسیکارشناس مسائل س)یی محمدکاظم انبارلو

  کلیات تعارض منافع 
 

 اتقیو حقوق عامه مطرح بوده، توف یآنجا که بحث از منافع عموم ،یدولت ریو غ یدولت یهادر حوزه کارکرد دستگاه
و کاهش ارزش پول  یتورم، گران ،یاقتصاد یعدالتیبهمه  نیا شهیعدالت حاصل نشده و ر یاجرا نهیدر زم یادیز

ام بازار نظ کنندیتصور م نگونهیتعارض منافع است و مردم ا نیمردم را فراهم کرده، هم ادیز یتیکه موجب نارضا یمل
اطب مخ یها و مسئوالن اقتصادمنظر مجلس، دولت، دستگاه نیاز هم .ستیبر عدالت ن ینظام مبتن کی نیمسلم

 نیتریصلا کندیم بیو تصو یبودجه را بررس حهیکه ال  یانقالب هستند و مجلس به مثابه نهاد یسخنان رهبر یاصل
که در مجلس مطرح  یاحهیبه سمت عدالت دارد و هر طرح و ال  هااستیس یریگرا در جهت تیمسئول نیترو مهم

مهم امروز  دغدغه و مطالبه نیکند تا به ا بیو تصو یآن را بررس« عدالت وستیپ» کی یبر مبنا دیشود، قانونگذار بایم
 داده شود. یمردم پاسخ مناسب

 خبرگزاری ایکنا 
 

 
 

 ملت! ایمنفعت  ؛یبر سر دوراه ندهینماها: تعارض منافع مجلسی
 0۴22آبان  ۴ـ  آناخبرگزاری 

  مجلستعارض منافع در 
 

در  یاندهیمثال  نما مطرح بوده است. یاسالم یمجلس شورا ندگانیبحث بر سر تعارض منافع نما ریاخ یهادر سال
 نیوابسته وزارت صمت است؛ ا یهاشرکت رهیمد یهائتیو معادن مجلس حضور دارد و عضو ه عیصنا ونیسیکم
 .و نظارت را برعهده دارد یگذارقانون فهیو وظ کندیم تیفعال یعلم ئتیهعنوان عضو به زیدر دانشگاه ن ندهینما

تلف، مخ یگذار کشورهامجلس، نمونه بارز تعارض منافع است؛ در مجالس قانون ندهینما کی یبرا یتعدد شغل نیا
 را ندارد و یریگیحق شرکت در رأ رد،یگیقرار م یتعارض منافع نسبت به طرح تیدر موقع یاندهیکه نما یزمان

 یالدیم 0201در سال  یکانادا در گزارش وزیگلوبال ن یمثال خبرگزار یبرابدهد. ینسبت به آن موضوع رأ دینبا
 یرفت از کرسگ میمجلس تصم ندگانیاز نما یکیبر تضاد منافع،  یمبن ریوزنخست ماتومیکه پس از اولت شدیم یمدع

خود را  دیمجلس خواسته بود که نقش جد ندهینما نیاز ا کیوبرانزوین ریوزگاالنت، نخست انیبرا خود استعفا دهد.
 ترک کند. برالیحزب ل ای( CBTUکانادا ) یکارگران ساختمان یهاهیدر اتحاد
کان و پزش ،یعلم ئتیه یاعضا یاتیمال تیمعاف بیمجلس مربوط به تصو ندگانیتعارض منافع نما ریاخ مصداق

و قضات  یعلم ئتیه یاعضا یاتیمال تیاز معاف 0933اسفندماه  02در  یاسالم یمجلس شورا سیقضات بود؛ رئ
تن از  ۰1مجلس،  یو فناور قاتیآموزش، تحق ونیسیعضو کم ،یدیبه گفته محمد وح خبر داد. 0۴22در سال 

 افتیدر یبرا یعلم ئتیهعضو  ندگانینما نیها هستند و ادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ازدهمیمجلس  ندگانینما
ر و کشو یامور داخل ونیسیعضو کم ،یگیرضابیاحمد عل اند.کرده یریگمیتصم یعلم ئتیه یاز اعضا اتیمال

تعارض منافع »مجلس معتقد است:  ندگانیاز نما یدر خصوص تعارض منافع برخ یمجلس شورا یشوراها
 «.شهر و روستا است یورود به شوراها یافراد فاسد برا تیصالح دییعامل تأ ندگانینما

 خبرگزاری آنا 
 

https://iqna.ir/fa/news/4008096
https://iqna.ir/fa/news/4008096
http://www.ana.press/x7fWS
http://www.ana.press/x7fWS
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 کند؟ یم دیتضاد منافع چگونه سالمت مردم را تهد
 0۴22آبان  ۴ـ  مریم خباز

  سالمت و درمانتعارض منافع در حوزۀ 
 

 هیکمختلف تهای یمختلف که بر صندلهای که گروه یاست به طور اریتعارض منافع بس قینظام سالمت، مصاد در

رنظام تعارض منافع د کنند یکه به آن وابسته اند، کار م یتیمنافع اقل نیناخواسته در جهت تام ایزده اند خواسته 

ت بهداشت دول ریاعتماد به وز یرا یاعطا یمجلس برا ندگانیاست که قول و قرار نما یجدای سالمت کشور به اندازه

 یاش عمل نکرده است.  تذکر هیبه تعهدات اول ریوز ایدر وزارت بهداشت بوده که گو فساد نیمبارزه با ا زین زدهمیس

راکه است. چ یفراموش نیا دیدادند، مو یالله نیبهداشت و درمان مجلس به بهرام ع ونیسیکم یکه مهرماه  اعضا زین

و مراتب اعتراض خود نسبت به  دنددا یتعارض منافع در وزارتخانه تحت امر او هشدار و تذکر جد یآنها نسبت به برخ

بهداشت و درمان  ونیسیکم یاز اعضا انیمسعود پزشک یانتصابات در وزارت بهداشت را اعالم کردند.حت یبرخ

 یعمناف رونیتمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشند و در ب دیشوند، با یم ریکه مد یمجلس اعالم کرد کسان

ار و مرکز خارج از دانشگاه، ک یکه در فضا هستند یکند، افراد یانتخاب م ریوز که ینداشته باشد، اما متاسفانه کسان

 دارند. یمنافع جهیو در نت

 یبل از راق ریوز یداد که آقا حیتوض حیصر یبا جمالت زین ونیسیکم نیعضو ا گرید ،یمیابراه ییحی نیبر ا عالوه

 ثومریک انیم نی. در افتادیاتفاق ن نیکه ا ردیبگ یاز تعارض منافع را جد یاعتماد قسم خورد و قول داد که دور

رت وزاهای و همه معاونت یدر ساختار ستاد نافعمجلس معتقد است که تعارض م یاجتماع ونیسیعضو کم ،یسرمد

حضور  ییو دارو ییغذاهای شرکتهای رهیمد اتیسازمان غذا و دارو در ه یکه روسا یبهداشت وجود دارد، به طور

های به نفع شرکتها یریگ میتصم یکنند که احتمال جهت ده یرفت و آمد م یو دولت یبخش خصوص نیدارند و ب

 وجود دارد. خاص
 روزنامه جام جم 

 

 

 مهم در نظام سالمت کشور یتعارض منافع چالش
 0۴22آبان  1ـ  (رانیخانه پرستار ا رکلیدب)مقدم  یفیمحمد شر

 تعارض منافع در حوزۀ  درمان و سالمت 
 

کند و  یساز شرکت م میدر جلسات تصم یداشته باشد و اگر فردها میدر تصم یمنفعت چیه دینبا رندهیگمیتصم
مسائل و  عفکر رف هب شتریو ب دیرا نخواهد د گریدهای و صنفها مباحث داشته باشد مشکالت گروه یاز برخ یمنفعت

 یندگان به مراکز درمانباشد مسائل مردم و مراجعه کن انیکه بحث منافع در م یهنگام مشکالت حوزه خودش است.
 تر حل شود. عیهرچه سر دیتعارض منافع با لیدل نیشود به هم یم دهیکم تر د

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 

https://www.jjo.ir/005dfH
https://www.jjo.ir/005dfH
https://www.yjc.news/fa/news/7945284
https://www.yjc.news/fa/news/7945284
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 فراموشکاری زاکانی و قانونی خواندن یک تعارض منافع آشکار
 0۴22آبان  5ـ  روزنامه پیام ما

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

 میآوریخودمان را سرکار نم لیبستگان و فام م،یگذاریها مآن یرا جا ستگانیشا م،یکنیجا نمرا جابه رانیمد گردش»
ست که ا تختیپا یشهردار فعل یزاکان رضایعل یهاگفته نیتریدیجمالت از کل نیا.« میکنینم ریو مردم را تحق

که همزمان با انتصاب  ییهاکرده بود. گفته انیب یجمهور استیانتخابات ر یهامناظره انیدر جر ماهبهشتیارد
 شفانیانتقاد هم ط یو حت شودیدست مبهدست یمجاز یکاربران فضا انیم روزیاز د ژهیدامادش به سمت مشاور و

 یر فضاشد و د تییدست به تو روزید یانتصاب، زاکان نیبه ا انتقادهاهمزمان با باالگرفتن  ت.را هم در بر داشته اس
 ی: آقازانیخدمت عز ییجهت پاسخگو»خواند:  یاش منتشر کرد و آن را قانوندرباره حکم تازه یحاتیتوض یمجاز

 یاز آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علم یافتیو در یبا شهردار یرابطه استخدام چیه یدریمهندس ح
و  اشراف یحکم صرفا برا نینبوده و ا یرقانونیامر غ نیکرد. اتهران استفاده خواهم یه هوشمندسازدر حوز  شانیا

ان حقوقد کیاما به گفته  یدریانتصاب ح.« استپروژه مهم صادر شده  نیدر ا شانیا قیبنده از طر قینظارت دق
فلسفه : »دیگویم« ما امیپ»به  یاز تضاد بر مصوبه تعارض منافع است. محمد صابر یشهردار تهران مصداق میتصم

سفه فل رد،یحقوق نگ شود،یکه منصوب م یکه فرد ستین نیتهران ا یمنافع در شهردار ارضتع تیریمصوبه مد
هره چ کیو اقوام  کانیکه نزد ستیبار ن نیاول نیا«. است رانیمد کانینزد اراتیمخالفت با داشتن سمت و اخت

ود در را به سمت معاون خ یاضیمسعود ف یعنیبرادر دامادش  یزاکان زین شتریپ شوند،یدار مدر کشور سمت یاسیس
 مجلس منصوب کرده بود. یهامرکز پژوهش

 روزنامه پیام ما 
 

 

 دار و جهت هیکسوی یهااز تعارض منافع مانع قضاوت یریطرح جلوگ
 0۴22آبان  1ـ  (یو حقوق یقضائ ونیسیعضو کم)ی نقدعل یمحمدتق

  مجلستعارض منافع در 
 

طرح در دستورکار صحن  نیاکنون اشده است، هم بیمربوطه تصو ونیسیاز تعارض منافع در کم یریطرح جلوگ
سازوکار  بودنیباتوجه به طوالن .شودیم کیآخر خود نزد حلقرار گرفته و به مرا یاسالم یمجلس شورا یعلن

 وارد دستورکار مجلس شده است. تیاست که با اولو یفاخر یهاطرح جزء طرح نیا ،یگذارقانون
لس در مج یماده قانون ایطرح، تبصره  کیکه  یعنوان مثال زمان به م،یما در موارد مختلف شاهد تعارض منافع هست

 ضرمشاغل معت نیمشغول در ا ندگانیوکال و قضات را کم کند، نما ازاتیامت یکه ممکن است بعض شودیمطرح م
 ا کندیصدق م زیها ندانشگاه یعلم ئتیه یمشاغل مانند اعضا ریسا یبرا هیقض نی. اشوندیم

 
 یضاهاف نیو غالبا

 سازوکار جلوگ .گذاردیم ریتأث زین ندگانینما ریشده بر نظر سا جادیا
 
 هیکسوی یهااز تعارض منافع، از قضاوت یریقطعا

 خواهدکرد. یریجلوگ کند،یم نیرا تأم یکه فقط منافع صنف خاص ینیقوان بیدار و تصوو جهت
 خبرگزاری آنا 

 

https://payamema.ir/payam/articlerelation/59716
https://payamema.ir/payam/articlerelation/59716
https://www.ana.press/news/617467
https://www.ana.press/news/617467
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 تعارض منافع  ؛ اما نه به دلیلدییکه نپا یحکم ن شهردار وداماد جوا
 0۴22آبان  ۰ـ  (خبرنگار عصر ایران) مهرداد خدیر

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

 ژهیو اریمشاور و دست»به سمت  -یدریح نیحس –حکم انتصاب داماد جوان خود  ح،یتوض نیبا ا ،یزاکان رضایعل یآقا
شهر  یشورا 0۴4۰ ۀشمار  ۀبه مصوب ایرا لغو  «یشهر یو نوآور نینو یهایفناور ،یشهردار در حوزه هوش مندساز

موجب  ،یلینسبت فام لیانتصاب به دل نیا»شده چون  ادآوریتعارض منافع( استناد نکرده بلکه  تیریتهران )مد
 یمردم نوکر یبرا خواهمیاز جانم شد و م زتریمردم عز یدلسوزان انقالب و دلخور یدر برخ هیابهام و گال یریگشکل

را  یدریح یآقا یانقالب حکم صادره برا نعمتانیول نیو نظر مردم اداره شود و با احترام به نظر ا یکنم و شهر با رأ
دخالت نکردن در  هیبا توج یاتخاذ کند ول یترحیشهر تهران موضع صر یشورا رفتیانتظار م.« کنمیم یملغ

موضع به مصوبه تعارض منافع اشاره نکرد. هر چند احتمال دارد لغو  نیشورا هم در اول سییانتصابات طفره رفتند و ر
 بود. ازین یو علن حیفقره به موضع صر نیآنان باشد اما اتفاقا در ا یعلن ریغحکم با فشار 

 یهاهنیاز زم یکیاعالم شد حال آن که  یزیاو فسادست تیبود که مأمور نیتعارض انتصاب داماد جوان ا نیبزرگ تر
ها به آن بود که کل پروژه ینگران نیو ا یزاکان یداماد آقا ۀها به خاطر شرکت تابعفساد، تعارض منافع است و مخالفت

از  یالیحاضرند رها یلیاز حقوق ماهانه و استخدام است و خ شتریب مراتباست که درآمد آن به  یعیمحول  شود و طب
 در استخدام آن است؟ ،یشهردار مانکاریو قرارداد امضا کنند و کدام پ رندیحقوق نگ یشهردار

 گرفت و آن هم اقدام کارتر پس ادی کایاز آمر توانیم نهیزم کینوشت در  هانیدر ک یعتمداریشر نیحس یبار آقا کی 
دولت او منافع  یاتعرفه ماتیخود را فروخت تا در تصم ینیبود که مزارع بادام زم یجمهور استیاز انتخاب به ر

عارض منافع با ت یزیفساد ست یۀنداشتن تعارض منافع است و داع دمبارزه با فسا اریدخالت نداشته باشد. مع یشخص
 .همان مثال کارتر بسنده کرده بودبه  یعتمداریشر یآخر البته از ماست و آقا هی! تشبماندیم پهنشیر ۀبه کوس

 سایت تحلیلی خبری عصر ایران 
 

 

 هاستاز رفتار اشتباه بازارگردان یبورس ناش زشیر
 0۴22آبان  4ـ  (کارشناس بازار سرمایه)ی بهرام یمجتب
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

 یکاراحتمال دست لیبه دل طرح کرد.م رانیا هیها در بازار سرمابهبود عملکرد بازارگردان یبرا شنهادیسه پ یبهرام
 بازارگردان نداشته باشند. سیوجود تعارض منافع بهتر است که کارگزاران اجازه تاس لیدر روند معامالت به دل

 یتیوکار و مانند آن( در موقعنهادها )دولت، رسانه، کسب ایکه افراد  شودیگفته م یتزاحم منافع زمان ایمنافع  تعارض
 کنند. یریگیرا پ یخود و منافع عموم یزمان منافع خصوصکه ناچار باشند، هم رندیقرار گ

از سهام آنها به دالئل  یمجوزند و ممکن است قسمت ازمندیسهام خزانه خود ن دوفروشیخر یاز آنجا که ناشران برا
ارآمد و دستورالعمل ناک نیو بهتر است با اصالح قوان ستندیمناسب ن یبازارگردان یمختلف مسدود شده باشد، برا

 داشته باشند.  یشتریبازارگردان نقش ب نییدر تع هیکه فعاالن بازار سرما میبرو ییسازمان بورس، به سو رد یبازارگردان
 مشرق نیوز 

 

https://www.asriran.com/fa/news/810029
https://www.asriran.com/fa/news/810029
https://www.mashreghnews.ir/amp/1292125/
https://www.mashreghnews.ir/amp/1292125/
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 ی تعارض منافعبایز شعار یدر لوا یرقانونیغ یهادخالت کردننهینهاد
 0۴22آبان  4ـ  (ساختمان کشور یمهندسسازمان نظام ئیسر ) احمد خرم

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

 میبه حر یو کارشناسان وزارت راه و شهرساز رانیمد یورود برخ یبرا یمحملاخیر نظام مهندسی  انتخابات
با بود. یز یشعارها یدر لوا یرقانونیغ یهادخالت کردننهیها و نهادساختمان استان یمهندسنظام یهاسازمان

 ،یآن با قانون اساس قیو تطب ریوز اریاخت نیدانان درخصوص ااز حقوق یحداقل به نظر برخ نکهیاز ا نظرصرف
است که ابالغ  یانامهبخش انیوجود دارد، اما استناد آقا یمناقشات یمهندسو از جمله قانون نظام یعاد نیقوان

 ل،یدل نیرا به ا هارهیمدئتیارسال شده است و ه یادارعدالت  وانیوقت د سیاستحضار و دستور الزم رئ ینشده و برا
اند نکرده تینامه را رعابخش زیقاطع آنان ن تیکه اکثر یکه توسط ادارات کل راه و شهرساز یاحرفه تیبا گزارش فعال

هستند  یوزارت راه و شهرساز سازانمیهمچنان تصم یقبل یهادولت رانیمد یایاند. متأسفانه بقاهپروانه کرد قیتعل
 . اندکشانده یراهبرد یرا به خطا ریاطالعات نادرست وز دیو به بهانه مبارزه با تعارض منافع با تول

به  مستندات ابالغ آن را انیابالغ شده، الزم است که آقا نهیزم نیدر ا یانامهبخشاگر  ،میگذاریمبه قانون احترام  ما
که خود را  میااعالم کرده یبارها در مذاکرات، مکاتبات و جلسات در همه مراجع قانون نکهیسازمان منتشر کنند. ا

مورد  نامهحاضر به انتشار مستند ابالغ بخش انیاما مدع م،یدانیم یانونو ق یابالغ یهانامهبخش یملتزم به اجرا
نامه مستند ابالغ بخش ست،ین یادیخواسته ز یمهندسدرخواست سازمان نظام ست؟ینشان از چ ستند،یمناقشه ن

 منتشر کنند.  ریاخ یهاسال یرا در ط یاقدامات وزارت راه و شهرساز همراهبه سازمان 
قض غرض ن تواندیآن به عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار م لیتقل قانون است و ازمندیتعارض منافع، ن تیریمد

 به یکانون کارشناسان منع ایکانون وکال  ،یزشکپمثل سازمان نظام یاحرفه یهاسازمان یهارهیمدئتیه ایباشد. آ
 یاحرفه تیعالف لیها را به دلسازمان یهارهیمدئتیاستفاده از پروانه اشتغال به کار خود دارند؟ ه یصورت مطلق برا

 اند! پروانه و مجبور به انصراف از شرکت در انتخابات کرده قیتعل ت،یرد صالح
 سازمان نقش داشتند، نیا لیدر تشک شیها پوقت، سال یو کارشناسان وزارت مسکن و شهرساز رانیاز مد یتعداد

ان سازم رهیمدئتیعضو ه نکهیزمان عالوه بر امسکن هم نرایها مداز استان یدر بعض یحت دیجالب است که بدان
هم در مقام مقنن بودند، هم اجرا و  یعنی شدند؛یم دهیبرگز زیهمان استان ن یانتظام یعنوان عضو شورابودند، به

! به !دهندیاز تعارض منافع را سر م زیپره ادیاز همه فر شتریاز همان دوستان ب یبعض روزها نیهم قضاوت!! اتفاقا ا
وقت  یمسکن و شهرساز رانیاز مد یها توسط جمعدر استان یاحرفه یهاسازمان نیا ،ییابتدا یهاواقع در دوره

در سازمان انجام شد و  مسکن رانیمختلف درخصوص منع حضور مد یدر دوره وزرا یبعدها اقدامات شد،یاداره م
ان آن تیریدر ارکان سازمان حضور داشته باشند! درخصوص نوع مد یاز راه و شهرساز دینبا حاضردرحال نیبنابرا
در  یراه و شهرساز رانیشدن قدرت مداز کاسته یها ناشاز تنش یبخش رسدینظر م بهاما  کنم،ینم یداور
 . شدیکامل آنان اداره م اتیها با منوعمال سازمان نیش از ایسازمان است، تا پ یهایریگمیتصم

 روزنامه شرق 

 

https://www.pishkhan.com/news/244442
https://www.pishkhan.com/news/244442
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 بستگان در شهرداری، ناقض اصل مدیریت تعارض منافعانتصاب 
 0۴22آبان  4ـ  (شهر پنجم یعضو شورا) حسن رسولی

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

 هدید یو اساس یجد اریلطمات بس ینیگزشیاز موضوع قوم و خو ریاخ یهاسال یکشور ط یتیریو مد ینظام ادار
ن در شاغال یکارگمارکه دارند درباره به  یسازمان گاهیکشور در سطوح مختلف بر اساس جا رانیاست. به هر حال مد

در سطوح گوناگون در  یعال رانیمد فهیو وظ اریتاخ نی. چنانچه اکنندیچه م رانیمشاغل مختلف و عزل و نصب مد
 یو منافع سازمان یمنافع مل ییهاانتصاب نیکه در چن کنمیسه اصل نباشد، فکر م تیخصوص همراه با رعا نیا

 .شودیم یو خانوادگ یلیفام یهایطلبمنفعت یفدا
 دارد که نسبت به فهیعزل و نصب دارد و وظ اریتهران که اخت یسازمان مثل شهردار کیمقام  نیتریاگر عال طبعا

نصب  و عزل و هیو تنب قیتشو یتیرینظارت و کنترل داشته باشد و از ابزار مد ردستیز رانیمد فهیحسن انجام وظ
منافع  قرار داده باشد، اصل تعارض ردستانیجرگه ز رخود را د یسبب ای یاز بستگان نسب یکیاستفاده کند، چنانچه 

قانون شوراها موظف به کنترل  42شهر تهران بر اساس ماده  یاسالم یشورا خواهد شد. یو حیصح تیریمانع از مد
ششم حضور دارند،  یکه در شورا یزانیعز گریچمران و د یکه آقا دوارمیاماست و  یاقدامات نیاز چن یریو جلوگ

 اقدام خالف قانون شوند. نیکار مانع ا یابتدا نیخود در هم یقانون فهیحسب وظ
 روزنامه جهان صنعت 

 

 

 شی از تعارض منافعنا ینظام درمان در قفس انحصار پزشک
 0۴22آبان  4ـ ی صاحب هیمرض
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

 به افت فاحش یپزشکهای رشته تیظرف شینخ نما که افزا یویسنار نیو چنگ زدن به ا یرواقعیغ یرائه آمارهاا
زشک، پ شیادعا گذشته است که افزا نیا رشیساقط شده و دوران پذ نیشیانجامد، از اعتبار پ یآموزش م تیفیک

صار و انح یعنی نهیرید ین اظهارات، شرکایکند. مثل روز روشن است که در پشت پرده ا یم جادیا ییالقا یتقاضا
عادالنه نا عیرا تماما به گردن توز رهایکمبود پزشک نروند و تقص رباریتعارض منافع دست به دست هم داده اند تا ز

، که بخش پررنگ تر ماجراست گرید یناعادالنه قرار دارد. در سو عیماجرا، توز یسو کیکه فقط  در  یدرحال ندازند،یب
 نیده و امبالغ ش نیبا گزاف تر یخدمات نظام درمان نیترتیفیکیب رشیو  پذ یموجب انتظار طوالن زشککمبود پ

و  یموزشآ یهارساختینظام سالمت، فقدان ز نفعانیعمده ذ یرسد، نگران ینظر م بهاست.  ماریحق ب یعلن عییتض
 کنند.  یرقابت در بازار کار احساس خطر م یفضا دیتعداد پزشکان و تشد شیبلکه از افزا ست،یآموزش ن تیفیافت ک

 رشیپذ تیتعارض منافع، علت کاهش ظرف  
 از تعارض« ما»به ها تیکاهش ظرف یابی شهینظام و اقتصاد سالمت در ر تیریمد طهیصاحب نظر در ح ،ییوایچ

دوم هم کمتر شده  کیاز  یپزشکهای در رشته رشیپذ تی، ظرف12و  ۰2های دهه»که  یبه طور د،یگو یمنافع م
 «دادند اما بحث کمبود پزشک حل نشد. شیرا افزاها تیظرف زانیم 32است، در دهه 

 روزنامه رسالت 
  

https://jahanesanat.ir/?p=210806
https://jahanesanat.ir/?p=210806
https://resalat-news.com/?p=53149
https://resalat-news.com/?p=53149
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 دردسر قانونشکستن آسان و بیتحلیل فضای مجازی: 
 چیست؟ضمانت اجرای قانون مدیریت تعارض منافع 

 
 محمد عادلی

 
در هفته گذشته و در طی روزهای پنجشنبه بیست و نهم مهرماه تا چهارشنبه پنجم آبان ماه، بیشترین اظهارنظر 
کاربران در فضای مجازی در مورد انتصابات شهرداری تهران بود. کاربران با استناد به قوانین مصوب شورای شهر به 

نی بر نشینی از موضع اولیه خود مبکه رئیس شورای شهر مجبور به عقبطوریبهانتقاد از این انتصابات پرداختند 
حمایت از شهردار تهران شد. عالوه بر این، انتصاب بستگان یکی از نمایندگان مجلس در وزارت نفت نیز خبرساز بود 

 ازپیش جای خالی قانون مدیریت تعارض منافع را یادآور شد.که بیش

 دارنقض قانون به دست شهر 

ها را در پی داشت انتصاب حسین حیدری، داماد شهردار تهران به ترین خبری که بیشترین واکنشدر این هفته مهم

حاصله از این انتصاب بسیار شدید بود.  تعارض منافعسمت مشاور شهردار بود. واکنش کاربران در فضای مجازی به 

قانون مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران اشاره داشتند که در شورای پنجم  02در نقد به این انتصاب به ماده  هاآن

تگان عه و بسکارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابشهر تهران تصویب شده بود. طبق این ماده به

اعضای شورای شهر طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسالمی شهر تهران ممنوع است. 

 نویسد:کاربری به نام علی موسوی در این رابطه می

 پنجم شهر تهران در مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، انتصاب یشورا ۰937/ 7/ ۰۱ مصوب ۰۱ماده » 

 .«تگان مدیران شهرداری را ممنوع کرد. با توجه به این مصوبه انتصاب داماد آقای زاکانی خالف قانون استبس

عمده واکنش کاربران در فضای مجازی به همین صورت بود که با استناد به این قانون بر غیرقانونی بودن این انتصاب 

نیز در بخش خبری به این موضوع پرداخت و در کنار ها نیز به حدی بود که صداوسیما تأکید داشتند. شدت واکنش

ها، ای از قانون تعارض منافع را بیان کرد. در پاسخ به این واکنشها از این اقدام شهردار تهران، تاریخچهبیان نارضایتی

نخواهد گونه حقوق و مزایایی از شهرداری دریافت زاکانی بیان کرد که داماد وی نقش مشاور را خواهد داشت و هیچ

 با واکنش کاربران روبرو شد چنانچه کاربری به نام قربانعلی صلواتیان در پاسخ به وی 
 
کرد. همین اظهارت نیز مجددا

 نویسد:می

 ناظر بر منع به» 
 
م کارگیری بستگان دارد نه به منع استخداآقای زاکانی مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران صراحتا

اید، یک عذرخواهی و لغو حکم بخوانید، فارسی هم بخوانید و درست بخوانید. اشتباه کردهرا  ۰۱و  ۰و حقوق. ماده 

 «.ترین کار است در غیر این صورت این حکم تا آخر وبال گردنت خواهد بوددرست

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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ست مکن اکند که هرچند مدیگر کاربران نیز به اثرات چنین انتصابی تأکید داشتند. چنانچه یکی از کاربران عنوان می

 تواند به فساد منجر شود:وی حقوقی از شهرداری دریافت نکند اما این امر می

تنها ها حاضرند نهگوید چون دامادش قرار است مفتی کار کند، پس انتصاب وی غیرقانونی نیست! خیلیزاکانی می» 

ها هم د. آیا حاضرند برای آنمفتی کار کنند، پولی هم بدهند و سرقفلی مشاور شهردار تهران را بگیرند و کارسازی کنن

 «.حکم بزند؟

ن کند زمانی که مقام باالدستی به این نحو با قانوکاربری دیگری نیز بر شکستن قبح قانون تأکید داشته و اظهار می

 برخورد کند، افراد و نهادهای تابعه نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت:

وه بر معامالت، انتصاب بستگان مدیران شهرداری رو هم ممنوع کرد. شورای شهر برای مدیریت تعارض منافع، عال» 

شهرداری در باالترین سطح طوری با تانک از روی این مصوبه رد شد که دیگه تو مناطق شهرداری و واحدهای تابعه، تره 

 «.ها خرد نخواهند کردهم برای این ممنوعیت

یرقانونی انتصاب بستگان غ»تر گفته بود رای شهر تهران که پیشها بود که مهدی چمران، رئیس شودر نتیجه این واکنش

، از موضع «کند و مسئولیت انتصابات فقط با شهردار استنیست و شورای شهر در انتصابات شهردار تهران دخالت نمی

ود و شقانون مدیریت تعارض منافع مصوبه شورای شهر باید اجرا »نشینی کرده و در اظهاراتی جدید گفت: خود عقب

 «.نظر شخصی من یا دیگری نباید اعمال شود

 اثرات نبود قانون مدیریت تعارض منافع

عالوه بر انتصاب پرحاشیه در شهرداری تهران، انتشار نامه نماینده مجلس برای استخدام نزدیکانش در وزارت نفت نیز 

 توانستند به مادهن برای نقد خود نمیموردتوجه کاربران قرار گرفت. در این مورد برخالف انتصاب شهرداری، کاربرا

ی جای خالرو کاربران به ای در وزارت نفت وجود ندارد. ازایننامهقانونی خاصی ارجاع دهند چراکه چنین قانون یا بخش

توانست مانع از وقوع چنین اتفاقاتی شود. درنتیجه کاربران بود میاشاره داشتند که اگر می نون مدیریت تعارض منافعقا

 پیگیر تصویب این قانون در مجلس باشد:
 
 تأکید داشتند که دولت باید حتما

ای خود الزم است، اما انتقاد از ماجرای استخدام دختر نماینده و داماد شهردار و مطالبه منتفی شدن آن در ج» 

تر از آن مطالبه تصویب قانون جامع تعارض منافع در مجلس است تا چنین اقداماتی ازلحاظ قانونی هم جرم اساسی

 «.شود

های مهم فساد در کشور است. ترین معضالت اداری و یکی از زمینهداللی استخدام نمایندگان مجلس یکی از بزرگ» 

کنی تعارض منافع دادند، باید با همین یک مورد شوم برخورد کنند تا بقیه ا فساد و ریشهآقای رئیسی که وعده مبارزه ب

 «.حساب کار خودشان را بدانند

 .«ها رو گرفت که ما اصال  همچین چیزی در کشور نداریمسازی قانون تعارض منافع میشه جلوی این رانتفقط با پیاده» 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/13879/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/13879/
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 سازمان بورس؛ مأمن تعارض منافع

یکی از نهادهایی است که همواره در معرض انتقادات مختلف در مورد تعارض منافع موجود در آن بوده  سازمان بورس

ین سازمان اها شروع شده و حتی تا باالترین سطوح ترین سطوح یعنی کارمندان کارگزاریاست. تعارضاتی که از پایین

یابد. عمده نقدهای وارده بر این سازمان نیز حول این موضوع است که بسیاری از مسئوالن و کارمندان نیز تداوم می

های بورسی نیز فعالیت داشته و با در اختیار گری این حوزه را بر عهده دارد، خود در شرکتاین نهاد که وظیفه تنظیم

 کنند. کاربری به نام سعید چنین به این موضوع اشاره دارد:کسب می داشتن رانت اطالعاتی منافع بسیاری

های بورسی عضو هستند و متأسفانه کشور مدیره شرکتای از تعارض منافع: مدیران بورسی در مدیریت و هیئتنمونه» 

 «.شدنمیلیون جوان بیکار و چند میلیون آدم چندکاره داره که همانند اختاپوس بر سر اقتصاد خراب  9۱ما 

ای از وضعیت آشفته بورس نفع ببرند که در سوی مقابل کسی پاسخگوی ضرر تنها عدههمین وضعیت باعث شده که نه

 گوید:و زیان مردم نیز نباشد. چنانچه یکی از کاربران می

. یکی هتضاد منافع، جنگ داخلی اقتصادی، ضربه به صندوق دولت و اقتصاد بیمار، مافیای تارعنکبوتی بازار سرمای» 

حل مفید پلمپ ماهه که سرمایه مردم نابود شده و بازار رنج منفیه و راه ۰۱نیست به فکر سرمایه مردم باشه، اآلن 

 «.کردنه!

 اشتباهات همچنان رایج در بین برخی کاربران

تواند در پی داشته باشد و مشکالتی که در پی آن به وجود آمده است، هنوز با توجه به اثرات مخربی که تعارض منافع می

عدم اجازه ورود متخصصان بخش خصوصی اند و نتیجه مدیریت آن را ای از کاربران به اهمیت مدیریت آن پی نبردهعده

های افراد متخصص در بدنه دولت استفاده کرد، دولت دانند. ازنظر این کاربران چنانچه نتوان از ظرفیتمی به دولت

 نویسد:شود. کاربری با این نگاه در مورد تعارض منافع میازپیش دچار ناکارآمدی میبیش

های کاربلد و بااستعداد فعال در ترل تعارض منافع و... را قبول دارم؛ اما این سیاست باعث عدم استفاده از آدمکن» 

نسب مشاور شهید رجایی بودن و اونطور که نقل شده شهید در حوزه بخش خصوصی میشه؛ زمان جنگ آقای عالی

 خوب بود اقتصادی اختیار زیادی به ایشون داده بودن و برخی کارهاشون هم
 
 «.واقعا

گونه است که یا باید کنترلی وجود نداشته باشد و همه افراد بتوانند در نگاه این افراد به مدیریت تعارض منافع این 

ها سد شود. این در حالی است که در قوانین کل راه ورود آنراحتی وارد بدنه دولت شوند و یا بهمناصب تخصصی خود به

ها در بخش عی برای ورود متخصصان وجود ندارد، فقط با اتخاذ سازوکارهایی اقدامات آنمدیریت تعارض منافع من

 نبرند. نیبشود که منفعتی شخصی در این عمومی کنترل می
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