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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 رو شیتعارض منافع و موانع پ تیر یقانون مد بیتصودرآمد: 

 

 مجید صرفی  
 

در نظام حقوقی ایران به صورت پراکنده در قوانین به مصادیقی از تعارض منافع اشاره شده است اما قانون جامعی در 
این خصوص وجود ندارد. اولین تالش برای تدوین قانون جامع مدیریت تعارض منافع در دولت انجام شد. تدوین الیحه 

ی مراحل اداری در دولت تقدیم مجلس گردید اما تاکنون شروع شد و پس از ط 5931مدیریت تعارض منافع در سال 
به صورت رسمی اعالم وصول نشده است. به موازات الیحه فوق، مجلس نیز طرح مدیریت تعارض منافع را در دستور 

ها و کمیسیون اجتماعی و صحن علنی های فراوان بین مرکز پژوهشکار خود قرار داده است و پس از رفت و برگشت
 های مختلف، در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.دعوت از سازمانمجلس و 

هایی که در این چند سال انجام شده است تاکنون قانون جامع مورد نظر دولت و مجلس به تصویب با وجود تالش

ا طرح است. اما اینکه چر  نرسیده است. الیحه دولت بدلیل اینکه توسط مجلس اعالم وصول نشده به سرانجام نرسیده

تواند نقش داشته باشند که در ادامه به بررسی این مجلس تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است عوامل متعددی می

 شود.عوامل پرداخته می

طرح ابتدایی مجلس با ارائه یک متن ساده آغاز گردید. این متن از پشتوانه کارشناسی شایسته در سطح تصویب  .1

یژه قانونی در این طراز برخوردار نبوده است. همین امر موجب شده است در طول مسیر، حرکت سخت یک قانون بو

ای را طی کند و بارها مجبور به بازسازی مفاد خود و وارد کردن مفاد جدیدی شود که با رویکرد اولیه آن و آهسته

 همخوانی دقیق ندارد.

شوند. در یک دسته مانند کشور ه عمده معروف تقسیم میهای حاکم بر قانونگذاری جهانی به دو دستاندیشه .2

ذا در گیرد و لشود و اعمال آن بر مصادیق به عهده مجریان قرار میفرانسه، قوانین بر مبنای اصول کلی نوشته می

شود. در دسته دیگر مانند کشور انگستان، از تصویب اصول کلی قوانین این کشورها کمتر به مصادیق اشاره می

آور آن قید شود تا مجریان های الزامنامهشود به جز موارد مورد نیاز، در قوانین و یا آیینشود و تالش میاب میاجتن

های اخیر و نظام حقوقی کشور فرانسه، قوانین در کشور بر اساس این مصادیق عمل کنند. تحت تاثیر فقه در سده

 شود. صادیق به مرحله اجرا واگذار میشود و اعمال آن بر مما بر مبنای اصول کلی نوشته می

ف های مختلدر مورد طرح قانون تعارض منافع، مصادیق تعارض منافع تنوع بسیار و فراوانی زیادی در تمام بخش

ط گذاری است، توسبینی یک سری اصول کلی که روش متعارف قانوندولتی دارند. این امر موجب شده است پیش

گذاری ما متعارف از آنجا که روش تعیین جزء به جزء موارد مورد نیاز در نظام قانون گذار سخت شود. همچنینقانون
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نیست و تعداد مصادیق نیز بسیار گسترده هستند و واگذاری تعیین آنها به نهادی خارج از مجلس نیز مقبول نیست، 

ن ی اعمال روش در تدوین قانوگذاری قرار گیرد. همین دوگانگبنابراین این روش نیز عمال نتوانسته مبنای قانون

یکی از عواملی است که موجب به تاخیر افتادن تصویب آن شده است. در واقع در جلساتی که برای تدوین طرح 

ها در اعمال روش، تهیه کند و همین تفاوت اندیشهها حمایت میشود، هر عضوی از یکی از این روشبرگزار می

کنندگان ابتدا رویکرد کلی تصویب طرح را خصوص شایسته است تدویننهایی طرح را سخت کرده است. در این 

 نهایی و سپس به جزییات آن بپردازند تا با تعیین روش تدوین، مراحل تهیه متن با سرعت انجام شود.

ظام کنندگان باشد. در نتصویب یک قانون خوب مستلزم آن است که ادبیات حقوقی مناسب آن در دسترس تدوین .3

ن ادبیات حقوقی تعارض منافع بسیار فقیر است و همین امر موجب شده است تا تدوین کنندگان حقوقی ایرا

 قانون، مسیر روشنی پیش روی خود نببیند و آهسته حرکت کنند.

در تدوین قوانین، الزم است مبانی، قلمرو و هدفی که از آن وجود دارد شناسایی شود و قانون با توجه به آنها تصویب  .4

ارتی قانون باید جامع و مانع باشد. ارتباط تنگاتنگی که قانون تعاض منافع با مبارزه با فساد دارد، موجب شود. به عب

ها نیز در قانون وارد شود و همین امر پیچیدگی مواد قانون را بیشتر و تهیه یک متن که تمام شده است این نگاه

نوعیت اشخاص مشمول قانون از داشتن سهام در مواد آن متناسب با یکدیگر باشد را سخت کرده است. مثال مم

شرکتی که مرتبط با مسوولیت دولتی شخص است، در قلمرو قواعد تعارض منافع قابل دفاع است اما ممنوعیت 

وی از داشتن سهام در هر شرکتی فارغ از اینکه با مسوولیت دولتی شخص مرتبط است یا خیر، ریشه در اندیشه 

 قلمرو قواعد تعارض منافع خارج است. مبارزه با فساد دارد و از

عنوان طرح مجلس "قانون مدیریت تعارض منافع" است. از عنوان قانون و نمونه قوانین خارجی روشن است که  .5

های تعارض منافع نیست بلکه هدف مدیریت آن است. بدیهی است که هدف از تصویب قانون، برخورد با موقعیت

بینی شود که با داشتن اختیارات الزم، امر آموزش، هدایت و د. باید نهادی پیشمدیریت یک امر، نیاز به مدیر دار 

 های تعارض منافع را برعهده بگیرد. اثر کردن نتایج حاصل از موقعیتدر نهایت بی

نهادها  گیری در اینسوابق قانونگذاری در موارد مشابه و ناکارآمد بودن نهادهایی اینچنینی و تمرکز قدرت و تصمیم

گذاری مبنی بر عدم تورم در ایجاد های کالن قانونفسادهایی که در نتیجه آن بوجودآمده است و سیاست و

بینی چنین نهادی در قانون اجتناب شود و تالش شود آنچه که قرار نهادهای دولتی موجب شده است تا از پیش

یتی و تالش برای تبیین وظایف آن در است این نهاد انجام دهد در خود قانون آورده شود. همین حذف نهاد مدیر

قانون از عوامل موثر در کند شدن تدوین قانون شده است؛ چرا که وظایف این نهاد از گستردگی زیادی برخوردار 

هایی ماهیت است و مشخص کردن همه آنها در قانون عمال غیرممکن است و اینکه تصمیمات این نهاد در بخش

 آن در قانون فراهم نیست.  بینیقضایی دارد که امکان پیش
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بینی شده است اما در این ایرادات این امر روشن بود و در آخرین اصالحیه طرح، یک کمیته بعنوان مدیر پیش 

اصالحیه نیز اختیارات الزم به این کمیته اعطا نشده است. مثال کماکان نقش موثری برای هدایت اشخاص مشمول 

 اثر کردن آثار ناشی ازر موقعیت تعارض منافع ندارد و اختیاری نیز برای بیدر یک مورد اختالفی و محل تردید د

 موقعیت تعارض منافع ندارد.

های تعارض منافع به دلیل نگرانی از این موضوع است که شخص دولتی در انجام وظیفه دولتی مدیریت موقعیت .6

نافع یک قانون مهم و با ابعاد گسترده خود آنطور که شایسته است اهتمام نداشته باشد. تصویب قانون تعارض م

های ناشی از های دولتی و حاکمیتی را نیاز دارد تا محدودیتاست که برای تصویب آن اتفاق تمام بخش

های خود را بپذیرند. از آنجا که مخاطبان این قانون، خود مسووالن هستند، بنابراین قانون تعارض منافع مسوولیت

اثر ها متگیرد و این نگرانی وجود دارد که در مسیر تدوین آن از این موقعیتع قرار میخود در موقعیت تعارض مناف

های حاکمیتی مانند شورای نگهبان و مجلس خبرگان و وزارت اطالعات و مجمع شود. در حالی که تمام بخش

لح، ه نیروهای مستشخیص و مسووالن قوه قضاییه و مجریه و نمایندگان مجلس مشمول قانون هستند، عدم اشاره ب

 کند. های تعارض منافع را ایجاد مینگرانی متاثر بودن این قانون از موقعیت

شود با دقت و ای که این قانون در وضعیت اشخاص مشمول دارد، احتماال موجب میبه دلیل تاثیر گسترده

تر  یر تصویب آن را طوالنیتواند یکی از عواملی باشد که مسحساسیت بیشتری با آن برخورد شود و همین امر می

 کند.می

در شرایط فعلی که فرصت کافی برای حل بعضی عوامل فوق مانند تولید ادبیات حقوقی وجود ندارد، به نظر نگارنده 

شده در هریک از های متفاوت اعمالتجمیع الیحه دولت و طرح مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس و بررسی روش

نظر در این خصوص و استفاده از مزایای هر دو قانون نقش موثری در سرعت وت از صاحبانآنها در یک جلسه واحد و دع

 تدوین نهایی قانون دارد. 

*** 

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

هفته « الیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»بررسی یک فوریت   

از طرف دولت به  88و  89گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت. این الیحه در دو نوبت در سالهای 

 مجلس ارسال شده بود، اما تاکنون اعالم وصول نشده بود. 

ای را عامل های بیمهنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تعارض منافع شرکتمحمدعلی محس 

 های متعدد( عنوان کرد. ای و رویهگیری وحدت رویه )همپوشانی خدمات بیمهعدم شکل
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جمهور از قرارگاه ساماندهی مجوزهای محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: بازدید رییس 

وکار، حذف امضاهای طالیی و رفع کار نشانه عزم و اراده جدی دولت در تسهیل ورود آحاد ملت به کسب کسب و

 تعارض منافع است. 

درمورد انتصاب داماد زاکانی در بانک شهر گفت: ما قانون  ادعاهاناصر امانی عضو شورای ا شهر تهران درباره  

مدیریت تعارض منافع را تصویب کردیم که در آنجا مشخص شده که شهردار و معاونان حق انتصاب بستگان درجه 

 های وابسته به آن ندارند.یک را در شهرداری و مجموعه

دهی طلوب تعارض منافع نمایندگان مجلس در جهتپایگاه اطالع رسانی بالغ در گزارشی مبسوط به پیامدهای نام 

 به انتصابات دولتی حوزه انتخابیه خود پرداخته است. 

 
 2412 فروردین 12 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

 
  



 

 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

یدرمان هاییمهب یهتعارض منافع مانع وحدت رو  
  

 

 1411 فروردین 1ـ  (مجلس بهداشت و درمان یسیونعضو کم)ی بندپ یمحسن یمحمدعل
  حوزه سالمت و درمانتعارض منافع در 

 

 «وجود داشته باشد. یجد یهانشده و تعارض منافع باعث شده مقاومت یجادهنوز ا هایمهدر ب یهوحدت رو»

 ونیسیمعضو ک یبندپ یمحسن یمحمدعل یرا آقا نیاباشگاه خبرنگاران جوان با نقل سخن محسنی بندپی نوشت: 

متعددشان ابراز تأسف کرده و گفته  یهاهیو رو یامهیخدمات ب یبهداشت و درمان مجلس گفته. او از همپوشان

 ،یرخب یشود اما از سو یریگمیتصم یهمگان مهیب کسانیپوشش  یباعث شده تا برا هامهیخدمات ب یهمپوشان

 یهاینهبا خدمات و هز گرهایمهتعداد ب یشافزا یبرنامه ششم توسعه برا قانون آن رخ داد. لدر مقاب ییهامقاومت

در چهارچوب  اییمهب یهاها و سازمانصندوق یدرمان هاییمهب یانم 8۹مختلف، دولت را مکلف کرده بود تا سال 

ت، سالم یکل یهااستیسبا هدف تحقق  یدرمان هاییمهب یانم یهوحدت رو ضرورت کند. یجادا «یهوحدت رو»قانون 

 یقز طرمنابع سالمت ا یریتسالمت و مد هاییمهب یفیو ک یبخش سالمت، توسعه کم یبرا یدارپا یمنابع مال ینتأم

 یدستورالعمل هماهنگ 86وزارت بهداشت سال  آن بوده. یشده که وزارت بهداشت مسئول اجرا یقانون یمهنظام ب

عالوه  نیهمچن شدند؛یو ارسال م یساز یکسان یاسناد پزشک یدکرده بود. بر اساس آن دستورالعمل با یشنهادرا پ

 یهاتعهدات سازمان یتخدمات و رعا یکتاب ارزش نسب ردادها،قرا یبر اجرا یداطالعات و تبادل اسناد، با یریتبر مد

 .شدینظارت انجام م گریمهب
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 حل موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش  یمجلس برا یراهکارها  
  

 

 1411فروردین  ۹ـ  (یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم) یدیمحمد وح
  حوزه آموزش عمومیتعارض منافع در 

 

 ما ورود کردن به بحث تعارض منافع آموزش و پرورش بود. یجد یتقاضا یمکرده ا یداکه در مجلس حضور پ یاز سال

که  یاست. افراد یدولت یرمدارس غ یها در وزارت آموزش و پرورش صدور مجوز براتعارض منافع ینتر یاز جد یکی

ن همچنی خود داشته باشند. یاناطراف یاخود و  یحق صدور مجوز برا یدآموزش و پرورش هستند نبا یدر ساختار ادار

هر نوع  یاآزاد و  یاجازه صدور مجوز در مراکز آموزش عال یدآموزش و پرورش هستند نبا یادار یستمکه در س یافراد

 اتفاقات انجام شده است. یناز ا یریجلوگ یاز اقدامات برا یبخش مسائل را داشته باشند. یناز ا
 خبرگزاری پانا 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8092293
https://www.yjc.news/fa/news/8092293
http://pana.ir/news/1260354
http://pana.ir/news/1260354
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 ترین مسائل پیش روی جامعه ایرانی است؟از مهممسئله تعارض منافع چرا  
  

 

 1411فروردین  11ـ  )استاد دانشگاه تهران(یگانه یمحمدرضا جواد
  کلیات تعارض منافع 

 

 ی)به معنا «فقدان دولت»را  یالعلل مشکالت و مسائل اجتماععلت ،«شرق»روزنامه  ینوروز نامهیژهدر و یشسال پ

state  و نهgovernment) در یدماز آن ناام یول حل مشکالت را دولت دانسته بودم؛ اکنون هم بر همانم، یدو کل .

 و کنندهیمتنظ یجز رجوع به جامعه وجود ندارد. نهادها ایچارهبازار و فقدان اخالق،  یتفقدان دولت، جبار یطشرا

 اشد.ب یبه توان خود متک یدندارند و جامعه با ییرشناخت، توان و اراده تغ ی،اجتماع یدهنده اخالق و رفتارهاسامان

 مناسب یمردم )و البته مسئوالن( رفتارها یرمردم معتقدند سا یتدارد که اکثر یننشان از ا یمل هایپیمایش

و  «ما» ینب یکشورها، حل مسئله اخالق یمسئله در برخ اگر( ندارند. یصداقت و همدل انصاف، ازجمله) یاجتماع

( در جامعه رو selfishدارانه )خودم یمانده و رفتارها« ما»و  «من» یانرابطه م یماست، هنوز جامعه ما در تنظ «آنها»

کوچک شده  دهما مهم است، در حد خانوا یمدت و درازمدت آنها براکه منافع کوتاه ییها«ما»است و دامنه  یدبه تزا

 یتعاز مردم از فقدان دولت و وض یادیتعداد ز یشترب یآگاه چنینی،ینا یمسائل اجتماع یشافزا یلاست. به نظرم دل

و منافع  ی/منافع جمعیحل مسئله تعارض منافع فرد یل،دل ین. به ایماست که در آن گرفتار اییهابز یعیطبشبه

ضوع مو یناست. فهم ا یرانیجامعه ا روییشمسائل پ ینتراز مهم یکی یدر حوزه روابط اجتماع یی/منافع آنهاییما

در  یگام بزرگ تواندیم یو جهان یمموفق بو یهادو تعارض، با تمرکز بر تجربه ینکاهش ا یهاو علل آن و کاوش راه

 ین( ایوبر یابزار یتعقالن ی)به معنا یصورت مشخص، درک علل عقالن به باشد. یجهت حل مشکالت اجتماع

چرا مردم با وجود آنکه  ینکهدرک ا یعنی مسئله مهم است؛ یک یرعقالنی،غ هاییتو عقالن یراخالقیغ یرفتارها

دهند. یاست، آن را انجام م آوریانمدت خودشان هم زکوتاه یندهآ یبرا یخودخواهانه حت یرفتارها دانندیم

ام و تالش دارم با درک منطق است که من بر آن متمرکز شده یاآن مسئله یامدهایرفتار، علل و پ ینشناخت بهتر ا

 شود.گشوده  یکاهش مسائل اجتماع یبه سو یراه نمایاند،یم منطقیظاهر برفتارها که به گونهینا
 روزنامه شرق 

 

دگیرمجلس قرار میدستورکاردرتعارض منافع  تیریمد پس از دو سال الیحه  
  

 

 1411فروردین  14ـ  (مجلس سهییر اتیه عضو) یگانیدل یحاج ینعلیحس
  طرح و لیحۀ مدیریت تعارض منافع 

 

در  یهفته جار یو ارائه خدمات عموم یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیال  تیفور کی یبررس

 مجلس قرار دارد. یدستور کار صحن علن
 خبرگزاری ایرنا 

 

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/842922-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/842922-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84703558
https://www.irna.ir/news/84703558
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 ؛ بهترین تصمیم شورای ششماصالح مصوبه تعارض منافع   
  

 

 1411فروردین  9ـ  (شهر تهران یبرنامه و بودجه شورا یسیونعضو کم)ناصر امانی 
 تعارض منافع در شهرداری و شوراها 

 

. تالح مصوبه تعارض منافع بوده اسششم تاکنون اخذ شده است اص یشورا یلتشک یکه از ابتدا یمیتصم ینبهتر

 یمصوبه ناقص بود و مشمول اعضا ینشد اما ا یبتحت عنوان تعارض منافع تصو یشهر پنجم مصوبه ا یدر شورا

 یتا جلو یمشهر، اصالح مصوبه تعارض منافع را در دستور کار قرار داد یبا آغاز دوره ششم شورا شهر نبود. یشورا

در خصوص  یمصوبه جد یمتأسفانه در بحث کالن و در حوزه مسائل کالن کشور .روند غلط گرفته شود یکآغاز 

به  تواندیتر شد و ممصوبه کامل ینکرد و در دوره ششم ا یبمصوبه را تصو ینپنجم ا یشورا اما یم،تعارض منافع ندار

 .یردمورد توجه قرار گ یکشور یالگو یکعنوان 
 خبرگزاری ایسنا 

 

 و اصناف تعارض منافع دارد هایهصدور مجوز توسط اتحاد یندفرا  
  

 

 1411فروردین  15ـ  وزارت اقتصاد( کسب و کار یمرکز بهبود فضا یسرئ)یاح س یرام یدس
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها 

 

  یشصدور مجوزها یطاست که شرا ینامر ا ین. الزمه ایگرمشاغل د یباز باشد برا یشدرها یدبا یهر کسب و کار
 
اوال

 شفاف باشد و ثان
 
در مقابل  کنندیکه مقاومت م یدر آن نباشد. کسان یرتفس یرقابلشرط مبهم و غ یعنیسهل باشد.  یا

مجوز  است، یبشانو رق خواهندیدستشان باشد تا به هر کس که نم ییطال یامر به دنبال آن هستند که امضا ینا

بشود  یبشانرق یکس دهندیاجازه م یراها تعارض منافع دارند، زو تشکل هایهمجوز توسط اتحاد صدور یندندهند. فرا

سهم خود از سفره  دهدیم یحکند و ترج یجادا یبخود رق یدوست ندارد برا یچکساست که ه یعینشود. طب یا

 باشد. یشترب

است  یک یهاپ یلوک یانفر  یک گویندیم یعنی کنند؛ینگاه م یاست که صفر و صد یناشکال بزرگ کانون وکال ا یک

 ینود. اش یک یهپا یجبخواهد فقط مشاوره بدهد و به تدر ستنفر ممکن ا یک. یستدرست ن ینکه ا یستن یچیه یا

 است. کی یهپا یلرد شد وک یرهدا ینهر کس از ا گویندیکردند و م یشینیرا به شدت تنگ کردند و نظارت را پ یرهدا

 ینمشکل وجود دارد، البته نه به شدت کانون وکال. در مورد اصناف هم متأسفانه ا ینهم ا یمهندسدر مورد نظام 

 شهرها یدر شهرها توانندیها ممشکل وجود دارد و آن
 
کنند و  گرییمتنظ یکوچک به راحت یخودشان، مخصوصا

ه ک یدر حال کنند،یاصناف محدود مها را مغازه یشهرها دهنه بعض یرا به نفع خود بچرخانند. مثال  در بعض یباز

 باالتر از آن سقف است. یرهمد یأته یدهنه مغازه اعضا بینیدیم
 خبرگزاری مهر 

 

https://www.isna.ir/news/1401010401593
https://www.isna.ir/news/1401010401593
https://www.mehrnews.com/news/5458323/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5458323/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 کندیخدمت را نابود م یل، استقالل قوا و رنمایندگان مجلس تعارض منافع  
  

 

 1411فروردین  14ـ  پایگاه اطالع رسانی بالغ
 تعارض منافع در مجلس 

 

در انتصاب مسئوالن  یراست که موجب تاخ یاندر جر ایینهمردم، نزاع فشل کننده و پرهزدر پشت نگاه و اطالع 

از زمان انتخاب استانداران  موضوع مجلس در انتخاب مسئوالن است. یندگاناز نما یدخالت برخ یز،و آن ن شودیم

لت . دامنه دخایابدیم یتسر یندگاننما یهشهرستان و حوزه انتخاب یو روسا یرانو تا به انتخاب مد شودیشروع م

مدارس و  یمازندران مشاهده شد، به روسا یهااز شهرستان یچنانکه سابقه آن در برخآن یندگان،از نما یبعض

بود که رهبر معظم انقالب در  1411خرداد  ششم .شدیمدارس هم کشانده م گذارانخدمت یمعاونان مدارس و حت

کرده و نسبت به موضوع  یهها گالو عزل و نصب ییدر امور اجرا یندگانمااز دخالت ن یندگانبا نما یریتصو یدارد

ئل مسا ینمحترم از ا یندگاناست؛ نما ییدر مسائل اجرا یندگانورود نما هایباز آس یکیهشدار دادند: " ینگونها

ن و گفتگو کردن و توافق کرد ینهزم یندر ا ییمسائل و با مسئول اجرا ینوارد شدن در ا یرند،کناره بگ یدبا ییاجرا

 اجتناب بشود." یستیبا یندارد؛ از ا یخطرات ینهاامثال ا

رابطه  در هایگرها و واسطهسفارش ها،گرییالب یریتی،مد هایییو آغاز جابجا یددولت جد یلمتاسفانه با تشک اما

 .دشویم یدهها دانتصابات استان در یندگاندخالت نما یمختلف رد پا یهاها شروع شد و در استانبا عزل و نصب

را به  تیگر در انتصابات است که وعده پست و مسئولمداخله یندگاننما ینا یهادالئل مربوط به وعده یناز ا یبخش

متعلق به  یدکه با ی،دولت هاییگاهاز محل جا خواستندیها را موعده ینا ینهمسئوالن ستاد خود داده بودند و هز

ناظر بر  ها،یتها و مسئولدر تصاحب پست یندگاننما یلقل یناهتمام ا یگرد وجهجامعه باشد، بپردازند.  یستگانشا

ها سمپات از یبرخ یرکردنمترصدند تا با گماردن و نمک گ یندگان،از نما یپت ینرو است. ا یشانتخابات پ یمهندس

 نند.خود استفاده ک تخابان ینتضم یخابات بعد برامناصب در انت ینا یتو هواداران خود در مناصب، بتوانند از ظرف

و خالف استقالل قواست. بروز  یهدخالت در کار قوه مجر ینکهاست. ابتدا ا یمنف یامداقدام غلط، منشاء چند پ این

و  بردیوال مسئ یررا بشدت ز ینیگز یستهنظام شا ینکه،ا دوم دخالت نابجا خواهد بود. ینا یقطع یجهفاسد، نت یتال

ت اس یجامعه از نظام اسالم یجیتدر ییآن، نارضا یجهکه نت دهد،یپا قرار م یرخدمات برتر را ز یافتمردم در در حق

 ارتباط متحمل شده است. یندر ا یو خسارات فراوان یعاتکشور ضا یزکه تاکنون ن

بر داد  یو انتخاب روسا و مسئوالن است که مبتن یریتو مسموم در نظام مد یمونقاعده نام ینسوم، باب شدن ا نکته

 " خواهد شد.ی" و "فساد اقتصادیریتیاز مفاسد و از جمله "فساد مد یاریو سرآغاز بس یخوارو ستد و رانت

 تیدر انتصابات موجب رد صالح ندگانیدوره انتخابات دخالت نما کینظران معتقدند که اگر در از صاحب یاریبس

 یاننگر  نیا رد،یقرار گ  بینگهبان مورد تعق یشورا یاز سو تینظارت و اعمال همچنان با جد نیشود و ا ندهیآن نما

 کم خواهد شد. جیبتدر
 پایگاه اطالع رسانی بالغ 

 

https://www.bloghnews.com/report/460651
https://www.bloghnews.com/report/460651
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 کار  طیاز تعارض منافع در مح یریشگیشش راه حل پ  
  

 

 1411فروردین  1۹ـ  یشرق جانیاستان آذربا یستیاداره کل بهزکمیته سالمت اداری 
  تعارض منافع کلیات 

 

از  یریشگیحل پشش راه ،یکینفوگرافیبا انتشار ا یشرق جانیاستان آذربا یستیاداره کل بهز یسالمت ادار تهیکم

و  قی. همه عال1حل مذکور عبارتند از: شش راه کینفوگرافیا نیکرد. مطابق ا حیکار را تشر طیتعارض منافع در مح

. 3 د؛ی. منافع متداخل و متضاد مرتبط با کارتان را محدود کن2 د؛یرا ثبت کن تانیکار طهیمنافع متداخل مربوط به ح

. از قرار دادن 4 د؛یبساز میت کیها و از آن دیاوریو منافع متداخل و متضاد ندارند گرد هم ب قیرا که عال یافراد

را که ممکن است تضاد  ییهاتی. مسئول5 د؛یکن زیتضاد منافع وجود دارد پره مکانکه ا ییهاتیکارمندان در مسئول

 یهاوفرصت هاتیاز انجام( را از موقع ی. امکان استعفا )خوددار6 د؛یببر نیمنافع را در خود داشته باشد از ب

فراهم  بردیفراهم م یماد نفعتم یقرار گرفته و از ارتباط با و یکه کارمندتان در ارتباط با طرف ثالث یزیبرانگچالش

 .دیکن

 
 اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی 

 

https://behzisti.ir/xtQ6
https://behzisti.ir/xtQ6
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 مرور تجربه کشور آذربایجاننیچالش آفر یهاطیتعارض منافع در مح میتنظ :  
  

 

 1411فروردین  1۹ـ  )کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه(فرزهره سروش
  تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 

 

ه و علل پرداخت جانیبه موضوع تعارض منافع در کشور آذربا «نیچالش آفر یهاطیتعارض منافع در مح میتنظ»کتاب 

ه در معتقد است ک سندهیکشور در مواجهه با تعارض منافع و اشکال گوناگون فساد را برشمرده است. نو نیا یناکام

ا آن بمبارزه  یامر کار را برا نیهنجار شده است و هم کیبه  لیتعارض منافع در درون جامعه تبد سوکیکشور از  نیا

دم ازجمله ع زندیاست که به بروز تعارض منافع دامن م یدچار مشکالت یاسینظام س گرید یو از سو کندیسخت م

ر چهار کتاب د نیمجازات محور به تعارض منافع. ا کردی. رویساالرستهیعدم شا ،یبه کارد دولت یپرداخت حقوق مکف

 پرداخته است. جانیآذربا تعارض منافع در کشور تیریبه مسائل و مشکالت مد خشب

مبارزه با  هنیمستقل در زم یمشاور دیر نیکوئنت  «نیچالش آفر یهاطیتعارض منافع در مح میتنظ»کتاب  سندهینو

 یادیها و مطالب زکتاب یاسیس یهاتیفعال یمال نیدر حوزه تأم ژهیوفساد و تعارض منافع به نهیفساد است و در زم

 درآورده است. ریبه رشته تحر

قانون  سینوشیپ ،یکارمندان دولت یاخالق نامهنیمانند آئ یمتعدد یهانامهوهیو ش نیقوان جانیباوجودآنکه آذربا

و مقررات چندان  نیقوان نیرا وضع کرده است اما ا یمقامات دولت یدر مورد اظهارات مال یتعارض منافع و قانون

 یم اجراکه علت عد کندیموضوع اشاره م نیبه ا سندهی. نواندشدهمند در اجرا مواجه نظام یبا موانع اینداشته  یریتأث

 دموکرات یاسیاست: نظام س قرارنیازا یو مقررات ذکرشده، وجود عوامل نیقوان حیصح
 
 یاما درواقع دارا کیرسما

 یحقوق معقول و مکف افتیررا گرفته است. عدم د یو اقتصاد یاسیس یهاعرصه کیتفک یکه جلو یساختار قدرت

 نیمجازات محور به تعارض منافع. در خصوص مورد آخر ا کردیرو ،یساالرستهیعدم شا ،یحقوق یکادر دولت توسط

مندانه هوش یماتیبه گرفتن تصم یقادر ساختن مقامات دولت یجابه یبه تعارض منافع و مقررات اخالق کردینوع رو

 .دینمایه و مجازات میبحث تنب ریها را درگآن ،یاخالق یدر زمان مواجهه با معماها

که با  از تعارض منافع یریگشیتالش در جهت پ یجااست که به نیا نویسنده برای غلبه بر این وضعیت شنهادیپ

هر چه  رایکرد ز تیریتعارض منافع را مد یهاتیبر آن باشد که موقع یبهتر است سع دهد،یها رخ مانواع ممانعت

قواعد  دیکرد پس با ذفتعارض منافع را ح یهاتیموقع یتمام توانیشود باز هم نم یریشگیهم که از تعارض منافع پ

 آن را مدنظر داشته باشند. تیریمد نیو قوان

در  که کندیموضوع اشاره م نیبه ا  «نیچالش آفر یهاطیتعارض منافع در مح میتنظ»کتاب  انیدر پا سندهینو

رفع همه موارد  یدر حال ظهور مقررات تعارض منافع جامع و برا یهایبرخالف دموکراس شرفتهیپ یهایدموکراس

 شودیم شنهادیپ جهیاند. درنتگرفتهخاص شکل ازین کیو در پاسخ به  یصورت بخشمقررات به نیبلکه اغلب ا ستندین

 سو حرکت کنند. نیبه ا مقررات یاز مشکالت اجرا ییرها یهم برا جانیمانند آذربا ییکشورها
  و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندساز 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/21560/
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  و رفع تعارض منافع ییطال یحذف امضاها یدولت برا یجدعزم  
  

 

 1411فروردین  19ـ  (اقتصاد ریوز امور اقتصادی معاون) انیسبحان یدمحمدهادیس
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

 یمحترم جمهور از قرارگاه سامانده استیر دیبازد»خود نوشت:  تریدر صفحه توئ «انیسبحان یدمحمدهادیس»

وکار، حذف ورود آحاد ملت به کسب لیدولت در تسه یکسب و کار در وزارت اقتصاد نشانه عزم و اراده جد یمجوزها

نقطه  به دنیرا تا رس ریمس نیا یوقوه الهاست. به حول یو رفع تعارض منافع در جبهه جهاد اقتصاد ییطال یامضاها

 «داد. میمطلوب ادامه خواه
 خبرگزاری ایمنا 

 

 شودیم لیانتشار پول تبد نیکشور به ماش ینهاد پول نیترمهم کهیزمان  
  

 

 1411فروردین  19ـ  اندیشکده شفافیت برای ایران()کارشناس  یسبحان یعل
 تعارض منافع در دولت 

 

 یانهیبار هز یرکارشناسیغ یعمران یهاطرح شیمردم هستند با افزا تیکه دنبال جذب حما مداراناستیاز س یبرخ

ال دهند ح شیقشر خاص را افزا کی یایکه حقوق و مزا رندیگیم میتصم کبارهیبه  ایو  دهندیم شیبودجه را افزا

 کندیم یکه سال آخر دور اول خود را ط یمثال دولت ای داردوجود ن هامیتصم نیا یتقبل بار مال یبرا یآنکه منابع کاف

 یزم برا؛ منابع ال … و  دیپرداخت نما ارانهی نکهیا ایدهد و  شیها را افزاحقوق تیجلب محبوب یکه برا ردیگیم میتصم

اه مدت کار در کوت نی. اشوندیم نیتام یاز منابع بانک مرکز میمستق ریغ ایو  میاقدامات به طور مستق نیاز ا یبرخ

اه نرخ تورم و کاهش رف شیو بلند مدت منتج به افزا مدتانیاما در م دینمایم نیرا تام استمدارانیس یاسیاهداف س

 نیمهم ا اریکشور است اما مسئله بس یحفظ ارزش پول مل یبانک مرکز یاز اهداف اصل یکی. شودیآحاد جامعه م

اهداف  یانتشار پول برا نیماش کیبه  یکشور، بانک مرکز یاقتصاددر نظام  یاست که با توجه به مناسبات فعل

 .شودیممشاهده  زیاهداف تعارض منافع ن نیا نییشده است که در تع لیتبد مداراناستیس

 یهاتاسیاندک س اریتورم بس یهاهمراه با نرخ داریبلند مدت و پا یبه رشد اقتصاد دنیرس یبرا ست؟یچاره کار چ

مدت  نایم یهاگردند و هر کدام از برنامه نیساله تدو ستیبلند مدت ب یهابرنامه رینظ یکالن بلند مدت اقتصاد

ار مدت اسناد ساالنه بودجه قر  انیم یهابرنامه نیا لیگردند در ذ نیتوسعه پنج ساله در جهت آن سند بلند مدت تدو

 یآنها به شبکه بانک یبار مال لیخارج از چارچوب فوق و تحم یاسناد ایقانون و  بیهرگونه تصو نی. همچنرندیگ

سلب  استمدارانیاز س یاعده یاسیبا اهداف س ،یاقهیسل یهامیامکان اخذ تصم بیترت نیممنوع گردد. بد

 .شوندیم تیریمد فهیوظ فهیوظ یهااز تعارض یابخش عمده نیهمچن گرددیم
 اندیشکده شفافیت برای ایران 

 

https://www.imna.ir/news/566608
https://www.imna.ir/news/566608
https://tp4.ir/?p=6491
https://tp4.ir/?p=6491
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 کندرا منع می انتصاب داماد زاکانی در بانک شهر ،قانون تعارض منافع  
  

 

 1411فروردین  19ـ  (شهر تهران عضو شورای) ناصر امانی
  شوراها و شهرداریتعارض منافع در 

 

 یدرمورد انتصاب داماد زاکان ادعاهاشهر تهران درباره طرح  یاسالم یبرنامه و بودجه شورا ونیسیعضو کم یناصر امان

. میا دهیمنتشر شده شن یمجاز یآنچه که در فضا قیخبر را از طر نیگفت: ما هم ا یشهردار یهااز شرکت یکیدر 

 یهانکرد و گفت من خودم صورت جلسه انتصاب دییتا شانیکه ا کردممنبع موثق در بانک شهر سوال  کیمن از  یول

 صورت جلسه وجود ندارد. نیاز آن فرد مورد ادعا در ا یام و اسم دهیآن شرکت را د

از  یاریکه در آنجا مشخص شده که شهردار و معاونان و بس میکرد بیتعارض منافع را تصو تیریا قانون مدم

وابسته به آن  یهاو مجموعه یرا در شهردار کیعنوان حق انتصاب بستگان درجه  چیبه ه یشهردار یهاتیریمد

 ستین یاست و قطع عهیشا کیکه پخش شده فعال در حد  یخبر نی. اما امیقانون دار نهیزم نیما در ا یعنیندارند. 

و  میدهیم قیتعارض منافع تطب تیریمد حهیمساله را با ال  نیشد در آن صورت ما ا دیینشده است. اما اگر تا دییو تا

 داد. میداشت حتما تذکر خواه یرتیاگر مغا
 خبرگزاری میزان 

 

 است یتضاد منافع در اقتصاد دولت ان،یبندانش یهامشکل شرکت  
  

 

 1411فروردین  19ـ  علمی دانشگاه تهران)عضو هیئت  حسن جلیلی
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است.  یاست. از نکات مهم یاز اقتصاد کشور اقتصاد دولت یخشب

کننده  دیمقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان تول نیکه نقش تدو یارگان دولت یعنیتر ساده یتضاد منافع به معن

 یهااز شرکت تیمانع بر سر راه حما کیمسئله به عنوان  نیوارد کننده محصول مشابه است و ا ایمحصول مشابه 

 .میمرحله عبور کن نیاز ا حیصح یاستگذاریبا س ستیبایکه م کندیم ییخودنما انیدانش بن
 خبرگزاری ایسنا 

 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
 مانه سا/ سخنران: دکتر فاطمه حیدری /  فع در تحقیقات برگزار شدوبینار کشوری تعارض منا

  1411فروردین  16در علم/  یاحرفهمجازی اخالق 
 

 

  

https://www.mizan.news/fa/news/806499
https://www.mizan.news/fa/news/806499
https://www.isna.ir/news/1401011809347
https://www.isna.ir/news/1401011809347
http://avoidretraction.com/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/
http://avoidretraction.com/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/
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 یگذار استیدر نظام س اهاینفوذ ماف تحلیل فضای مجازی:
 گذاری ذینفعان برای حفظ انحصار خودقاعده 

 
 محمد عادلی 

 

در هفته گذشته بیشتر خبرهای حوزه تعارض منافع به پیوند این مسئله با انحصار ارتباط داشتند. در موضوع حذف بند 
های خودروسازی ای از منتقدان به مافیای خودرو و انحصار شرکتواردات خودرو خارجی از بودجه سال آینده، عده

وکار نیز برخی کاربران از تالش برخی ذینفعان برای صدور مجوزهای کسبداخلی اشاره داشتند. چنانچه در بحث 
کی و های دولت خود به مافیای پزشجمهور نیز در بیان سیاستحفظ انحصار خود سخن گفته بودند. همچنین رئیس

 فت.افیا سخن گها اشاره داشت. در ادامه نیز وی از تالش دولت خود برای مقابله با این مانحصار موجود در دستان آن

 

های مختلف در یک است که طی آن جمع نقش اعده گذار و مجریاتحاد قهای تعارض منافع موقعیت یکی از موقعیت

 گذار وتواند به سوگیری ناروا در تصمیمات منجر شود. در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعدهشخص یا سازمان می

ادها هتواند سبب شود که افراد یا نگذاری کنند. چنین موقعیتی میدهد که افراد برای خود قاعدهمجری زمانی رخ می

ای خاص شود. ازجمله مواردی که در ها در حوزههایی را در پیش گیرند که سبب تقویت قدرت انحصاری آنسیاست

اره ها و اصناف و... اشتوان به انحصار در حوزه پزشکی و دارو، اتحادیهکنند، میایران کاربران بیشتر بر آن تأکید می

 کرد.

 معمای واردات خودرو
که قیمت شرط اینبه 1411در بودجه سال  هزار خودرو شخصی ۹1واردات ورای اسالمی با بند که مجلس شدرحالی

سی باشد، رأی مثبت سی 2511هزار یورو و حجم موتور خودرو کمتر از  25خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل 

در بودجه ابالغی حذف شد. این تصمیم در حالی بود که مجلس و شورای نگهبان در این موضوع به داده بود، این بند 

وبرگشت مصوبه به شورا و مجلس رفع شده بود، اما توافق رسیده بودند و ابهامات شورای نگهبان پس از سه بار رفت

ا به این موضوع ورود کند. سرانجام ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تشورای نگهبان با ارسال نامه

 مجمع تشخیص مصلحت نیز صالح را بر حذف این بند دانست.

و نفوذ برخی ذینفعان در چنین  تعارض منافعاین تصمیم با انتقادات بسیاری همراه بود؛ اما یکی از انتقادات به 

هایی اشاره داشت چنانچه جالل رشیدی کوچی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گیریتصمیم

د دهنای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمیعده»بیان کرد که  ایمصاحبهشورای اسالمی نیز در 

 «.کنیمکه این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می

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%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1401011506725/%D8%B0%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF
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%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9)
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%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9)
https://www.isna.ir/news/1401011406179/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
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گذاری گیر در نظام سیاستن این موضوع بیشتر بر تعدد نهادهای تصمیمکاربران فضای مجازی نیز در بحث پیرامو

کشور اشاره داشتند که سبب شده است عالوه بر تضاد بین منافع نهادهای مختلف، امکان نظارت دقیق نیز وجود 

 وشت:ن گذاری شکل گیرد. چنانچه یکی از کاربران در این موردنداشته و تعارض منافع در بسیاری از نقاط سیاست

های جدی حکمرانی ما تکثر نهادهای تصمیم گیر است که زمینه ناکارآمدی، تولید رانت و فساد و تعارض از چالش» 

کند. تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت در لغو واردات خودرو منافع و بوروکراسی در سطح کالن را فراهم می

 «.حذف و تعدیل خیلی از این نهادهای موازی استهای مهم در گام دوم خروجی این وضعیت است. یکی از اقدام

 گیری نهادهای متعدددر همین راستا کاربری دیگر از اشتیاق به نهادسازی انتقاد کرده است چراکه ازنظر وی شکل

 گذاری است:های موجود بوده که همین ریشه برخی از مشکالت نظام سیاستبدون توجه به ظرفیت

ظرفیت و زمین واقعیت بر خلق ظرف نهادی تمرکز دارند؛ اما کارنامه هیئت عالی نظارت نهاد باوران، غافل از فقر » 

تر است؛ بخصوص اگر روز روشن و تعارض های کلی نظام در همین عمر کوتاهش گویا است که مظروف مهمسیاست

 «.منافع مافیای خودرو باشد

 مقابله با تعارض منافع یا تضعیف جامعه مدنی
ین ها چناند چراکه برخی از آنیکی از مواردی است که بارها کاربران به آن اعتراض داشته ها و اصنافاتحادیهسازوکار 

 دانند. در همین راستا یکیگیری انحصار و تعارض منافع مینهادهایی را نه برای حمایت از اعضا که عاملی برای شکل

اکه همواره این گمان وجود دارد که ممکن از انتقادات به این نهادها در مورد صدور مجوز فعالیت به اعضا است؛ چر 

ها در صدور مجوز منصفانه عمل نکنند. در همین راستا سید امیر سیاح است برای جلوگیری از ورود رقبا به بازار اتحادیه

ر مورد شیوه صدور مجوزها و کنترل تعارض منافع در دیگر های مجلس داز سوی مرکز پژوهش گزارشیکه ناظر علمی 

 نویسد:کشورها بوده است، در توییتی می

، دهدمهندسی میدهد، پروانه مهندسی را نظامدهد، پروانه وکالت را کانون وکال میپروانه مطب را نظام پزشکی می» 

اند تا رقبای جدید وارد انحصارشان سخت کرده قدردهد. شرایط صدورشان را هم گاهی آنپروانه کسب را اتحادیه می

آفرینی زمین نماند... ایجاد انحصار، بستن نشود. این تعارض منافع کثیف باید از اساس حذف شود تا شعار اشتغال

 تجربه جهانی تسهیل صدور 
 
درهای بازارها به روی داوطلبان و سوءاستفاده از تعارض منافع بده هر جای دنیا باشه ضمنا

 «.ایموزها را بررسی کردهمج

 این
 
گونه نظرات را در راستای تضعیف نهادهای مدنی در مقابل دولت هرچند همه کاربران چنین نظری ندارند و اتفاقا

 :نویسدگیری بیشتر نهادهای دولتی خواهد بود. کاربری در پاسخ میدانند که ماحصل آن نیز انحصار و قدرتمی

 وجود داره مربوط به وزارت یا دستگاه دولتی متبوع هست. این خبرها و آمار فقط  اگر انحصاری وجود داره که» 
 
احتماال

مهندسی نیست و وزارت راه و مهندسی میشه. صدور پروانه مهندسی با نظامباعث تضعیف نهادهای مدنی مثل نظام

 «.شهرسازی صادر میکنه

https://iran-bssc.ir/research-fields/empowerment-of-civil-professionals-institutions/16197/
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1667575
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1667575
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 رودررویی دولت با مافیای پزشکی
ان استان بنیهای دانشها دستاوردهای شرکتجمهور در جریان بازدید از نمایشگاهیسی؛ رئیسالله سید ابراهیم رئآیت

ترین مافیایی دانست که در تالش برای حفظ هرگونه اشاره داشت و آن را قوی مافیای پزشکیخراسان رضوی به موضوع 

انحصار و برخورداری از تعارض منافع است. وی در مورد سیاست دولت خود برای مقابله با این مافیا اظهار داشت که 

لیم خواهند ما نباید تسها نمیاست؛ حاال که آن عرضه به دنیا و رقابتخروجی کار دانشمندان ایرانی استاندارد و قابل»

 «.مکنیجلو خود ادامه دهیم... ما دست مافیا را قطع میها شویم بلکه باید این فضا را بشکنیم و به حرکت روبهآن

ای ها معتقد بودند این رسیدگی نباید محدود به حوزهای با استقبال کاربران همراه بود، هرچند که آنگیریچنین جهت

 نویسند:عنوان نمونه دو کاربر در این مورد میخاص که باید شامل کل نظام حکمرانی باشد. به

 .«ها در کل نظام حکمرانی اقدام شودشود مگر و مگر برای رفع یا مدیریت تعارض منافعدست مافیاها کوتاه نمی» 

اید به بل تقدیره اما مافیا فقط اینجا نیست. بجمهور برای مقابله با مافیای پزشکی و تعارض منافعشون قاتالش رئیس» 

 «.گردندها توجه کرد وگرنه بازهم برمیتمام بخش

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14010112000212/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
https://www.farsnews.ir/news/14010112000212/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
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