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 مقام در شخصي منفعت كه موقعيتي منافع، تعارض
 در افراد، قانوني اختيارات اعمال يا وظايف انجام

  تواند مي و گيرد مي قرار عمومي منافع با تعارض
 را مذكور وظايف تبعيض بدون و طرفانه بي انجام
.شود مانع



 از ولي نيست فساد بروز معناي به الزاما منافع تعارض
 منافع تعارض يك از فساد معموال و است فساد بروز شرايط
.شود مي آغاز

 رساندن حداقل به براي تالش و منافع تعارض شناخت
 فساد از پيشگيري بحث اولويت هاي از آن، رخداد مواضع

.مي آيد شمار به



  است پديده اي شخصي منافع براي اداري موقعيت و مقام از استفاده -1
  قرار كنترل و نظارت مورد بايد و است فساد هاي ريشه از كه محتمل
.گيرد

  ،كارگزارن توسط شخصي منافع بر عمومي منافع ترجيح وجود با حتي -2
  مربوط كارمند و مقام عملكرد صحتبر عمومي افكار و ذي نفع اشخاص
 مختلف دستگاه هاي و حكومت به مردم اعتماد نتيجه، در و كنند مي ترديد

.مي بيند آسيب اجرايي

  درستي به نمي توانند غالباً مي شوند مواجه منافع تعارض با كه اشخاصي-3
  يا تصميم گيري انتظار مورد كيفيت به و كنند مديريت را موجود وضعيت
.مي شوند متأثر تعارض اين از نحوي به و نمايند اقدام



عمومي منافع بين تعارض مهم حوزه هاي و مصاديق شناسايي  
  وبرق آب صنعت در شخصي و
و منافع تعارض بروز از پيشگيري جهت متناسب تدابير اتخاذ 

تعارض  مديريت
تعارضات رفع و مديريت براي مقررات قوانين وضع



جامعه عمومي امور در شفافيت ارتقاي ساز زمينه
مردم برابر در اداري و سياسي نظام پاسخگويي تقويت
فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي 



  رويكرد با دادرسي آيين مانند مقررات و قوانين برخي در
 توجه منافع تعارض مصاديق برخي به انگاري جرم و كيفري
است شده
 يا ممنوعيت به غيرمستقيم يا مستقيم طور به ديگري قوانين در

 هستند مرتبط منافع تعارض با كه پرداخته اند اقداماتي تحديد
 :جمله از كه



 قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و اليحه
1337كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب 

 1372قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معامالت خارجي مصوب
 1373قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  
1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب
 1387مصوب قانون اساسي  44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل
 1390قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 
  قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسووالن و كارگزاران

 1391جمهوري اسالمي ايران مصوب 





  شخص شغلي فرصت هاي بر شخص، دستور يا اقدام تصميم،-1
 يا بستگان شغلي فرصت هاي بر يا دستگاه در خدمت خاتمه از پس

.بگذارد ناروا تأثير شركايش
شخص يا بستگان يا شركاي او داراي حرفه يا فعاليتي باشند كه   -2

به واسطه آن از تصميم، اقدام يا دستور موردنظر به نحو ناروا منتفع 
.شوند

شخص مشمول اين قانون از شخصي كه در نتيجه تصميم،  -3
اقدام يا دستور مورد نظر، منتفع يا متضرر مي شود ، هديه يا كمك 

.يا مساعدت مالي يا غيرمالي دريافت كرده باشد



 شخصي و او شركاي يا بستگان يا قانون اين مشمول شخص بين - 4
 متضرر يا منتفع نظر، مورد دستور يا اقدام تصميم، نتيجه در كه

 شخصي خصومت يا باشد جريان در كيفري يا مدني دعواي مي شود
.باشد داشته وجود آنها بين

 ارجاع وي به كه موضوعي به راجع قانون اين مشمول شخص - 5
 پيش از را خود نظر شود ارجاع وي به بايد قانون طبق يا شده
.باشد كرده اظهار

 يا درخواست ها به كه مراجعي در قانون اين مشمول شخص - 6
  در هم مي كنند رسيدگي اشخاص اختالفات و تظلمات يا دعاوي
  به يا باشد عضو يا دبير تجديدنظر، مرحله در هم و بدوي مرحله
.كند شركت داور يا مشاور يا كارشناس عنوان



 قانون اين مشمول شخص خود متوجه محاسباتي يا نظارتي وظايف - 7
  در وي كه باشد مؤسساتي و شركت ها يا شركا يا بستگان يا او اموال يا

 يا مديرعامل او بستگان يا او خود يا دارد سهم درصد 5 از بيش آن
  درصد 20 از بيش يا باشند مؤسسه و شركت آن مديره هيئت عضو

.باشد متعلق او شركاي يا بستگان به مؤسسه يا شركت آن سرمايه

  يا بازرس يا عضو همزمان محاسباتي يا نظارتي وظايف متولي - 8
.باشد محاسبه مورد يا كنترل مورد حقوقي شخص مشاور يا حسابرس

 گزينش، به نسبت منافع، تعارض وجود با قانون اين مشمول شخص - 9
.كند اقدام صالحيت احراز نوع هر و داوري





 درجه خانواده و كاركنان سهامداري و استخدامي ارتباط - 1
 منع( .متبوع شركت با قرارداد طرف هاي شركت در آنها اول

) دولتي معامالت در دولت كاركنان مداخله

 و ضوابط از خارج آشنايان و اقوام بكارگيري و استخدام- 2 
.پيمانكاري و حجمي بخش در حتي نيرو وزارت مقررات

 خصوص در خصوصاٌ ها دانشگاه اساتيد با كاركنان ارتباط- 3
  قرارداد انعقاد عدم و .باشند مي تحصيل مشغول كه همكاراني

.التحصيلي فارغ مرحله تا و آموزش حين در اساتيد اين با



 تامين و مشاور پيمانكاري، هاي شركت با كاركنان همكاري- 4
  غير ساعات در حتي قرارداد طرف كنندگان توليد و كنندگان

.اداري
 كنندگان توليد و تامين و مشاوران و پيمانكاران سفارش يا معرفي- 5

.متبوع شركت به كاركنان و مديران توسط

 و مديران كه اي المنفعه عام يا و خيريه موسسات به مالي كمك- 6
 داشته اشتغال يا و سمت موسسات آن در آنان خانواده يا و كاركنان

 و موسسات به .... و تاسيسات امكانات، دادن قرار اختيار در يا و باشند
  با قراردادي و تخصصي ارتباط فاقد حقوقي و حقيقي اشخاص
 به تجهيزات و ساختمان زمين، قرارداد اختيار در(.متبوع شركت
 ).... و ها يادواره مذهبي، هيات



 خدمات منظور به ها شركت امكانات از غيرقانوني استفاده - 7
 هاي دستگاه ساير يا و صنعت كاركنان و مديران به رساني
.مقررات و ضوابط از خارج اجرايي

 تعاوني و اي موسسه و شركت هرگونه با همكاري و ايجاد- 8
 گرديده تاسيس موسسه و شركت همان بازنشستگان توسط كه

)مسكن و مصرف هاي تعاوني استثناء به( .است
 توليد و تامين و مشاورين پيمانكاران، امور پيگيري منع - 9

. آنان اقوام و كاركنان توسط كنندگان



 توليد و تامين مشاوران، پيمانكاران، امكانات از استفاده - 10
.قرارداد مفاد از خارج كاركنان و مديران نفع به كنندگان

 كه استان از شهرهايي در عمراني پروژه اجراي اولويت - 11
 به اي قبيله و قومي تعلق يا است شركت ارشد مديران زادگاه
.دارد آنجا

  فوق يا كاري اضافه براي بتواند كه سازمان يك رئيس - 12
.بگيرد تصميم شخصا خودش، العاده

 مجلس نمايندگان فشار اثر در عمراني پروژه زني كلنگ- 13
اسالمي شوراي



 در خاص كنندگان تامين يا پيمانكاران به دادن اولويت - 14
آنها مطالبات پرداخت و كار انجام هاي وضعيت صورت تاييد

 بدون اراضي بهاي پرداخت و امالك و اراضي تملك آغاز- 15
.ها تملك زماني ترتيب به توجه

 غيرمجاز هاي چاه انسداد در تبعيض-16
 كه استان، دو بين آب تخصيص خصوص در گيري تصميم - 17
است استان دو آن از يكي اهل خودش كه حالي در



سپاس از با تشكر و 

سعه صدر حضار محترم


