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  تعارض منافع به عنوان رکن توسعه تیر یمد درآمد:
 محور در برنامه هفتم توسعهضرورت مدیریت تعارض منافع سازمان

 
ه عنوان بستر اصلی فساد اداری و اقتصادی در کشور شناسایی شده است. هرچند این اجماع تعارض منافع اغلب ب

عمومی غلط نیست، اما تعارض منافع پیامدهای مهمی در ناکارآمدی نظام تدبیر، تبعیض و تضعیف اعتماد عمومی 

 کند. ها به نوبه خود توسعه کشور را دچار اختالل و وقفه میدارد که هر یک از این مولفه

ها و تعارض منافع ممکن است در دو سطح فردی و سازمانی رخ دهد. تعارض در سطح فردی ناظر بر موقعیت

های انتخاب کارکنان اداری و مدیران سیاسی است. چنانچه منافع شخصی )اعم از مادی یا نمادین( منجر به دوراهی

عمومی شود، با تعارض منافع در سطح فردی مواجه  ای و تعهد به منافعتحت تاثیر قرار گرفتن ایفای وظیفه حرفه

هستیم. انتخاب منفعت شخصی در این موقعیت نمودی از فساد و تخلف اداری است. پیامدهای تعارض منافع فردی 

 های ناروا وها، بروز تبعیضهای اداری و کارکنان آندر خلق فساد، منجر به تضعیف اعتماد مردم به سالمت دستگاه

 شود. عدالتی میجاد فقر و بیهمچنین ای

اما تعارض منافع ممکن است در سطح سازمانی رخ دهد و آن زمانی است که یک سازمان حاکمیتی در دوراهی انتخاب 

ای و تعهد به منافع ملی و کالن قرار گیرد. تعارض میان انجام دقیق میان منافع سازمانی و محدود یا ایفای وظیفه حرفه

گذاری و ها برای مردم و ذینفعان با تعارض کسب درآمدهای اختصاصی، تعارض در مقرراتوظیفه کاهش هزینه

گذاری برای سازمان و اجزای زیرمجموعه، تعارض در نظارت بر سازمان و اجزای زیرمجموعه و امثالهم نمودهای تعرفه

 شود، بلکه عملکرد ومنجر نمیها تنها به بروز فساد در سطح فردی رایج تعارض منافع سازمانی است. این موقعیت

های گستردۀ عمومی به بار کند و نارضایتیمند میکارکرد واقعی سازمان را دچار اختالل، ناکارامدی و فساد نظام

 تر از تعارض منافع فردی دارد. تر و مخربآورد. لذا از جهاتی، تعارض منافع ساختاری اثرات عمیقمی

 ذیل
ً
گری در نظام حکمرانی قرار گرفته و مستلزم اقدامات پیچیده و مباحث تنظیم تعارض منافع سازمانی اصوال

درازمدت ساختاری نظیر بروزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات، طراحی فرایندهای اداری، توسعۀ دولت الکترونیک و 

گاتنگی نزدیک و تنتقویت شفافیت در اجزای مختلف نظام حکمرانی است. از این حیث، مدیریت تعارض منافع ارتباط 

 های حکومتی دارد. با توسعۀ اجرایی یا همان تقویت توانمندی اجرایی دستگاه

از یک منظر کلی، هر دو نوع تعارض منافع فردی و سازمانی عامل اخالل در مسیر توسعۀ کشور است. اگر به 

اخیر بازگردیم، بسیاری از این  هایهای توسعه در دورههای کلی ابالغی توسط رهبری پیش از تدوین برنامهسیاست

ه عنوان اند. بهای کلی به سبب گرفتار شدن در تعارض منافع سازمانی در نظام حکمرانی عماًل تحقق نیافتهسیاست

 های ابالغی برنامه ششم توسعه ذکر شده است: مثال، موارد زیر در سیاست
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 بازارها. یریپذو رقابت یساختار رقابت تیوکار و تقوکسب یبهبود مستمر فضا 

 یو اعتبار یبانک ،یبر بازار و مؤسسات پول یبانک مرکز ریاعمال نظارت کامل و فراگ 

 اسیمقپراکنده و کوچک یهاروگاهیو گسترش ن نیو نو ریدپذیتجد یهایسهم انرژ شیافزا 

 نفت و گاز یدستنییو پا یباالدست عینمودن صنا انیبندانش 

 ر و اطالعات کشوراستقرار نظام جامع و کارآمد آما 

 بیمبارزه با فساد و تصو یراهبرد مل نیعرصه با تدو نیو مبارزه با فساد در ا یو اقتصاد یارتقاء سالمت ادار 

 مربوط نیقوان

 اصالح ساختار نظام سالمت 

 یتبهداش یسالمت در قالب شبکه یکپارچهیجامع و  یهاخدمات و مراقبت یمنیو ا تیفیو بهبود ک شیافزا 

 و ارجاع یبندمنطبق بر نظام سطح یو درمان

 دولت و مردم بر امالک و  یهاتیمالک یو ثبت رسم یمعنو یهاتیاسناد و امالک و مالک یثبت رسم یتوسعه

 یخدمات ثبت یدر ارائه نینو یهایکشور در نظام کاداستر و گسترش فناور یاراض

های منافع عامل عدم تحقق هر یک از این سیاست توان نشان داد تعارضبا استدالل روی یکایک موارد مذکور می

وکار، تسهیل صدور مجوزها در دستور کار چند ابالغی بوده است. به عنوان مثال، در راستای بهبود مستمر فضای کسب

نظران اجماع دارند که تعارض دستگاه اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. اما اکنون تمام صاحب

های واقعی درگاه ملی مجوزهای کشور است. ناکامی قریب به ها مانع به فعلیت رسیدن ظرفیتنافع سازمانی دستگاهم

نویسی الکترونیک و نظام ارجاع خدمات پزشکی از منظر های اصالحی نظام سالمت نظیر نسخهاتفاق طرح

ین ترتیب، اصالح ساختار نظام بانکی، نظران سیاستگذاری سالمت ناشی از تعارض منافع بوده است. به همصاحب

 حوزه انرژی، نظام کاداستر و ... به مدیریت تعارض منافع گره خورده است. 

ید های تبعیض ناروا و تشداز طرف دیگر، تعارض منافع به سبب تاثیر کاهنده بر اعتماد رضایت عمومی و ایجاد کانال

ی و مشروعیت نظام حکمرانی نیز شده و از این رهگذر نیز مخل نابرابری، منجر به تضعیف و اضمحالل سرمایه اجتماع

 فرایند توسعۀ پایدار است. 

 های توسعه سابقه توجه به مسئلۀ تعارض منافع در برنامه

در قوانین برنامه توسعه قبلی به صورت موردی احکام و تکالیفی در راستای مدیریت تعارض منافع گنجانده شده است. 

که در استخدام  یپزشکان»( آمده بود: ۴۲۳۱-۴۲۳۱قانون برنامه پنجم توسعه ) ۲۲ماده  ۲تبصره  به عنوان مثال، در

در مراکز  یپزشک تیهستند، مجاز به فعال یردولتیغ یو عموم یدولت یدرمان -یمراکز آموزش یرسم ای یمانیپ

 .«ستندین هیریو خ یخصوص بخش یهامارستانیو ب یدرمان ،یآموزش ،یصیتشخ

قانونی که به عنوان یکی از اولین اقدامات قانونی برای مدیریت تعارض منافع در بخش سالمت و درمان این حکم 

پزشکان،  هیب ـ کل»برنامۀ ششم توسعه نیز به نوعی تکرار شد:  4۱قلمداد شده است، در جزء ب تبصره ماده 
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ه قانون هستند، مجاز ب نیموضوع ا یرائاج یدستگاهها یرسم ایو  یمانیکه در استخدام پ یدندانپزشکان و داروسازان

 یعموم ،یبخش خصوص یهامارستانیو ب یدرمان ،یآموزش ،یصیمراکز تشخ ریدر سا یپزشک یانتفاع تیفعال

 تیفعال ایو  ۴۲4۲/۴۱/۴۴شغل مصوب  کیاز  شیب یتصد تیواحده قانون ممنوع( ماده۴تبصره ) تیبا رعا یردولتیغ

 «.ستندیخود ن یاز دستگاه اجرائ ریمربوط به غ یتبط با حوزه ستادمر  یدر بخش خصوص یپزشک یانتفاع

های توسعه منجر به این شد که امروزه تعارض منافع در بخش سالمت و درمان به عنوان یکی ها در برنامههمین طلیعه

است  قرار گرفتهاز مسائل اصلی نظام تدبیر در ایران مورد توجه نخبگان حوزه سیاستگذاری و دانشگاهی و عموم مردم 

 گری برای مدیریت تعارض در این بخش را ارتقای غیرقابل انکاری داده است. و سطح مطالبه

با این حال موارد مذکور حکم استثناء در روند تدوین برنامۀ توسعه را دارند و به عالوه ناظر بر موارد خرد تعارض منافع 

 محور است. وسعه کشور تعارض منافع سازمانتر مقابل مسیر تکه مانع مهمفردی هستند. در حالی

اما نکته کلیدی این است که توجه به مسئلۀ تعارض منافع به جز تبلور در احکام و مواد مشخص از قانون برنامه هفتم 

های نظام حکمرانی و تمامی اجزای برنامه توسعه مدنظر قرار گیرد. در واقع روح توسعه، باید در فهم مسائل و پیچیدگی

کم بر برنامۀ توسعه باید معطوف به اصول و مبادی کلیدی نظیر مدیریت تعارض منافع، بسط عدالت و مشارکت حا

 های مردمی برای بازسازی نظام تدبیر باشد. اجتماعی و استفاده از ظرفیت

هداشت و وکارها، بانکداری، آموزش عمومی و عالی، بهای مختلف نظیر انرژی، آب، کسبگری حوزهتوجه به تنظیم

محور ضرورت دیگر در تدوین سالمت، رفاه اجتماعی، اشتغال و روابط کار و ... بر اساس مدیریت تعارض منافع سازمان

های مختلف محور در حوزهبرنامه هفتم توسعه است. در این راستا با اتکا به مطالعاتی که به تحلیل تعارض منافع سازمان

 توان برنامۀ توسعه را به ترتیبیاند میلۀ غامض نظام حکمرانی را استخراج کردهپرداخته و نمودها و مصادیق این مسئ

محور سامان داد که نه تنها مولد تعارضات ساختاری جدید نباشد، بلکه به سهم خود به مدیریت تعارض منافع سازمان

 بینجامد. 

*** 

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

های نظارتی برای ترمیم با تاکید بر لزوم استفاده از سامانه ییو دارا یامور اقتصاد ریوز، یاحسان خاندوز 

 یگریازار دتر از هر ب یراستهپ یهتالش شود تا نهاد ناظر در بازار سرما یدبااعتمادی به بازار سرمایه تصریح کرد: بی

 .کند عملمنافع نسبت به تعارض 

سرپرست سازمان نظام  بیحمزه شکها با حضور ساختمان استان ینظام مهندس یهاسازمان یجلسه روسا 

 .در دستور کار بود «شنهاداتیتعارض منافع و ارائه پ قیمصاد یبررس»و  شد زاربرگ کشور ساختمان یمهندس
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 های قضایی دیوان عدالت اداریالین طی گزارشی تعطیلی سامانه ساجد برای ثبت دادخواستآنخبرگزاری نسیم 

را ناشی از تعارض منافع کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحلیل کرد. در پاسخ به این گزارش دیوان عدالت 

 تعارض منافع در این زمینه را تکذیب کرده است.  وجود ،وابیهجاداری ضمن ارائه 

ر جمهور خواستاای به رئیس، طی نامهیاسالم یمجلس شورا تالیجیاقتصاد د تهیکم سییر، توانگر یمجتب 

ایجاد  وگری سازمان ساترا مداخله شورای عالی فضای مجازی برای جلوگیری از تعارض منافع صداوسیما در تنظیم

 شد. های تولید محتوا توسط صداوسیما محدودیت برای پلتفرم

 نیو تعارض منافع در تأم هایتینارضاشت: اظهار دا یاسالم یمجلس شورا سهیرئ ئتیعضو ه، یحاتم نیحس 

 یمسبوق به سابقه بوده است اما متأسفانه اخ یاجتماع
ً
 و بر این اساس، کمیته نظارت بر این شده است دیتشد را

 سازمان در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده است. 

از  هاشهرداریتضاد منافع اظهار داشت:  شهر مشهد یاسالم یشورا یشهرساز ونیسیکم سیرئ، یریضم دیحم 

 .کندیم دیرا تشد رمجازیوساز غساخت عواملی است که

 
 0011اسفند  92 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 هاد ناظر در بازار سرمایه نباید درگیر تعارض منافع باشدن  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۴ـ  (ی و داراییاقتصادامور وزیر ) احسان خاندوزی
  بازار سرمایهدر تعارض منافع 

 

صر ما سه عن باشند. بورس شد ه در بازار جادیا یهایاعتماد یب میکمک کننده به ترم ینظارت یهاسامانه میدواریام

هوشمند است،  یهاپول یگاهجا یهاست که بازار سرما ینکند،عنصر اول ا یم یرمس ینحرکت در ا یرا مکلف برا

دت در به ش یهبازار سرما ینکهکرده است و در آخر ا یداگذشته پ یاهرا نسبت به سال یرینظیگستره ب ینهمچن

قرار  تیرا مورد تقو یسه عنصر نظارت یدبا اعالم شده یدر برابر عنصرها فساد است. یو بسترها معرض تعارض منافع

 یراکند ز ملعمنافع نسبت به تعارض  یگریتر از هر بازار د یراستهپ یهتالش شود تا نهاد ناظر در بازار سرما یدبایم. ده

تا  میسازمان بورس درخواست دار ییساز ر شود. ینشان داده م یگریتر از هر بازار د اییشهبازار ش ینتخلفات در ا

کند و فعاالن بازار بدانند که تخلفات در هر مقام  یبررس یقها را به طور دقاز سامانه یکدر هر  یگزارش عملکرد نظارت

 . شودیآن شرکت دارد توسط مقام ناظر بورس کشف و افشا مکه  یو هر وابستگ یو سطح
 گزاری ایرنار خب 

 

  دستورکار اولین نشست با رئیس جدید سازمان نظام مهندسیتعارض منافع در  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۱ـ  )سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(حمزه شکیب 
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

پرست سازمان نظام سر بیها با حضور دکتر حمزه شکساختمان استان ینظام مهندس یهاسازمان یجلسه روسا

 یقیبه صورت تلف یمرکز یشورا یاعضا یها مشاور سازمان و برخزادهساختمان کشور، مهندس فرج یمهندس

 یبررس»جلسه  نیا در شد. زاربرگ یمرکز یدر محل شورا یبهداشت ینامه ها وهیش تی( و با رعایو مجاز ی)حضور

 نیا خود در یها دگاهید انیر بود که حاضران در جلسه به بدر دستور کا «شنهاداتیتعارض منافع و ارائه پ قیمصاد

ساختمان کشور گفت:  یسرپرست سازمان نظام مهندس بیادامه جلسه دکتر حمزه شک در خصوص پرداختند.

نحو  نیبه بهتر تیظرف نیاز ا هیبه دور از هرگونه حاش دیمثبت آمده اند و با یبا انرژ دیجد یها رهیمد اتیه یاعضا

 فاده شود.ممکن است
 پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان کشور 

 
 

https://www.irna.ir/news/84685478
https://www.irna.ir/news/84685478
https://newsceo.ir/index.php/news-events/item/10525-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%C2%BB
https://newsceo.ir/index.php/news-events/item/10525-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%C2%BB
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 نیاز تحقق عدالتپیش ،مقابله با تعارض منافع در ورزش   
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۲ـ  (کارشناس ورزش) یعرضا شج
 زه ورزشتعارض منافع در حو 

 

 ودش ییشده که اگر اجرا ینیب یشبر تحقق عدالت در بخش ورزش پ یبلند یهاگام یسند تحول دولت مردمدر 

بر منع حضور  یسند مبن یندولت در ا یابالغ یمشعرصه را فراهم کند. خط  یندر ا یتحول جد ینهزم تواندیم

 ینیمقابله با تعارض منافع در ورزش تع یدر راستا یورزش هاییئتو ه هایونکارکنان وزارت ورزش و جوانان در فدراس

موضوع مقابله با تضاد منافع به عنوان شاهراه  .شودیمحسوب م یمترق یمطلوب راهبرد ینظر حکمران زشده و ا

 ینب یتهکم یببا تصو ۲۱۱۲در سال  یعنی یشسال پ یستبحث پنجاه ساله است که حدود ب یکبا فساد، مقابله 

 یله دلکه فرد ب شودیاطالق م یتیبه هر وضع« تعارض منافع»ورزش اضافه شد.  یریتمد یاتبه ادب یکالمپ یالملل

 یراست تحت تأث یتمسئول یکه دارا یدر سازمان یشهاو قضاوت هایمتصم یگر،سازمان د یکخود با  یروابط حقوق

 عییوجود تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش کشور را مشاهده کرد و طب توانیاساس م ین. بر همیردقرار گ

و  هایونآنها در فدراس یبه وزارت ورزش و جوانان و همزمان تصد یراناز مد یبرخ یحقوق یاست که وابستگ

ا به مسأله ر  یمعتقدم طراحان سند تحول دولت مردم براینضاد منافع است. بنات یقیمصداق حق یورزش هاییئته

ورزش کشور از بدنه وزارت ورزش هستند و از آن طرف  یرانمد ینداده اند. در حال حاضر خبره تر یصتشخ یخوب

است که  عییطب ینورزش خارج از چارچوب وزارت ورزش وجود نداشته است. بنابرا یرانپرورش مد یبرا یساز و کار

 باشد. یزراهبرد در عمل چالش برانگ ینا یاجرا
 خبرگزاری تسنیم 

 

 دارو تعارض منافع است یمتق یشافزا یعامل اصل   
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۲ـ  (مجلس سخنگوی کمیسیون بهداشت) زهرا شیخی
  در حوزه سالمت و درمانتعارض منافع 

 

خصوص به مجلس ارائه کرد  ینمحاسبات در ا یوانکه د یدارو تعارض منافع است. گزارش یمتق یشافزا یعامل اصل

 دیدر سازمان غذا و دارو دار یشرکت یروین یک یموضوع وجود دارد، شما وقت ینث تعارض منافع در ابود که بح ینا

 یهااست و رسما متعلق به شرکت یِاسما شرکت یشرکت یروین یند و ادهینظر م یکارشناس هاییمتق یینکه در تع

ما هم  و یستن یاهم کار ساده یاهاماف کردن یدااست. پ یرگذارتأث هایمتق یشقطعا در افزا یناست، ا ییخاص دارو

 ف. و حر رنه در شعا یمباش هایمتدر عمل شاهد کاهش ق یدواریمو ام یمموضوع هست ینهم یدر حال بررس یگیرانهپ
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/22/2681380
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/22/2681380
https://www.farsnews.ir/news/14001222000639
https://www.farsnews.ir/news/14001222000639
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 یعدالت ادار یوانبازگشت به عقب در دعامل  ؛تعارض منافع  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۲ـ  نسیم آنالین
  حوزۀ حقوقی و قضایی تعارض منافع در 

 

 یواند خود در یاتشکا یگیریاقدام به ثبت و پ یرحضوریو غ یگانبه صورت را ینسامانه ساجد که در آن مراجع یرااخ
 یتهدا ییقضا یکدفاتر خدمات الکترون ینهشده و مردم به سمت خدمات پرهز یلتعط کردندیم یعدالت ادار

وه در ق یراخ یهااز تحوالت مثبت سال یکی .دقرار دار  یبتعارض منافع عج یکماجرا اما  ین. پشت پرده اشوندیم
امانه مردم س ینا در بود. یعدالت ادار یوانسامانه ساجد با مشارکت دانشگاه تهران و د یاندازراه ییه،قضا

 پرداخت هز یگانبه طور را توانستندیم
ً
 یاتشکا ی،هزار تومان( و بدون مراجعه حضور ۲۱)حدود  یدادرس ینهو صرفا

 اییهیبا کارشکن سامانه ینا یجاد. ایندنما یگیریثبت و پ یعدالت ادار یوانرا در د ییاجرا یخود از دستگاه ها
اتر از دف ینسامانه ساجد، ا یجاد" بودند. با اییقضا یکر خدمات الکترونسامانه "دفات ینا یبرق ینهمراه بود، اول

 ینا ،ییهوقت قوه قضا یسرئ یتبا حما ها،یمردم محروم شدند. با وجود کارشکن یاتثبت شکا یدرآمد خدمات جانب
سامانه  ی،ت ادارعدال یواند یدجد یاستبا دستور ر مورد استفاده قرار گرفت. یرو در دو سال اخ دازیانسامانه راه

 دفاتر خدماتسامانه مذکور متوقف شود. شده و از دانشگاه تهران خواسته شده تا  یلبهمن ماه تعط یلساجد از اوا
. کنندیم یافتدر ینیسنگ ینههز یبوده و بابت خدمات جانب یردولتیغ یمانند دفاتر ثبت اسناد رسم یکالکترون

  یندر ا یتثبت شکا یینها ینههز
ً
چرخش  ینا یل. اما دلشودیتومان محاسبه م یلیونم یکاز  یشب یحت دفاتر بعضا

 یاستر ی،االسالم مظفر، حجت ۴۱۱۱ شهریورماه ست؟اتفاقات شده ا ینموجب ا یچه عامل یست؟به عقب چ
 یاتهمزمان عضو ه وی. کندیمنصوب م یاستحوزه ر یرکلرا به عنوان مد یشخص ی،عدالت ادار یواند یکنون

 ی،اصله کوتاهبا ف یجهدر نت سامانه ساجد. یاصل یبرق یعنیهست!  یزن ییقضا یکدفاتر خدمات الکترون کانون یرهمد
 هاهیدشن ین. همچنشوندیم یتهدا ییو کاربران به سمت دفاتر خدمات قضا یل، سامانه ساجد تعط۴۱۱۱از بهمن 

را نداشته و به شعبه  یرخانهدبدر  یتعمال امکان ثبت شکا یوانبه د یحضور یناست که مراجع یناز ا یحاک
 !شوندیم ییراهنما یواند ماندر داخل ساخت ییخدمات قضا التاسیسیدجد

 نسیم آنالین 
 

 زندتضاد منافع شهرداری بر ساخت و ساز غیرمجاز دامن می  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۲ـ  (شهر مشهد یاسالم یشورا یشهرساز ونیسیکم سیرئ)ی ریضم دیحم
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 گریتضاد منافع از د است. یلیبنا به تجربه بنده، طرح تفص رمجازیوساز غساخت جادیعوامل ا نیتراز مهم یکی
 است و رمجازیز غبا ساخت و سا یهردارمنافع ش ی. از طرفکندیم دیرا تشد رمجازیوساز غاست که ساخت یعوامل

 .زندیدامن م رمجازیوساز غتضاد منافع بر ساخت نیاز آن است که ا یریجلوگ یشهردار فهیوظ گریاز طرف د
 رسانی شهرداری مشهدطالعپایگاه ا 

 

https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-139/2374799-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%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
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-139/2374799-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%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
https://news.mashhad.ir/fa/news/900727-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
https://news.mashhad.ir/fa/news/900727-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
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ایمجوابیۀ دیوان عدالت اداری: تعارض منافع و حرکت رو به عقب نداشته   
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۱ـ  دیوان عدالت اداری
 تعارض منافع در حوزۀ حقوقی و قضایی 

 

کانون دفاتر خدمات الین در مورد تاثیر تعارض منافع آنای به گزارش نسیمدیوان عدالت اداری طی اطالعیه

 در تعطیلی سامانه ساجد واکنش نشان داد. در بخشی از این جوابیه آمده است:  ییاقض یکالکترون

صال نحوه ات ،ییدر دستگاه قضا یحوزه فناور یبه عنوان متول هیاطالعات قوه قضائ یالف( از نظر مرکز آمار و فناور

خالف  زیسامانه ن نیه اب نترنتیدر بستر ا یعموم یدسترس نیو همچن هیقوه قضائ یسامانه ساجد به سامانه ها

 نیبه صورت مکرر در چند هیمحتره قوه قضائ استیر .دباش یو آن مرکز م رعاملیسازمان پدافند غ یدستورالعمل ها

که در مرکز آمار و  یتیشود و از ظرف یریاطالعات جلوگ یدر حوزه فناور یکار یداشته اند که از مواز دیجلسه تاک

 یخوددار یمواز یسامانه ها جادیتابعه از ا یدارد استفاده شود و سازمان ها وجود هیاطالعات قوه قضائ یفناور

ت ثبت دادخواس یبرا یامکان خودکاربر ،یعدالت ادار وانی( بالفاصله بعد از قطع شدن سامانه ساجد در دب کنند.

دون و ب شرفتهیه پسامان نیفعال شده که اشخاص با ا هیاطالعات قوه قضائ یدر سامانه خدمات مرکز آمار و فناور

 توانند ثبت دادخواست را انجام دهند. یمشکل م

نه تنها حرکت رو به عقب نداشته است بلکه تماما در  یعدالت ادار وانیشده، د انیب حاتیتوجه به موارد و توض با

 شیه و آساارف تیالمال و در نها تیاز هدر رفت ب یریو جلوگ ییصرفه جو ه،یمحترم قوه قضائ استیدستورات ر یراستا

 میسن یخبر تیسا یمردم در ثبت دادخواست، حرکت رو به جلو هم داشته است و متاسفانه خبر منتشر شده از سو

 داند. یم یرا مغرضانه و به دور از انصاف خبر نیآنال
 الینآننسیم 

 

 فعالیت همزمان عضو شورای شهر تبریز به عنوان هیئت مدیره شرکت پیمانکاری     

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲۱ـ  (یزشهر تبر یاسالم یعمران شورا یسیونکم ییسر) یدیالله رشروح
 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 

 

اد طرح انسد یکیمهم شوم،  ینا یافتاده تا بانام دو مجال اتفاق سمت آغاز کرده ینخود در ا یتکه به فعال یاز روز

ز ا یکی .کنمیهم افتخار م ینهابود که از به ا یشهر یریتطرح تعارض منافع مد یگریو د یبه شهردار یروورود ن

و  یرشه یریتمد ینپروژه ب یکها بوده که سر از مجموعه یکی یرهمد یتهمزمان عضو هئتبریز شهر  یشورا یاعضا

 یزعضو شورا کدام طرف م ینانجام دهد، ا اتیراستا اقدام ینالف به وجود آمده و الجرم است در اآن مجموعه اخت

  .شودیموضوع تعارض منافع گفته م ینبه ا ؟است یستادها
 رسانی شورای اسالمی تبریزپایگاه اطالع 

 

https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/2374803-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%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%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/2374803-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%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%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://shora.tabriz.ir/News/5302
https://shora.tabriz.ir/News/5302
https://shora.tabriz.ir/News/5302
https://shora.tabriz.ir/News/5302
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ستیتعارض منافع همچنان باقآنالین به دیوان عدالت اداری: پاسخ نسیم   
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲4ـ  الینآننسیم
 تعارض منافع در حوزۀ حقوقی و قضایی 

 

 رهیمد اتیعدالت و عضو ه وانید استیحوزه ر رکلیزمان مدهم یریبش دیمج یاذعان شده که آقا هیبند اول جواب در
 میتعارض منافع مورد اشاره در گزارش نس تیموقع دییتا یبه معنا نیهستند. و ا یکیمات الکترونکانون دفاتر خد

ه در جلس رایاخ یااسالم اژهواقع شده است. حجت زین هیقوه قضائ سیو تذکر رئ تیمسئله مورد شکا نیا است.
 از طر یعدالت ادار وانیها در د: "ملزم کردن مردم به ثبت دادخواستدارندیم انیب یقضائ یعال یشورا

ً
 قیمنحصرا

 و میکن زیخدمات از انحصار پره نیدر ارائه ا میموظف شود؛یمردم م یموجب زحمت برا ک،یدفاتر خدمات الکترون
 یارعدالت اد وانید یمنتشر شده توسط روابط عموم هیدر اطالع "میارائه ده نهیهزکم ای گانیآنها را را االمکانیحت
 یاهبحث یعدالت ادار وانیو د هیاطالعات قوه قضائ یسازمان فناور نیشده که ب انیه، صرفا بام اسفند ما۲۲در 

 ۲۱در عرض  یدرگاه نیچطور چن ستیوجود معلوم ن نیانجام شده است. با ا یخودکاربر جادیا یبرا یمقدمات
 یطاهاخ دیدرگاه جد نیا جادیا یدراثر عجله برا،یمجاز تیکارشناسان امن یگفته برخ به شود؟یم یاندازراهساعت 

  .کرده است دایرا پ یرانیهر ا یامکان استعالم اطالعات ثنا یکد مل کیبه وجود آمده و هر کس با  یتیفاحش امن
 الینآننسیم 

 

 ها به صداوسیما مصداق بارز تعارض منافع استگری پلتفرمسپردن تنظیم  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲2ـ  (یاسالم یمجلس شورا تالیجیاقتصاد د تهیکم سییر)توانگر  یمجتب
 تعارض منافع در حوزه فرهنگ و رسانه 

 

دن سپر  نکهیبر ا دیا تاکجمهور، ب سییبه ر یادر نامه یاسالم یمجلس شورا تالیجیاقتصاد د تهیکم سییر
 یفضا یعال یبه سازمان ساترا آن هم بدون قانون مصوب مصداق بارز تعارض منافع است گفت که شورا یریگمیتنظ

ص و سازمان ساترا مشخ ریفراگ ریو تصو وتحوزه ص یبرا تیو چارچوب فعال اراتیو اخت فیوظا تیفور دیبه ق یمجاز
 یو پخش محتوا چه در فضا یدخود در عرصه تول یماسازمان صدا و س: »در بخشی از این نامه آمده استکند. 

فعال،  یهاکتشر  یبپالس( رق یونو تلوب یونمثل تلوب ییپلتفرمها یق)از طریمجاز ی)برودکست( و چه در فضایسنت
 موسع ریابه شکل بس ریگیمرو سپردن تنظ ینمحتواست. از ا یدکنندگانپلتفرم پخش و تول یدارا یهااعم از شرکت

 مصداق بارز تعارض منافع است یماست،صدا و س یلبه سازمان ساترا که ذ یو آنهم بدون قانون مصوب به شکل کنون
 تا  یرعرصه شده است. تاخ یندر ا یفعال داخل یهاشرکت یتموجب شکا یزامر ن ینکه ا

ً
در صدور مجوز پخش بعضا

له گ یقاز مصاد یماساخت مشابه آنها در سازمان صدا و س لحا ینها و در عبرنامه یچند ماه و موافقت نکردن با برخ
 «.است گرییمتنظ یوهش ینتعارض منافع آشکار در ا یجهحوزه است که نت ینفعاالن ا یبرخ یتیو نارضا

 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-139/2374813-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-139/2374813-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400122519914
https://www.isna.ir/news/1400122519914
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 در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت  یضتبع عامل ،تعارض منافع  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲2ـ خواه آرمان عدالت
  کلیات تعارض منافع 

 

عضل است، م یاجتماع هایییاز واگرا یاریالعلل بسمعضالت در کشور که علت ینترو آزاردهنده ینتراز ملموس یکی
 یانم« تعارض منافع»کارکنان دولت است که به سبب  یایحقوق و مزادر نظام پرداخت  «یضتبع» داریشهر

بلبشو، هر گروه و  ینقرار داشته است. در ا دراجاست یرامور، همواره در مس یانو متول گذارانیاستگذاران، سقانون
 علمیتیئله هجمتر خواهد بود؛ ازداشته باشد، بدون شک ُمتنعم یپرزورتر یو الب یشترب یزنکه قدرت چانه یقشر

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، متأثر از  یبرقرار یبرا یافکار عموم یمیها، پزشکان و ...! مطالبه قددانشگاه
شده که دولت  یدیوارد مرحله جد یران،مد ینجوم هاییشموضوع ف شدنیااز رسانه یناش هایییو رسوا اشیحو

لت و به م ییگوپاسخ یبرا گیرییمو تصم ییجواز چاره یربار ناگز نیرا ا یازدهم یو مجلس انقالب یزدهمس یمردم
جامع  هیحارائه ال  ینددر فرا یعبر ضرورت تسر نیمحترم جمهور مب یاستر یدعدالت کرده است. با وجود تأک یبرقرار

ع و ها، موانظرافت ها،یچیدگیمهم به سبب پ ینا ی،سال جار ماهینظام هماهنگ و عادالنه پرداخت در د
 شدنیاجرائ یتقابل یتو در نها یدهقدرت، همچنان به سرانجام نرس یها و اقشار داراگروه یانفراوان م ییهامخالفت

ها و اخبار ماجرا آنجاست که مطابق با گزارش تریبوجود نکته عج ین. با ایافترا ن ۴۱۱۴سال  هدر سند بودج
تنها از شدت نه ی،اسالم یدر مجلس شورا ۴۱۱۴سال بودجه  یحهال  یبررس یینها هاییشده از خروجمنتشر

 ینابرابر قیتعم یتداوم و حت ازدولت کاسته نشده، بلکه شواهد نشان  یربگآحاد مختلف حقوق یانناروا م هاییضتبع
و  ارانگذیاستس« تعارض منافع»متأثر از  یگراز هر عامل د یشدر نظام پرداخت کارکنان دولت دارد که ب یضو تبع

 گذاران با الزامات تحقق نظام عادالنه پرداخت کارکنان دولت است.ونقان
شگاه دان علمییئتارشد آن خود عضو ه یراناز مد یاریکه بس یانتظار داشت از دولت توانیعنوان نمونه چگونه مبه
و  یننآن پزشک هستند، قوا یندهنما ۲4و  علمییئتآن عضو ه یندهنما 74که حدود  یپزشک بوده و مجلس یا

 یندگاناز نما یکی، ۴۱۱۴بودجه سال  یبررس یانیپا زبرخالف منافع صنف خود را بربتابند! شاهد آنکه در رو یمصوبات
استادان دانشگاه )به عبارت  یایشدن حقوق و مزا ییامنا یئتدانشگاه، بر ضرورت ه علمییئتشاخص عضو ه

از  یریمنظور جلوگدر پرداخت( به کتابوحسابیبعمل  یو آزاد یریپذچتر نظارت یرشدن از زخارج تریحصح
تعارض »احاله داده شد! عالوه بر چالش آشکار  یکنزد یندهبه آ یشترب یبررس یداشت که برا رارمهاجرت استادان اص

حقق در ت «یخدمات کشور یریتقانون مد»و شکست  یناکارآمد یت،وضع ینتداوم ا یادیناز علل بن یکی، «منافع
اوال به  یتواقع ین. ااست یاز نخبگ یتو حما ساالرییستهشا یری،همچون عدالت، فراگ ییهارمانها و آارزش
ت در قالب دول یربگحقوق یاتمستثن یلبه فهرست طو یاغلط از آن و ثان یفو تعر« کارکنان دولت»اصطالح  یبدفهم

اثر قانون را محدود و کم یندامنه شمول اکه عمال  گرددیبازم یدولت یهاها و شرکتها، نهادها، سازمانوزارتخانه
 کرده است.

 روزنامه شرق 
 

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/842455-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/842455-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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  :همه را گرفت قهیبه بهانه تعارض منافع  شودینمرئیس سابق نظام مهندسی   
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲4ـ  ی ساختمان کشور(سابق نظام مهندس سیرئ) احمد خرم
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

به  یادر نامه ۳۳ل سا رماهی. در تدانستمیو سازمان نظام را تعارض منافع م یجامعه مهندس یمن موضوع اصل

 نییرا پا اهادیموضوع عالوه بر آنکه سطح کاند نی. اکندیم جادیتعارض منافع، مسئله ا نیکردم که ا دیوزارتخانه تأک

پس  .کندیوزارتخانه و سازمان و اعضا دعوا درست م نیب نند،افراد خبره و توانمند شرکت نک شودیو باعث م آوردیم

 یامنامه نوشتم ؛ اما باز هم اقد گریهمان سال بار د ماهیاما نکردند. د د؛یکن یدگیسائل رسم نیبهتر است زودتر به ا

 زیمعاون مسکن و ساختمان ن محمودزاده،که دکتر  یادر جلسه ریوز یهفت ماه قبل، آقا ایشش  نکهینکردند. تا ا

 یامسئله نیترگفتم مهم ست؟یافع چنظر شما در مورد تعارض من یراست دیرو به من کرد و پرس کبارهیحضور داشت، 

بشود،  ریآن صورت نگرفته است و هرچه د یبرا یدر موضوع تعارض منافع اقدام بشود و تاکنون اقدام دیکه با

و  نشدهفیتعر قیبا مصاد شودی. نممیرا روشن کن قیمصاد دیتعارض منافع است. با قیادمص شود،یم نیآفرمشکل

 سیو رئ رهیمدئتیگفتم ه ست؟یچ رهیمدئتی: نظرت در مورد هدیدوباره پرس شانی. امیریرا بگ یکس قهینشده، امضا

و د یاهفته رهیمدئتیه یااعض یشده است؛ ول فیوقت تعرتعارض منافع دارد؛ چون در قانون تمام ره،یمدئتیه

 .چرخدینم شانیخ زندگشان استفاده کنند، چر . اگر نتوانند از پروانهکارندیآن را ب هیساعت کار دارند و بق
 روزنامه شرق 

 

  شده است دیتشد را  یاخ یاجتماع نیتأمسازمان تعارض منافع در  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲4ـ  ی(اسالم یمجلس شورا سهیرئ ئتیعضو ه)ی حاتم نیحس
 تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 مجلس یاجتماع ونیسیکم اریکشور در اخت یاجتماع نیسازمان تأم دیجد تیریاز عملکرد مد یگزارشات متعدد

 ان را گرفت.سازم نینظارت بر ا یبرا یاتهیکم لیبه تشک میتصم ونیسیکم نیاساس ا نیقرار گرفته است که بر ا

 یمسبوق به سابقه بوده است اما متأسفانه اخ یاجتماع نیو تعارض منافع در تأم هایتینارضا
ً
 نیا. ده استش دیتشد را

خود را اعمال خواهد کرد و  ینقش نظارت یاجتماع ونیسیمنعکس شده است اما کم ریبه شخص وز هایتینارضا

 یطب
ً
 یمجلس و نها یاجتماع ونیسیبه کم یافتیگزارشات در ییآزما یپس از راست قیقضاوت دق عتا

ً
حن گزارش به ص تا

 یاتقاض یبرا یضفر  شیآن را پ جینظارت و نتا نیا ترنانیقابل اطم یهابه داده یابیدر صورت دست خواهد شد.

 قلمداد کرد. دیبا یاجتماع نیو تفحص از سازمان تأم قیتحق
 خبرگزاری ایمنا 

 

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/842505-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/842505-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.imna.ir/news/562621/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.imna.ir/news/562621/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 یخراسان رضو یستیتعارض منافع در بهز آمار و ارقامی از اجرای دستورالعمل  
  

 

 ۴۱۱۱اسفند  ۲4ـ  ی(خراسان رضو یستیعملکرد بهز تیریمسؤول مد)ی غالمرضا خالد
 عارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعیت 

 

المت که س دهیدر بر داشته و منجر به حذف موارد تعارض گرد یخوب اریبس جیدستور العمل تعارض منافع، نتا یاجرا
آنان به  یو اسام ییبخشنامه شناسا نیمورد پرسنل مشمول ا ۲۳انجام شده  یدر بررس داده است. شیرا افزا یادار
 ایو  هیریخود به مؤسسات خ تیافراد جهت لغو و ابطال مجوز فعال نیبه ا تهیکم .دیتعارض منافع اعالم گرد تهیکم
 یریشگیپ یبرا داد. نینداشته باشد مهلت مع یکه موضوع تعارض منافع را در پ یابه گونه یسمت و پست ادار رییتغ

 یکاف یقبل از صدور مجوز، بررس میخواست ۲7اده م ونیسیاز کم میممکن است داشته باش ندهیکه در آ یاز موارد
سازمان  ایشخص  یبرا یمرکز داشته باشد که مشکل یاداره کننده یاصل یو اعضا رهیمد أتیمؤسس، ه أتیدر باره ه

ار به آموزش و پرورش واگذ یانقالب فرهنگ یعال یمصوب شورا نیکودک که طبق قوان یدر بخش مهدها  .دیاین شیپ
ع بخش مشمول بخشنامه تعارض مناف نیافراد که در ا یصورت گرفت که برخ یستیبا سازمان بهز یامکاتبه دیگرد

در سمت و پست خود به خدمت  توانندیشده و م رتفعمشکل آنها م نیبه آموزش و پرورش، ا یبودند پس از واگذار
 ۴۱ و افتهیپست  ریینافع بودند تغنفر که مشمول تعارض م ۴2بخشنامه در مجموع  نیا یاجرا جهیدر نت ادامه دهند.

 انصراف دادند. ،یدولت ریمراکز غ رهیمد أتیدر ه تیعضو ای تیاز مسؤول زینفر ن
 سایت سازمان بهزیستی 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

https://www.behzisti.ir/news/53923/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.behzisti.ir/news/53923/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  ای واحد در حوزه تعارض منافعفقدان برنامه تحلیل فضای مجازی:
 

 های مختلف در مقابل تعارض منافعگیری دستگاهجهت
 

 محمد عادلی 
 

ها و خبرها مربوط به توقف فعالیت سامانه ساجد بوده است که طی آن شاکیان سازماندر هفته گذشته یکی از 
پس باید برای ثبت شکایات خود به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده و هزینه نهادهای دولتی ازاین

یوان عدالت اداری دانند که در دبیشتری را پرداخت کنند. کاربران چنین اتفاقی را ناشی از تعارض منافع و انتصاباتی می
رخ داده است. عرضه آبشاری سهام توسط سهامداران حقوقی نیز یکی دیگر از مواردی بوده است که بارها در بورس 

اما در این  اند؛ها در مقابل ضرر سهامداران حقیقی دانستهاتفاق افتاده و مخالفان، آن را راهی برای کسب سود شرکت
ه با جمهور از تصمیماتی بوده است کرای اداره دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تحت نظر رئیسمیان تصمیم دولت ب

 استقبال کاربران مواجه شده بود.

 

های آن آگاه هستند؛ اما برخی اوقات عدم نظارت صحیح بر سازوکارهای اداری موضوعی است که همگان بر آسیب

باشند. در  زاتواند نسبت به نبود نظارت بیشتر آسیبشوند، خود میهایی که برای نظارت در نظر گرفته میسیاست

ها است، آن را بر عهده شود که نهادی که خود مجری سیاستای تعریف میگونهگونه موارد وظیفه نظارتی بهاین

شود، در وضعیت دبیرخانه شورای نام برده می تعارض منافع نظارت بر خودعنوان گیرد. این موقعیت که از آن بهمی

 عالی مناطق آزاد وجود داشت که دولت تصمیم به رفع آن گرفته است.

 جلوگیری از نظارت بر خود در وزارت اقتصاد
مطابق قانون برنامه ششم توسعه قرار بر این شده بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت 

اتخانه فعالیت کند. این تصمیم همراه با انتقادات فراوانی بود که امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و زیر نظر این وز 

مقرر شد که از سال آینده این دبیرخانه با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با  ۴۱۱۴الیحه بودجه سال سرانجام طبق 

شود. در مورد این تصمیم برخی کاربران که بیشتر حامی آن بودند،  جمهور ادارهرعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رئیس

 نویسد:به ارائه نظرات خود پرداختند و آن را گامی در راه مقابله با تعارض منافع دانستند. چنانچه کاربری می

امور تعارض منافع فقط آنجا که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در کنار گمرک جمهوری اسالمی و سازمان » 

گذار و فعال اقتصادی. امیدواریم این کجی به سرمایهمالیاتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشد و این یعنی دهن

 «.روند اصالح شود

https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87)
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87)
https://khabarban.com/a/33914753
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ر خود آمیز نظارت بای از موقعیت تعارضکند که حاکمیت وزارتخانه بر این دبیرخانه نمونهکاربری دیگر نیز اشاره می

 است که باید اصالح شود:

مهندسی کسی که خودش سازنده هست نمیتونه ناظر ساختمونش باشه چون تعارض منافع ی قانون نظامتو» 

باعث میشه نظارت درستی انجام نشه. این اصل بدیهی رو اگه توی همه ساختار کشور ازجمله وزارت اقتصاد 

 «.کردن وضعیت این نبودعملیاتی می

 سامانه ساجد
ای به نام سامانه ساجد بوده است که دانشگاه تهران اندازی سامانهد سال گذشته راهیکی از اقدامات قوه قضاییه در چن

توانند با صرف کمترین و دیوان عدالت اداری در اجرای آن مشارکت داشتند. ویژگی این سامانه آن است که افراد می

ت اداری ثبت نمایند. این در حالی های اجرایی را در دیوان عدالهزینه و بدون مراجعه حضوری، شکایت خود از دستگاه

تر انجام شود مراتب بیشای بهتر الزم بود تا چنین شکایاتی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با هزینهبود که پیش

 اندازی این سامانه این دفاتر از چنین درآمدی محروم شدند.که درنتیجه با راه

آن با دستور ریاست جدید دیوان عدالت اداری، این سامانه چنین خدمتی ماه امسال خبری منتشر شد که بنا به در بهمن

 به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. در این میان برخی را دیگر ارائه نمی
ً
دهد و شاکیان الزم است که مجددا

ر مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک داب یکی از اعضای هیئتعلت این تغییر رویکرد را نتیجه انتص هاخبرگزاری

دانند که درنتیجه آن نماینده نهادی ذینفع در نهادی حاکمیتی سیاستی مناسب حال نهاد دیوان عدالت اداری می

، هاگذرد اما با خبری شدن آن توسط خبرگزاریخود را پیگیری کرده است. هرچند حدود دو ماه از این رخداد می

ها کاربران مسئوالن را مخاطب خود کاربران فضای مجازی نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند. در میان این واکنش

 اند.قرار داده بودند که چرا به چنین انتصابی تن داده

آقایون با چه منطقی شخصی رو که خودش در بخش خصوصی ذینفع هست و مشمول تعارض منافع میشه رو » 

 «.باشه؟ هاصوب کردن؟ آیا قوه قضاییه خودش نباید در پیروی از قانون الگو و پیشتاز سایر حوزهدر این پست من

عنوان مدیرکل حوزه ریاست منصوب ، ریاست کنونی دیوان عدالت اداری، شخصی را به۰۰۱۱شهریورماه » 

 عنی رقیب اصلیمدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز هست! یزمان عضو هیئتکند. وی هممی

 «.سامانه ساجد

 عرضه آبشاری؛ راهی برای کسب منفعت شخصی یا به نفع عموم
در چند سال اخیر عملکردش موردانتقاد بسیاری قرار گرفته است چراکه بسیاری از افراد بدون تجربه و  بازار سرمایه

ها نابود شد. یکی از اتفاقاتی که در های بسیاری از آنگذاری در آن تشویق شدند و داراییآگاهی الزم به سمت سرمایه

 از سوی صاحبان حقوقی سهام رخ میدهد موسوم به عرضه آبشاراین بازار رخ می
ً
دهد و هم موافقانی ی است که عمدتا

 با هدف اند که چنین فروشدارد و هم مخالفانی. موافقان این کار بر این عقیده
ً
هایی با هدف تأمین نقدینگی و عمدتا

https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-139/2374799-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%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
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-139/2374799-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%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
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-139/2374799-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%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
https://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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مت سهام را کاهش دهد اما مدت فشار فروشی ایجاد کند و قیشود و شاید در کوتاهها انجام میگذاری در پروژهسرمایه

ها، بازده بهتری برای های مذکور با انتقال پول خود به بازار اولیه و اجرای برخی پروژهدر بلندمدت هلدینگ

 کنند.سهامدارانشان ایجاد می

نند. ادگونه اقدامات را ناشی از تعارض منافع و مداخله نامناسب در بازار برای کسب سود میمخالفان در دیگر سو این

هفته گذشته سید ناصر موسوی الرگانی؛ نماینده مجلس در توییتر به انتقاد از عرضه آبشاری در بازار سرمایه ایران 

 باره نوشت:پرداخت و آن را عاملی در راستای بر هم خوردن آن دانست. وی دراین

که سهامداران حقیقی بیش های بزرگ های آبشاری در شرکتنهاد ناظر و ارکان خودانتظام پاسخ دهند: عرضه» 

بینند، چه معنایی دارد؟ تعارض منافع، سلب اعتماد، ایجاد ترس و خروج درصد زیان را در پرتفوی خود می ۰۱از 

 «.های آبشاری اتفاق افتاده است. تاریخ را تکرار نکنیمگذار حقیقی مواردی است که در عرضهسرمایه

های تأمین اجتماعی پرداختند. چنانچه ین اقدامی در فروش سهام شرکتنقد چنکاربران دیگر نیز در پاسخ به وی به

 نویسد:ها در مورد قیمت فروش سهام دو شرکت این سازمان مییکی از آن

های جهانی به های فوالدی و مس را در اوج قیمتمدیران تأمین اجتماعی به چه حقی سهام باارزش شرکت» 

 های سیمان و کاشی بورسی سودسازارزش بازار بسیاری از کارخانه فروشند؟کمترین قیمت سه سال گذشته می

 «.زیرمجموعه تأمین به هزار میلیارد تومان رسیده که از قیمت یک برج در تهران کمتر است

ها دارایی ذینفعان این سازمان یعنی بازنشستگان است که پردازد که درواقع این شرکتکاربری دیگر به این مسئله می

 اند:ها به این شیوه دست زدهران برای منفعت خود به فروش سهام آنبرخی مدی

و  ها شروع کنید. تاصیکوهای آنترین هلدینگهای تأمین اجتماعی. از بزرگفقط یک بررسی کنید زیرمجموعه» 

د های فاسها در اوج قیمتی با اولین مثبت حقوقیاند. کامودیتیسوم ارزش ذاتی رسیدهتاپیکو اآلن به یک

 «.ها اجازه داده اموال بازنشستگان را آتش بزنند؟فروشند. کی به اینمی
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 ه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامع مجری:

 09331441822: خبرنامه شماره واتساپ
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