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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 یک ماه، یک گام: هر گام، یک معضلدرآمد: 
 

 فرزهره سروش
 

جلسه مشترکی میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وی، رئیس سازمان تأمین  3111مهر  31در روز شنبه 
با هدف بررسی مسائل فعاالن اقتصادی با اجتماعی و نمایندگان بخش خصوصی )اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران( 

برگزار شد. این جلسه با پیگیری و اقدام معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی 
وکار و فعاالن اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی برگزار های قبلی صاحبان کسبهمچنین در پاسخ به درخواست

و از پنج مسئله اصلی مطرح شده در توان گفت این جلسه نتایج مثبتی برای طرف کارفرما داشت ع میشد. در مجمو 
 و ات در همان جلسه با دستور وزیر پاسخ گرفتهای تشخیص مطالبگرایی و هئیتجانبهاین نشست، دو موضوع سه

 .گذاری شدموعد آخر مهر هدف نیز مسئله تنقیح مقررات و ضرایب پیمانبرای 

های تعارض نکته مهم در خصوص این جلسه آن است که بخشی از مسائل مطرح شده در جلسه مربوط به موقعیت
ها برای کارفرمایان ایجاد کرده بود. هایی بود که این موقعیتمنافع موجود در سازمان تأمین اجتماعی و بیانگر چالش

 پردازیم.هایی که در این جلسه برای آنها ارائه شده است میحلدر اینجا به طور خالصه به این موارد و راه

ترین نقدهایی که از سوی کارشناسان درون و بیرون سازمان تأمین اجتماعی نسبت به وضعیت کنونی یکی از مهم
گرایی در این سازمان و تبدیل شدن آن از یک سازمان عمومی  غیردولتی جانبهسازمان مطرح است، عدم توجه به سه

رایی در گجانبههای واقعی کارگری و کارفرمایی، سهبه سازمانی دولتی است. هرچند به دلیل فقدان یا ضعف تشکل
های کارگری و کارفرمایی حاضر در شوراهای مبتنی بر عمل، گاه تبدیل به پیگیری منافع محدود نمایندگان تشکل

گرایی حتی اگر به شکل ناقص هم عملی شود، بهتر از یکجانبه جانبهشود. اما در هر صورت اصل سهگرایی میجانبهسه
 ها است. گذاریبودن تصمیمات و قاعده

ی عالی تأمین اجتماعی با هیأت امنای گرایی در تامین اجتماعی، ناشی از جایگزینی شوراجانبهضعف فعلی در سه
نفعان سازمان یعنی کارفرمایان و سازمان است. در ترکیب هیأت امنا نمایندگان دولت دست باال را دارند و دیگر ذی

تر را دارند. این موقعیت نوعی موقعیت تعارض منافع در سطح سازمانی است که در آن سازمان کارگران دست پایین
رسانی به کارفرمایان و کارگران است، عمل ه جای آنکه به مأموریت و هدف اصلی خود که خدماتتأمین اجتماعی ب

ین ترگرایی که مهمجانبهنماید. اصل سههای آن فعالیت نماید، ممکن است در جهت منافع بخش دولتی و خواسته
رار گری قکننده و نقش حمایتظارتکننده، نهای سازمان است، دولت را صرفا در نقش هماهنگاصل حاکم بر فعالیت

عان نفرسانی به ذیکه در شرایط فعلی دولت به جای آنکه از منابع سازمان در جهت تضمین خدماتداده است درحالی
ر اش شده است. دکننده منابع سازمان در جهت منافع سیاسی و غیرسیاسیآن عمل کند، خود تبدیل به یک مصرف

ری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد در جهت رفع این مشکالت یکی از نمایندگان جلسه مذکور آقای شریعتمدا
 دولت از هیأت امنا حذف شود و یکی از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب اتاق بازرگانی در این جلسات شرکت کند.
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اند که الزم است هرچه مطرح کردهگرایی را در قالب الیحه و طرح جانبهالبته دولت و مجلس دهم موضوع احیای سه
 کارگران تر کارفرمایان ویابی منسجمعالوه بر این ایجاد بستر تشکل. تر فرایند قانونی شدن خود را سپری کندسریع

 را فراهمجامعه در جهت توسعه  ظرفیت ارتقایزمینه پایدار ماندن گفتگوی اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی و 
 خواهد کرد.

های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات بود. الذکر مطرح شد، بحث هیأتدیگر از مسائلی که در جلسه فوقیکی 
هاست که تبدیل به یک موضوع مناقشه برانگیز شده است. کارفرمایان معموال نسبت به این ها مدتترکیب این هیأت

که به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و در ای است ها در عمل به گونهموضوع شکایت دارند که ترکیب این هیأت
نتیجه احتمال آنکه رأی نهایی به نفع سازمان تمام شود و شکایت کارفرمایان کاری از پیش نبرد، بسیار زیاد است. بدین 
ترتیب با موقعیت نظارت بر خود مواجهیم. همچنین آن نمایندگانی از سازمان که در این جلسات حضور دارند خود جزو 

جددا ما اند؛ این امر من کارشناسانی هستند که در تعیین میزان حق بیمه یا جریمه تأخیر برای کارفرما نقش داشتههما
 شود. را به سوی همان موقعیت نظارت بر خود رهنمون می

 هایدر جلسه وزیر با نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی این وعده داده شد که ترکیب هیأت
ر مشتمل بر نمایندگان های بدوی تجدید نظدر حال حاضر نمایندگان هیئتتشخیص مطالبات تغییر خواهد کرد. 

ندگان پیش از این انتخاب نمایامنای فعلی( و نماینده وزیر است. تا کارفرما، کارگر، شورای عالی تامین اجتماعی )هئیت
-ه هئیتانتخاب نمایندتفویض دستور لغو امنا و وزیر به سازمان تامین اجتماعی تفویض شده بود، اما اکنون وزیر هیئت

همچنین موضوع دیگری که باید در نظر داشت، استفاده از بازنشستگان سازمان به  است. دادهامنا توسط سازمان 
عنوان نماینده کارفرما در این جلسات به انتخاب اتاق بازرگانی است؛ این کار تاکنون در بسیاری موارد انجام گرفته است 

که از این به بعد دو نماینده در صورتی های گردان( است وو خود ایجاد کننده نوعی موقعیت تعارض منافع )درب
 کارفرمایان به این صورت انتخاب شوند به تشدید چنین تعارض منافعی خواهد انجامید.

نفعان این سازمان تا جای ممکن از محتوای که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است، باید ذیجاییاز آن
ای و درمانی دریافتی آنها مرتبط است، اطالع داشته که به خدمات بیمهقوانین و مقررات آن به خصوص در مواردی 

وص رسانی درست در خصباشند اما برخی از مدیران اسبق و کارشناسان سازمان بر این نکته تأکید دارند که عدم اطالع
بیشتر برای سازمان های کسب منفعت و درآمد های سازمان به خدمات گیرندگان بخشی از راهنامهها و آیینبخشنامه

که چنین موضوعی صحیح باشد، با موقعیت تعارض درآمد و وظیفه دیگری مواجهیم. اما ممکن است است. در صورتی
ها را که روی سایت قرار کنند و بخشنامهنفعان به سایت سازمان مراجعه نمیاین پرسش مطرح شود که چرا خود ذی

های روی سایت بسیار زیاد است و در ین مسأله اشاره کرد که تعداد بخشنامهنمایند. باید به اداده شده، مطالعه نمی
نتیجه پیدا کردن یک بخشنامه از یک سو و مطالعه و فهم آن از سوی دیگر نیاز به کمک کارشناسان مجرب دارد. از 

دگان جلسه وزیر با نماین تواند به امکانی برای کسب درآمد برای سازمان تبدیل شود. درنفعان میرو این نیاز ذیهمین
بخشنامه خالصه شود تا امکان  06ها تنقیح و در قالب ها و دستورالعملبخش خصوصی قول داده شد که بخشنامه

 نفعان وجود داشته باشد.بیشتری برای دستیابی و اطالع از محتوای آنها برای ذی
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درآمد بیشتر برای مشاوران کارفرمایان )که اغلب عالوه بر این اغتشاش در مقررات سازمان تامین اجتماعی مسیر کسب 

گردان برای موقعیت تعارض منافع درببازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستند( را فراهم خواهد کرد. درواقع 

شود کارکنانی که چشم به درآمد دوران بازنشستگی خود از محل مشاوره کارشناسان سازمان تامین اجتماعی باعث می

 مقاومت کنند.شفافیت و صراحت مقررات  دربرابرایان دارند، به کارفرم

نفع اصلی سازمان تأمین توان گفت جلسه هفته گذشته، یک گام مثبت در جهت ارتباط میان سه ذیدر نهایت می

کارگران( است و با توجه به قولی که برای جلسات منظم به صورت ماهیانه و مبتنی بر  اجتماعی )دولت، کارفرمایان و

تواند این ارتباط را مستمر نموده و امکان بیان مشکالت کارفرمایان و کارگران را رفع یک مشکل مشخص داده شد، می

د به توازن توانارگری در این جلسات میای که باید مدنظر قرار گیرد این است که حضور نمایندگان کفراهم نماید.  نکته

  اجهه با تامین اجتماعی منجر شود.ی کارگری در موبهتر و شنیده شدن مسائل جامعه

*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایها و گزارشاخبار، تحلیلی گزیده

 های بازرگانیاتاق ندگانینما بادر جلسه مشترک  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیی، عتمداریمحمد شر ،
قدام از ا ،یاجتماع نیتام یامنا اتیدر جلسات ه ییگراجانبهبر اصل سه دیبا تاک صنعت، معدن و تجارت

 خبر داد. اتیه نیدر ا ییکارفرما شبخ ندگانینما یافزودن کرس یوزارتخانه برا نیا

 ی الشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش آمار مشموالن تعارض منافع در این اسم احمدق
نفر  درگیر تعارض  311اند که از این تعداد نفر کل مشموالن بوده 222وزارتخانه را به این ترتیب اعالم کرد: 

مدیرکل آموزش و  4گروه، منافع درجه یک )تصدی خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر( هستند. در این 
نفر در شورای سیاستگذاری رسما اعالم کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و  1پرورش استان هستند که 

 33ها، ها و شهرستانمعاون آموزشی استان 13یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد؛ 
 31های مردمی و های مشارکتنفر شاغل در پست 42مدیر مناطق،  12معاون پرورشی استان و شهرستان، 
 نفر شاغل در حوزه حقوقی هستند. 

 لی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تحلیلی به این موضوع پرداخت که ع
مورد  قانون اساسی در 343چگونه پس از قانون برنامه چهارم با هیات امنایی شدن دانشگاههای دولتی اصل 

ی خصوصی هم شاغل هستند منع تصدی همزمان دو شغل از حیز انتفاع خارج شده و مسئوالنی که در حوزه
 ای روی آوردند. به تمهید راهکارهای فرار بیمه

 های خبرگزاری فارس در مورد تعارض منافع رزاد گوهردهی، مدیرکل بهزیستی مازندران، در پاسخ به پیگیریف
در بهزیستی مازندران خبر داد پست سازمانی پزشکی را که در مرکز ساری نیز شاغل بوده در راستای اجرای 

 قش نیز کسر شده است. ابالغیه تعارض منافع بهزیستی لغو شده و حدود دو میلیون تومان از حقو

 حمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس از نظارت مجلس بر مدیریت تعارض منافع در آموزش و م
 پرورش خبر داده است. 



 

 

 

 

 

 

 

 1399مهر  18تا  12   |   15شماره  5

 حمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد مسوولیت اصلی انتخابات شوراها بر عهده ا
دار نظارت هستند با تعارض منافع در تائید واقع نمایندگانی که عهدهمجلس شورای اسالمی است و در برخی م

 . شوندیها مواجه مو یا رد صالحیت

 ی هفتگی مدیریت تعارض منافع حاکی از آن است که شهردار یکی از مناطق های ارسالی به خبرنامهزارشگ
بنا به بخشنامه وزیر سابق راه و شهر شیراز همزمان عضو هیئت مدیره نظام مهندسی این شهر نیز بوده و 

 آخوندی( تصدی این دو جایگاه توسط شخص واحد ممنوع است.   عباسشهرسازی )

1399مهر 19رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م  
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 آموزش و پرورش آمار و ارقام مشموالن تعارض منافع در وزارت
 11مهر 32ـ  (آموزش و پرورش ریوز یمعاون حقوق) یالشک یقاسم احمد 

  ی آموزش عمومی حوزهتعارض منافع در  
 

رض تعا»آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر که با موضوع   ریو امور مجلس وز یمعاون حقوق یالشک یقاسم احمد 
گفت:  یدرخصوص تعارض منافع آموزش شود،یجمعه شب ها از شبکه آموزش پخش م ،«یمنافع در نظام آموزش
آموزش و پرورش با  ریکرد. وز بیتصو 3111و مبارزه با فساد را در سال  یسالمت نظام ادار یمجلس، قانون ارتقا

 موسسه  خصوص ایبرد، مدرسه  یم یدر واقع منفعت شخص یو اگر کس دیفراوان گفت که شما ورود کن تیجد
 یتعفااس ایمرکز و  ایکه توقف موسسه  میکرد ینیب شیموضوع دو حالت پ نیا یدارد، کنار گذاشته شود؛ برا

 میو دو تقس کینفر بودند که در دو طبقه درجه  222. میکرد ییمدت افراد را شناسا نی. در اردیمسؤول صورت گ
گروه  یشدند و مابق ینفر را شامل م 311خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر هستند که  کیشدند. درجه 

 پدر و مادر همسر، برادرو  خواهر همسر و برادر و خواهر خود مسؤول هستند.دوم هستند که شامل  قهطب
 یاستگذاریس ینفر در شورا 1که  میآموزش و پرورش استان داشت رکلیمد 4 م؛یگذاشت کیمان را گروه  تیاولو

رد؛ خواهد ک یخداحافظ ندهیهم هفته آ ماندهینفر باق کیدادند و  تیسال توقف فعال کیرسما اعالم کردند که 
نفر  42مناطق،  ریمد 12استان و شهرستان،  یمعاون پرورش 33استان ها و شهرستان ها،  یزشمعاون آمو 13

گروه هستند که همه  نیافراد ا گریاز د ینفر شاغل در حوزه حقوق 31و  یمردم یمشارکت ها یشاغل در پست ها
 میو گفت میتعهدنامه داد یفرم ها .دیکن ییمشخص شده نها خیرا تا تار فتانیتکل دیکه موظف میافراد را نامه زد نیا

کرده و  ییاستان نها 36. تا االن ردیبپذ دیکار را خود فرد با نیموضوع اثبات شود، عواقب ا نیاگر نشود و خالف ا
ور هم کل کش یگزارش ها را بدهند. نامه به سازمان بازرس یاستان ها موظفند مابق رانیهفته مد نیفرستادند و ا

 کار انجام شود.  نیاست که ا نیو اعتقادمان ا میزد
 یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه ینفر، اعضا 311 یاسام نیپرسش که در ا نیدر پاسخ به ا یالشک یاحمد

 کی ،ی. از حوزه ستادمیرا احصا کرد یآموزش و پرورش هستند؟، گفت: ما همه اسام یعال یشورا یو اعضا
 کلر یدب یامان یشود. آقا یم فیتکل نییتع یدر حال انجام است و به زود شیهایاست که هماهنگ ریزمعاون و

بخشنامه تعارض  یاز بندها چکدامیآموزش و پرورش هم در پاسخ نامه ما اعالم کرده است که ه یعال یشورا
 ندارد. رخانهیدر دب یبخشنامه، مصداق نیشود و ا یمنافع شامل حال ما نم

موضوع را  نیمدارس کشور هم ا یو سازمان نوساز یآموزش یزیدر سازمان پژوهش و برنامه ر  نکهیا انیبا ب یو
کرد و به مجلس فرستاد که  بیبود که دولت تصو 11آذر سال  ایتعارض منافع را آبان  حهیافزود: ال  م،یکرد یبررس

 .میبرسد؛ البته ما زودتر شروع کرد بیزودتر به تصو میدواریام
 یر مکند، برگزا یکه پول پرداخت م یدانش آموز یبرا یکه کالس خصوص یپرسش که معلم نیدر پاسخ به ا یو

به تعارض منافع ندارد و معلم خارج از ساعات  یبحث ربط نیتواند مصداق تعارض منافع  باشد، گفت: ا یکند م
خارج از ساعات  یشود ول یم وردسوء استفاده کند، برخ یدهد. اگر درساعت موظف یتواند درس م یم یموظف

 است. نگونهیهم ا ایدن یاز جاها یلیدر خ ،یادار
 خبرگزاری فارس 

 

http://fna.ir/f02qae
http://fna.ir/f02qae
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 اختالفحل یهااتیمنافع در هتعارض ی وزیر برای پیگیری وعده
 11مهر 32ـ  )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( محمد شریعتمداری 

  ی تامین اجتماعی  حوزهتعارض منافع در  
 

 نیکار برگزار شد. در ا ریبا وز های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزیاتاق ندگانینما انیجلسه مشترک م 

قرار گرفت. در  یو بررس یابیمورد ارز یاجتماعنیوکار در حوزه تامها و موانع موجود در کسبنشست چالش

 یعاجتمانیتام یامنااتیدولت در ه ندهینما کیاز حذف  یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریجلسه مشترک وز نیا

 یوصخصبخش یاز سو نیاز ا شیکه پ یاخبر داد. مطالبه یخصوصبخش ندهیبه نما یکرس نیو اختصاص ا

 یهااتیتعارض منافع در ه ،یدفاتر به حسابرس یبازرس لیتبد مان،یپ بیضرا نییچندبار مطرح شده بود. تع

ودند که ب یبه فاکتورها، موضوعات مهیباعمال حق زیها و نبخشنامه حیعدم تنق ،ییگراجانبهاختالف، سهحل

 ریقرار گرفت و وز یاجتماعنیسازمان تام رعاملیو مد یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز زیم ینشست رو نیدر ا

 نییرا تع یمشخص یبندمشکالت، زمان نیاز ا کیرفع و رجوع هر یوزارتخانه، برا نیمسووالن ا گریکار و د

 کردند.

 نیاست. از نظر ا انیمشکالت کارفرما ریآن بر سا ریتاث ییگراجانبهبر موضوع سه انیعمده کارفرما دیتاک لیدل

ناسب عدم برخورد م ،یدولت فیمقاومت برابر تکال یبرا یناتوان ،یتیریمد یقانون، ناکارآمد تیافراد عدم رعا

 است. یاجتماع نیسازمان تام لیاز صدر تا ذ ییگراجانبهاز عدم سه یناش رهیو کارگران و غ انیبا کارفرما

نفر به انتخاب  کی ان،یکارفرما ندهیوزارت رفاه، نما ندهیشامل نما یبدو یهاتیهئ یبر اساس قانون اعضا

 نکهیاست. باتوجه به ا یرفاه اجتماع ریکارگران به انتخاب وز ندهیو نما یاجتماع نیتام یعال یشورا ندهینما

سپرده شده است، اکثر صاحبان  زمانبه سا یاجتماع نیتام یعال یوزارت رفاه و شورا ندگانیانتخاب نما

 دیتجد یهاتیموضوع درباره هئ نیبه نفع کارفرما وجود ندارد. ا یرا افتیکسب و کار اعتقاد دارند، امکان در

 نیتام یعال یوزارت رفاه، شورا ندگانینما زین دنظریتجد یهائتیدر ه نکهیوجود دارد. با توجه به ا زینظر ن

است. نکته  زینظر حادتر ن دیتجد یهاتیموضوع در هئ نیا دهند،یم لیتشک را تیو سازمان اکثر یاجتماع

 یجد راتیشبه تعارض منافع تاث لیمنجر نشود، به دل زینادرست ن یتعارض منافع به رأ نیاگر ا یمهم آنکه حت

 دارد. هائتیه نیا یبه آرا یدر اعتماد عموم

از  یاجتماع نیها در حوزه تامصاحبان بنگاه یهاچالشپس از طرح مسائل و در همین راستا در این جلسه 

در  ی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیعتمداریمحمد شر ران،یتهران و ا یبازرگان یهامقامات اتاق یسو

 یانه براوزارتخ نیاز اقدام ا ،یاجتماع نیتام یامنا اتیدر جلسات ه ییگراجانبهبر اصل سه دیبا تاک یسخنان

  خبر داد. اتیه نیدر ا ییکارفرما شبخ ندگانینما یافزودن کرس

 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3698410
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3698410
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 ایها و تئوریزه کردن فرار بیمهتعارض منافع چندشغله
 11مهر 31ـ  ی(اجتماع نیسازمان تام رهیمد اتیه سیعضو و نائب رئ)ی دریح یعل
 یاجتماع نیتام یتعارض منافع در حوزه  

 

و  رانیجمهور، وز سیجمهور، معاونان رئ سیرئ»:دیگو یم رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 343اصل 
 یکه م یاصل مهم و مترق نیا متاسفانه...« داشته باشند یشغل دولت کیاز  شیتوانند ب یکارمندان دولت نم

 سپرده شده است و در حال ی"تعارض منافع" و "تضاد نقش" کارگزاران نظام گردد به فراموش جادیتوانست مانع ا
 یارتو نظ ییاجرا ،یریگ میتصم ،یساز میسطوح تصم یاز تعارض منافع" در تمام یحاضر ما در کشور با "جنگل

 تیمشاغل و مشغول یدارا یخود و مشاغل شبه دولت یاصل یدر کنار شغل دولت نیو غالب مسئول میمواجه هست
 شکدهیاند کی ،یرانتفاعیمدرسه غ کی ،یرانتفاعیدانشگاه غ کیهستند و هر کدام مالک  یادیز یخصوص یها

ار به ک ایباشند و  یم رهیمد اتیمالک سهامدار و عضو ه یشرکت خصوص نیو پژوهشکده و ... هستند و در چند
 یو طبمشغولند  یتجار یساخت و ساز و اداره واحدها

 
اصال   ایبپردازند  یکمتر اتیو مال مهیدوست دارند حق ب عتا

 نپردازند. اتیو مال مهیب
 ستنیا دیحادث گرد یدولت یشدن دانشگاهها ییامنا اتیون برنامه چهارم با هکه پس از قان یگریمهم د عارضه

 یاصل مزبور به درست یکه در انتها بیترت نیبد دیانتفاع خارج گرد زیاز ح 343که حکم مندرج در ختام اصل 
شدن  ییامنا اتیبا ه .بود دهیگرد یشغل، مستثن کیاز  شیب تیاز شمول ممنوع یقاتیو تحق یآموزش یسمت ها

عمال  دانشگاهها و  ،یو معامالت یو مال یو استخدام یشدن آنها از احکام ادار یو مستثن یدولت یدانشگاهها
 یهااهو در حال حاضر دانشگ افتهی یو انتفاع یکامال  تجار یدولت قبل کارکرد اناز زم یدولت یقاتیموسسات تحق

 دولت
 
دارند و  یادیز یو انتفاع یتجار یعمل نموده و مجموعه ها یبزرگ اقتصاد یهادر نقش کارتل ،یسابقا
خود،  یوصو مشاغل خص یهستند عمال  در کنار شغل دولت یعلم اتیکه عضو ه نیدسته از مسئول آن جهیبالنت

 نیا پرسنل خود بدهند و یبرا اتیو مال مهیحق ب یستیبا زیدر دانشگاه دارند و آنجا ن گرید یشغل خصولت کی
 یستیبا یو نظارت ییاجرا ،یریگ میتصم ،یساز میافراد در نظامات تصم نیسخت است و هم شانیموضوع برا

قوق ح یفایرا در است یاجتماع نیتام زمانکار سا دهیپد نیقضاوت کنند و ا یاجتماع نیدرخصوص سازمان تام
 یو علم یتیریشده و پشتوانه مد زهیتئور یامهیدر حال حاضر فرار ب گرید عبارته ب .کندیشدگان سخت تر م مهیب
 هایازس میآنکه تصم جهینت. اصل است و فقط مستمسک آن متفاوت است یامهیاست و در هر حال فرار ب افتهی

بب افتاده است که خودشان به س یبه دست کسان یاجتماع نیکار و تام نیادیدر قبال حقوق بن هایریگ میو تصم
تعارض  یاجتماع نیبا مقوالت کار و تام شیخو نیچندان و چند یردولتیغ یهامشاغل دوم و سوم و ... و شغل

 ایت و اس یکه خودش از فعاالن بخش خصوص یاستاندار ایمجلس  ندهیمنافع و تضاد نقش دارند. بطور مثال نما
و  ندینشیخود م یتیو حاکم یدر شغل دولت کند،یم یکار تجار یرانتفاعیمثال  غ ای ییامنا اتیدر دانشگاه ه

ل یبامو نیب تواندی" نمنیلتیچون "ذو موبا یول ردیبگ میتصم یاجتماع نیکار و تام نیدرمورد قوان خواهدیم
 تیرا رعا یمشخص یخود صف بند یمربوط به مشاغل خصوص لیو موبا یتیو حاکم یمربوط به مشاغل دولت

 کند.
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 سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 

 

 تعارض منافع تیریمد افغانستان، در گرودر صلح 
 11مهر 31ـ  یاحمد محمد

 های جهانی تعارض منافعنمونه  
 

 یو نها یلیو فام یصلح بر اساس منافع شخص ندیافغانستان فرآ در
 
 یدر حال نیچرخد و ا یم یا لهیو قب یقوم تا

 یها تی. تمام اقوام و نهادها و قومردیبر اساس منافع کل جامعه افغانستان شکل گ دیصلح با ندیاست که فرآ
منافع  یو به صورت عادالنه بهره مند شوند. زمان میمستق ریو غ میاز منافع صلح به صورت مستق دیمختلف با

خود دست برداشته و به فکر  یشخص مدتکوتاه  یاز سود و منفعت ها نیشود که همه طرف یم تیریمتعارض مد
 افغانستان باشند. یمل تیتماع و هوکل اج یبلند مدت و منافع طوالن

ده جمله ها تکرار ش نیکه در همه ا یا یدیکل واژهتعارض منافع است.  تیریبا مد یارتباط منافع مل گرید نکته
 »بود، مفهوم 

 
که « منافع»مفهوم، مرک ب است از  نیکه ا میدان یاست. همه ما م(«  National interest) یمنافع مل
 »سود است و  یجمع منفعت و به معنا

 
ت است؛  «یمل

 
ت اس ییمنفعت ها یعنیکه منسوب به مل

 
 ت.که مربوط به مل

روند  شیباعث افزا یو تجارت یدانست که تعامالت فرهنگ دیو کالن، با یتعارض منافع مل تیریمد یراستا در
 نیمصلح، تض یبرا یقانون یبا توافق ها یتعامالت تجار ینشان داده که همراه خیشود. تار یصلح م یتیتثب

 میتقنه در کنترل مس یصلح ساز رونددر ضمن شروع  یاست ول یآت یها ییارویاز رو یریصلح و جلوگ یکننده بقا
 است. استمدارانیبلکه در دست س ،یرهبران اقتصاد

 ستان ماروزنامه افغان 

 

 

 مازندران  یستیقانون تعارض منافع در بهز یاما و اگرها اجرا
 11مهر 34ـ ( مازندران  یستیبهز رکلیمد) یفرزاد گوهرده

 یستیتعارض منافع در سازمان بهز  
 

اره مازندران درب یستیبهز رکلیمد کشور در حال اجرا است. یستیماه  بخشنامه تعارض منافع در بهز 36از  شیب
 یستیهزاصال توسط ب یوتراپیزیف تیتنکابن و مطرح شدن بحث تعارض منافع، افزود: مجوز فعال ریمد تیمسؤول

 ارد.ند یستیبه بهز یصادر شده و ارتباط یتوسط دانشگاه علوم پزشک یوتراپیزیمجوز ف شود،یصادر نم
 یمجوز چیکرد: خودش ه انیاستان در بحث تعارض منافع، ب یستیمعاون اداره بهز تیدرباره قرار گرفتن فعال یو

مجوز مرکز مشاوره داشته، برابر بخشنامه تعارض منافع  استان مازندران ندارد، همسرش یستیاز اداره کل بهز
 جادیا یاز صدور بخشنامه بوده و مشکل شیمجوز پ نیبخشنامه ممنوع بوده است و ا خیاز تار دیصدور مجوز جد

 .شودیافراد نم نیندارد و شامل حال ا یپروانه مانع دیافراد تمد نیا یبرا کند،ینم
را در  پزشک نیا یکرد: پست سازمان انیب ،یاز پزشکان در مرکز سار یکیدرباره بحث تعارض منافع  یگوهرده

 .میتومان از حقوقش را کسر کرد ونیلیو حدود دو م میلغو کرد هیابالغ نیا یاجرا یراستا
 خبرگزاری فارس 

https://www.mcls.gov.ir/fa/news/222382
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/222382
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=154213
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=154213
https://www.farsnews.ir/mazandaran/news/13990714000321
https://www.farsnews.ir/mazandaran/news/13990714000321
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 گری دولت و معضل تعارض منافعگری و تنظیمدرآمیختن تصدی
 11مهر 34ـ  صنعتی شریف( دانشگاه یعلم ئتیعضو ه)ی فرشاد فاطم

 کلیات تعارض منافع  
 

 ژهیشده است، بو ختهیدولت با هم درآم یگرمیو تنظ یگریها تصداز بخش یاریاست که در بس نیمشکل ما ا
 د.دچار تعارض منافع هستن دارند، اریدر اخت یگرمیکه به عنوان تنظ یدر کار یدولت انیاز متصد یگروه نکهیا

 کیط هستند توس تیکه در حال فعال ییهااز مجموعه یاریبس میرمستقیو غ میاست که هنوز مستق نیا تیواقع
ال عم نیهم دارند و ا یکه تعارض منافع شخص میدار زین یدولت رانیعالوه برآن مد شوند،یاداره م یدولت ریمد

 .کندیتر م دهیچیموضوع را پ
 رادیو گفت و گو 

 

 

 نظارت مجلس بر مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش
 11مهر 32ـ  (آموزش ونیسیکم سیرئ بینا)ی دیمحمد وح

  ی آموزش عمومیحوزهتعارض منافع در  
 

قانون مهم در کشور اجرا  نی: متاسفانه اگفتقانون تعارض منافع در کشور،  یبا انتقاد از عدم اجرا وحیدی
آموزش وپرورش در کشور  است ، خود در هر استان  تیریحوزه مد یکه متول یفرد میو امروز شاهد هست شودینم

مورات بر ا تواندیچطور م یرانتفاعیمسئول ناظر بر مدارس غ ،یطیشرا نیدر چن دارند. زین یرانتفاعیمدرسه غ
ت قانون تعارض منافع نظار ینظارت داشته باشد؛ قطعا مجلس بر نحوه اجرا یرانتفاعیصورت گرفته در مدارس غ

 برخورد خواهد کرد. یموارد نیخواهد داشت و با چن تریجد
 ینمونه مسئول در بانک مرکز یکرد؛ برا یریجلوگ یعاد یهاهیو از نفوذ آنان در رو ییشناسا دیبه جد با

و  یرانتفاعیاست و مدارس غ یصاحب مراکز توانبخش ،یستیدارد، مسئول در بهز یلیفام یهایصراف
 تعارض منافع در کشور است. قیمصاد گرید زین یرانتفاعیغ یهاشگاهدان

 خبرگزاری مجلس شورای اسالمی 
 

 

 داهایکاند تیو رد صالح دیتعارض منافع در تائ
 11مهر 32ـ ( آذرشهر و اسکو ز،یتبر ندهینما) یگیرضابیاحمد عل

  مجلستعارض منافع در  
 

دار هکه عهد یندگانیمواقع نما یاست و در برخ یاسالم یانتخابات شوراها بر عهده مجلس شورا یاصل تیمسوول
ظارت ن یمرکز اتیبعضا در ه یو حت شوندیمواجه م هاتیرد صالح ایو  دینظارت هستند با تعارض منافع در تائ

 .دهدیم یرو ییاعمال نفوذها مدر تهران ه

http://seda.ir/sh/?۹۸۹۳۴۱
http://seda.ir/sh/?۹۸۹۳۴۱
https://www.icana.ir/Fa/News/457372
https://www.icana.ir/Fa/News/457372
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 سایت خبری تابناک 
 

 

 بالتکلیفی شهردار مشمول تعارض منافع 
 11مهر 34ـ خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع  

 تعارض منافع در بخش راه و شهرسازی  
 

ی هفتگی مدیریت تعارض منافع حاکی از آن است که شهردار یکی از مناطق شهر های ارسالی به خبرنامهگزارش
شیراز همزمان عضو هیئت مدیره نظام مهندسی این شهر نیز بوده و بنا به بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی 

گرفته، های صورتبق پیگیری)دکتر آخوندی( تصدی این دو جایگاه توسط شخص واحد ممنوع است. مطا
یری گنگاری وزارت راه و شهرسازی با اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و تذکر نسبت به کنارهرغم نامهعلی

این مقام مسئول از یکی از دو سمت فوق، وی همچنان مشغول فعالیت بوده و در حال فراهم آوردن مقدمات برای 
 مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس است. انتخاب مجدد به عنوان عضو هیئت 

نظر مراجع مربوطه در اداره راه و شهرسازی استان فارس و ی مدیریت تعارض منافع پیگیر بررسی و اعالمخبرنامه
 رسانی بیشتری صورت خواهد گرفت. شهرداری شیراز در این زمینه بوده و به زودی اطالع

  تعارض منافع تیریمد یخبرنامه هفتگ 
 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: ی تلویزیونی و کلیپ چند برنامهی گذشته، در هفته
 
  بکه گروه دانش و اقتصاد ش یبا همکار رانیا یبرا تیشفاف شکدهیاند/ گرافیک تعارض منافع موشنمجموعه

 11مهر  32/  مایس کی

 مهر  31/ سایت شعار سال / شبکه یک سیما /  اهتعرفه نییکار وتعوکسب یهاتعارض منافع درصدور مجوز

11 
 

 

  

http://www.tabnakazarsharghi.ir/fa/news/906978/1000-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://www.tabnakazarsharghi.ir/fa/news/906978/1000-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/
https://www.aparat.com/v/DLban/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://shoaresal.ir/fa/news/304696
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 کس به همه کار، به هیچ کار!هر :یمجاز یتعارض منافع در فضا لیتحل
 

 افسانه شرکت
 

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی به طور منظم به تحلیل نظرات کاربران فضای مجازی در خصوص 

تا از این میان مسائل روز را شناسایی کرده و در ترویج مفهوم درست تعارض منافع  پردازدیموضوع تعارض منافع، م

مطلب در فضای توییتر و تلگرام با کلیدواژه تعارض منافع توسط کاربران بکار  321گامی برداشته باشد. هفته گذشته 

دارد در بکارگیری مفهوم تعارض  ها اختصاصدرصد از کل مطالب به آن 01رفته است. از این میان کاربران توییتر که 

 اند. منافع اغلب تضاد منافع را مرادف با تضاد در روابط بین الملل به کار برده

ها به موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش مطلب با این کلید واژه منتشر شده که قریب به اتفاق آن 46اما در تلگرام 

تا به مهمترین این مطالب مرتبط در فضای مجازی پرداخته  میکنیش مو حواشی آن اختصاص دارد. در این نوشتار تال

 و تحلیلی در خصوص هر مورد ارائه نماییم.

 تضاد منافع نیست
 
 منافع متفاوت لزوما

 آورده است: Conflict of Interestدیکشنری النگمن دو معنی متفاوت برای اصطالح 

ف اثرگذار باشد بطوریکه انجام وظای شانفیمنصفانه وظا موقعیتی که در آن تصمیمات شخصی افراد بر انجام -3

 الشعاع قرار دهد.ها را تحتسازمانی آن

 وقعیتی که در آن افراد مختلف منافع متفاوتی داشته باشند.م -2

مانطور که از معانی باال مشخص است اصطالح "تضاد منافع" یا "تعارض منافع" در زبان انگلیسی بر دو معنی کامال ه

داللت دارد، در زبان انگلیسی مرسوم است که معانی اصطالحات در موقعیت یا شرایطی که اصطالح فوق برای  متفاوت

. اما آنچه در ادبیات اداری ایران بیشتر شناخته شده و براساس آن نیز دولت الیحه " نحوه شوندیآن بکار رفته مشخص م

مات عمومی" را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرده است با مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خد

نیز به آن اشاره شد در فضای مجازی  34خبرنامه شماره معنی اول این اصطالح سازگاری دارد. همانطور که در مقدمه 

که همین امر به خودی خود  شوندیو فضای عمومی به کرات این دو معنی با یک اصطالح واحد به جای هم استفاده م

 .کاهدیه ابهامات بوده و از اهمیت اصلی موضوع مدامن زدن ب

بردند.  سیاسی بین کشوری بکار یهاکاربران فضای توییتر در هفته گذشته اصطالح "تعارض منافع" را برای انواع نزاع

باغ گرفته تا تعارض منافع میان ایرانیان داخل و خارج از کشور. همانطور از نزاع میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره

ما باید  " چرا سدینوی. به عنوان مثال کاربری مردیگیکه مشخص است تضاد در روابط بین الملل ذیل معنی دوم قرار م

ریکا جذبش کنیم"، یا کاربری دیگر می نویسد "ایران و آم میتونستییجان تضاد منافع داشته باشیم در حالی که مبا آذربا

 چه تضاد منافعی دارند که ایران با چین و روسیه نداشته باشه؟" 

https://iran-bssc.ir/wp-content/uploads/2020/10/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-14.pdf
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ری از لوگی" ترکیه اردوغان فضایی پارادوکسیکال را در مواجه با غرب و روسیه در پیش گرفته است. اردوغان برای ج

گسترش قدرت کردها در سوریه با غرب بویژه آمریکا دچار تضاد منافع شده است تا جایی که بارها تهدید به خروج از 

پیمان آتالنتیک شمالی ناتو کرده است." آنچه در اینجا کاربر بکار برده بیشتر از آنکه به مفهوم تضاد منافع اشاره داشته 

روابط بین الملل( این دو کشور اشاره دارد. بنابراین با آنچه در الیحه دولت به آن اشاره  باشد به منافع متفاوت )تضاد در

گفت که کاربرد این اصطالح برای مسائل بین الملل اشتباه است اما باید دقت  توانیشده متفاوت است هر چند نم

 کرد. کرد که این دو مفهوم کامال از هم متمایز بوده و باید در کاربرد آن ها دقت

 سالمت مردم قربانی اشتغال همزمان پزشکان

 در ن
 
، مطرح شد ظام سالمت و بخصوص حوزه پزشکانطبق بررسی های انجام شده مفهوم تضاد منافع در ایران ابتدا

به بعد در ایران صورت گرفت نشان از عمق ریشه تعارض منافع در حوزه سالمت دارد.  3116ها که از دهه ژوهشاین پ

دولتی و خصوصی  یهاموضوعات مورد بحث در این زمینه "اشتغال همزمان" پزشکان در بخش نیترییکی از اصل

 بر سالمت مردم اثرگذار باشد؟ تواندیاست. اما این بحث چقدر م

 یهاکینییا کل هامارستانیاز پس مخارج سنگین ب توانندیجود شرایط رکود تورمی در اقتصاد بسیاری از مردم نمبا و

تان در بیمارس هایبردار. صف های طوالنی برای انواع عکسشوندیخصوصی برآمده، دست به گریبان بخش دولتی م

 های دولتی مشتی  از خروار است. 

که سبب شده انگیزه چندانی جهت ارتقای بخش دولتی  داندیمنافع را عاملی متعارض  پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا

: " اکثر ایام دستگاه اندوسونوی بیمارستان رازی یا خراب است یا به سدینویو یا تعمیر تجهیزات وجود نداشته باشد و م

... فعال پزشکان بیمارستان .دالیل واهی فعال نیست! اما همین دستگاه اندوسونوگرافی در کلینیک خصوصی یکی از 

ماه خراب باشد و علی رغم تمام  32که " چرا باید دستگاه اکو مری  کندیاست" و از قول مردم این سوال را مطرح م

ها بیمارستان از تعمیر آن خودداری کند؟! اما از آن طرف شاهد باشیم که از در کلینیک قلب این دستگاه فعال پیگیری

 زی جز ترجیح نفع شخصی بر نفع عمومی است؟ " آیا این چی!باشد؟

 آیا تدریس خصوصی معلمان تعارض منافع است؟

همانطور که در اخبار تعارض منافع این خبرنامه نیز بدان اشاره شد، احمدی الشکی معاون حقوقی و امور مجلس در 

:" تدریس خصوصی دیگویم و داندیوزارت آموزش و پرورش تدریس خصوصی معلمان را مصداقی از تعارض منافع نم

 معلمان اگر خارج از ساعت موظف کالس حضوری باشد تعارض منافع نیست". 

با حقوق معلمی مخارج زندگی خود را به طور کامل تأمین کنند و عموما  توانندیهر چند پرواضح است که معلمان نم

مزمان آنان مصداقی از تعارض منافع نیست. به طور قاطعانه هم گفت که اشتغال ه توانیشغل دومی نیز دارند اما نم

صوصی خ یهاکنکور به کالس یهابرای مثال فرض کنید معلمی شاگردان خود را تشویق کند که برای تشریح تست

دولتی  آموزان مدارسوی بیایند. یا در حالت دیگر معلمی که از وظیفه اصلی خود یعنی تدریس یکسان مطالب به دانش

 یهادر آنجا به ازای کالس دهدی. دانش آموزان را به سمت مدارس خصوصی سوق مکندیو خصوصی اهمال م

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
http://diyarmirza.ir/1399/07/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA/
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. این مصادیق همگی تعارض منافع هستند و البته مصادیق دیگری را هم کندیخصوصی مبلغی اضافه دریافت م

 به لیست نتایج حاصل از اشتعال همزمان معلمان در بخش دولتی و خصوصی اضافه کرد. توانیم

ی خصوص یهاها اشاره کرد اگر اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و مطبوجه به مصادیقی که در باال به آنبا ت

باید  رسدیمستثنی باشد. بنابراین به نظر م تواندیرا مصداقی از تعارض منافع بدانیم اشتغال همزمان معلمان نیز نم

برای آن اندیشید. استفاده از تجارب سایر کشورها  یترقیدق با این موضوع با دقت بیشتری برخورد کرد و راهکارهای

تر شدن بحث تعارض منافع در آموزش و یکی از راهکارهایی است که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای روشن

ظارت ها افشای تعارض منافع، نکلیک کنید(. در این نمونه اینجاپرورش از آن استفاده کرده است )برای مطالعه بیشتر 

نهادهای مستقل بر عملکرد معلمان در مدارس دولتی و مهمتر از همه تأمین مالی این معلمان )به عنوان ابزار تشویقی( 

 از راهکارهای مدیریت این نوع تعارض منافع است.

 
 

 
 تماس باشیدبا ما در 

برای ارسال نقدها، نظرات و پیشنهادها در مورد خبرنامه هفتگی تعارض منافع و همچنین 
هایتان برای انتشار در خبرنامه با آدرس ایمیل مرکز توانمندسازی حاکمیت و ها و تحلیلیادداشت

 جامعه جهاد دانشگاهی مکاتبه فرمایید: 
info [at] iran-bssc.ir 
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 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 11 ـ رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 1399 مهر 18تا  12  -پانزدهمشماره 
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
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