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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 هاسازمانمسیر دشوار مدیریت تعارض منافع در  درآمد:
 واکاوی بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در سازمان بهزیستی

 

 فاطمه نصیری
 

با صدور بخشنامه  21/6/89سازمان بهزیستی کشور عزم خود را برای مدیریت تعارض منافع در این سازمان، در تاریخ

ز این اه مذکور مقرر کرد تمام کارکنان مسئول سازمان بهزیستی که منع پذیرش منافع متعارض آشکار کرد. بخشنام

، ظرف حداکثر سه ماه نسبت به واگذاری مرکز خود به موسسات خیریه یا ترک  اندکردهسازمان مجوز فعالیت دریافت 

 پروانه و تفعالی هپروان اصولی، موافقت هرگونه ،پست سازمانی خود اقدام کنند. به عالوه بخشنامه مذکور از تاریخ صدور

اشخاص مذکور را منع کرد. به عالوه بندهای بعدی این بخشنامه کارکنان مسئول این  برای بهزیستی مراکز تأسـیس

 ی خیریه نیز منع کرده بود.هاسازمانسازمان را از عضویت در هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیر عامل 

 Outsideهمانا نشانه گرفتن موقعیت اشتغال بیرونی )شاید بتوان گفت بزرگترین نقطه قوت این بخشنامه 

Employment ی اجرایی است. چراکه هنگامی هادستگاهی اصلی فساد در همه هاگلوگاه( است که به مثابه یکی از

، گاه ناظر بر عملکرد خود خواهند پردازندیمکه کارکنان دولتی در بخش خصوصی مرتبط به طور همزمان به فعالیت 

هستند)نظارت بر خود  هادستورالعملکه خود مجری و منتفع از آن قوانین و  کنندیمیی را وضع هااستیسه شد و گا

نافع ی تعارض مهاتیموقعگفت اشتغال بیرونی محملی برای ایجاد سایر  توانیمگذاری برای خود(. بنابراین و قاعده

سئله، تمام کارکنان این سازمان را که دارای پستی )اعم از نیز خواهد بود. لذا واضعان این بخشنامه با آگاهی به این م

 . اندکردهسیاستگذاری هستند از تاسیس مرکز منع  یامدیر، معاون یا کارشناس( با مسئولیت نظارت 

اما اشتغال بیرونی در سازمان بهزیستی چه پیامدهایی برای این سازمان و جامعه هدِف آن داشت؟ چنانکه مسئولین 

کارکنانی که در موقعیت اشتغال بیرونی قرار داشتند، در بهترین حالت به سمت تقویت مراکز  کنندیمن اظهار این سازما

خود حرکت کرده بودند. آشکارترین مثال در این زمینه در اولویت قراردادِن مراکز خود به هنگام تسهیم بودجه است که 

مر نه تنها موجب تقویت مراکز کارکنان بهزیستی و تضعیف سایر بسیاری از فعاالن این حوزه به آن اشاره دارند. این ا

مراکز خصوصی خواهد شد، بلکه آشکارا کیفیت خدمات دریافتی توانجویان این مراکز را نیز متاثر خواهد کرد. از سوی 

کنان ر ، مراکزی که توسط کادهدیمهای فساد نشان ی این سازمان برای شناسایی گلوگاههاینظرسنجدیگر چنانکه 

توسط  . چراکه بازرسی مراکزاندداشتهاین اداره تاسیس و مدیریت شده بودند، در معرض بیشترین تخلفات و فساد قرار 

ی این تخلفات شده بود و در صورت تذکر بازرسان ریگدهینادهمکاران و چه بسا کارمنِد مدیر مرکز، موجب اغماض و 

و در نهایت تخلفات گزارش شده را اصطالحا با گفتگو و  کردندیمعمل  سازمان، این مراکز در رفع تخلفات بسیار کند

. از سویی شکایات مردمی و مراجعین این مراکز به سازمان کردندیم وفصلحلزدوبند با همکارانشان در سازمان 
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العاتی که اط، چراکه که متخلف و قاضی، فردی واحد بود. از سوی دیگر به سبب رانت دیرسینمبهزیستی نیز به جایی 

و  هایزیربودجه، هادستورالعملدر اثر اشتغال بیرونی برای روسای این مراکز ایجاد شده بود، آنها از بسیاری از 

، که موجب از بین رفتن شرایط رقابتی مراکز شدندیمی سازمان در مورد مراکز، بسیار زودتر از سایر مراکز مطلع هابرنامه

 برای مراکز کارکنان بهزیستی شده بود.  و از سویی موجد سودهای کالن

ی تاثیرات سوء اشتغال بیرونی بر عملکرد سازمان بهزیستی و ارائه خدمات آن نبود، بلکه همهاما موارد اشاره شده 

اشتغال بیرونی مسیر اصلی ارائه خدمات به توانجویان این سازمان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اکنون در تمام 

ی معلولین و توانجویان در بر رویکرد نگهداری ایزوله CBRرویکرد توانبخشی مبتنی بر جامعه یا  افتهیتوسعه کشورهای

مراکز نگهداری برتری یافته است. هسته اصلی این طرح، نگهداری معلولین در خانواده و حمایت و آموزش خانواده 

یی است که از هاخانوادهبرابر یارانه  7الی  6هداری معلولین برای نگهداری از آنها است. اما در ایران یارانه مراکز نگ

. فراگیر شدن رویکرد توانبخشی مبتنی بر جامعه، منافع بسیاری از این مراکز را به خطر کنندیممعلول خود نگهداری 

ود نخواهد داشت ی نگهداری معلولین به تعداد زیاد وجروزشبانه. چراکه در این صورت نیازی به وجود مراکز اندازدیم

و یارانه این معلولین به جای آنکه به مراکز تعلق بگیرد به خانواده آنها داده خواهد شد. بنابراین مسئوالن مراکزی که از 

مدیران و سیاستگذاران سازمان هستند، روند اجرایی شدن طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه را به ضرر جامعه هدف 

 . اندکرده، ُکند یا سلب سازمان و افزایش سود شخصی خود

 2111هزار مرکز این سازمان تنها حدود  21بر اساس اظهارات دکتر قبادای دانا، رئیس سازمان بهزیستی، از حدود 

نفر از کارکنان  271مرکز تحت مدیریت کارکنان این سازمان بوده است. که پس از اجرایی شدن این بخشنامه حدود 

نفر از کارکنان نیز پست سازمانی خود را رها کرده و فعالیت  81و حدود  اندکردهاگذار سازمان، مراکز خصوصی خود را و 

که  کنندیم( با توجه به اینکه مسئولین بهزیستی اذعان 6/22/2989، ایرنادر مراکز خصوصی خود را برگزیدند. )

مرکز تحت سرپرستی  2111چیست؟ از  شدهاعالمایی شده است، سبب این اختالف آماِر بخشنامه به طور کامل اجر 

درصد از این  91درصد مراکز، تحت سرپرستی بازنشستگان، و تنها  71کارکنان بهزیستی)طیق آمار اعالم شده(، حدود 

 یکی از نقاط ضعف این. شدندیممراکز تحت سرپرستی شاغالن این سازمان است که در واقه مشمول این بخشنامه 

ی گردان است که همین امر باعث شده تنها مراکز شاغلین این سازمان واگذار هادرببخشنامه در برنگرفتن موقعیت 

این موقعیت تعارض منافع نیز بسیاری  کهیدرصورتشود و بازنشستگان همچنان مدیریت بر مراکز خود را ادامه دهند. 

 دوبند اداری، فرار از نظارت و رانت اطالعاتی را دارد. از معایب اشتغال بیرونی مانند ز 

بخشنامه مدیریت تعارض منافع دکتر قبادی دانا در مقایسه با بخشنامه متناظر دکتر  گفت یکی از نقاط قوت توانیماما 

آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که به پذیرش بخشنامه توسط کارکنان سازمان کمک کرده است، آن است که 

https://www.irna.ir/news/83648431/
https://www.irna.ir/news/83648431/
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مدیرانی که در  1تا پست سازمانیشان یا اشتغال در مرکز خصوصی را انتخاب کنند. اندشدهکارکنان بهزیستی مخیر 

، با ترک پست سازمانی خود، اکنون به عنوان کارشناِس غیرمسئول اندداشتهبهزیستی تمایل به اشتغال در مراکزشان 

ین پست ، از باندشدهاری از مدیرانی که مشمول این بخشنامه سازمان اشتغال دارند. البته همانظور که گفته شد، بسی

. این امر بسیاری را به این استدالل هدایت کرده اندکردهمدیریتی و مراکِز خود، اشتغال در بخش خصوصی را انتخاب 

بدون  !ندکردینماست که اگر مراکز درآمد هنگفتی برای کارکنان بهزیستی نداشت، این افراد قطعا مدیریت را رها 

، از ترکوتاهساله یا  2ی موقت هادورهاظهارنظر در مورد میزان درآمد مراکز باید گفت، بسیاری از مدیران بهزیستی برای 

. بنابراین اشتغال آنها در پست شوندیمافرادی خارج از این سازمان مانند پزشکان و اعضای هیئت علمی انتخاب 

و قاعدتا مدیریت مراکزشان را به  اندکردهپیش تاسیس  هاسالمراکز خود را از مدیریتی ذاتا موقتی است، در حالیکه 

 پست سازمانی ترجیح خواهند داد. 

های آتی و یا خویشاوندان کارکنان سازمان بهزیستی است. از دیگر نقاط ضعف بخشنامه مذکور، نقض حقوق نسل

الن بخشنامه به بستگان درجه یک را سلب کنند، صدور طراحان این بخشنامه به سبب آنکه امکان واگذاری مراکز مشمو 

 . این بند به آن معناست که بستگاِن کارمنداناندکردهمجوز تاسیس مراکز برای بستگان این افراد را برای همیشه منع 

حال  ری مرتبط با مراکز این سازمان مانند توانبخشی، مشاوره، مددکاری و غیره دهارشتهفعلی بهزیستی که اکنون در 

. و یا اگر بستگان درجه یک این افراد عالقه به تحصیل شوندیمتحصیل هستند از بخش بزرگی از بازار کار خود محروم 

را داشته باشند، برای همیشه از عالیق خود محروم شده و انتخاب فرد دیگری)مثال پدر یا مادر(  هارشتهو یا کار در این 

سازمان بهزیستی استخدام شود، حق آنها برای انتخاب مسیر زندگیشان را سلب پیش تصمیم گرفته است در  هاسالکه 

خواهد کرد. این درحالی است که راه حل سایر کشورها برای مدیریت موقعیت خویشاندی اقداماتی نظیر خوداظهاری 

 ی در موارد خاص است.ریگمیتصمو یا انصراف از 

کار  نیترسادهه در بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی در واقع شددر این مورد، شیوه ی انتخاب رسدیمبه نظر 

. این نقص ضرورت ایجاد کندیمهای آتی را سلب از نظر اجرایی است، اما حقوق بسیاری از افراد و حتی نسل

ان را نخدمات دولت و شفافیت در اموال و معامالت کارک کردنیکیالکترونیی مانند شفافیت نظام اداری، هارساختیز

. و همچنین اگر در کشور نظام مالی و اداری شفاف وجود داشت و میزان دارایی افراد یا مراکز؛ برای عموم کندیمآشکار 

های مردم قابل دسترس بود، دیگر نیازی به قوانینی سختگیرانه نظیر محرومیت خویشاونداِن کارکنان از فعالیت در حوزه

ی هابخشنامهو قابل رصد و ردیابی بود. در واقع  شدیمتخلفی به سرعت آشکار مشابه سازمان نبود، چراکه هرگونه 

                                                           

( دستگاه دولتی اشتغال 21)و سپس  8نافع متعارض دکتر آخوندی، مهندسان ناظری که در در بخشنامه منع پذیرش م - 1

داشتند از هرگونه فعالیت در بخش خصوصی منع، و مکلف شده بودند ظرف مدت دو ماه نسبت به تودیع پروانه نظام مهندسی 

 اجعه کنید به:خود به سازمان نظام مهندسی محل عضویتشان اقدام کنند. برای مطالعه بیشتر مر 

 http://news.mrud.ir/news/48771  

http://news.mrud.ir/news/48771
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ی الزم، محیط فعالیت کارکنان دولت را کامال ایزوله و عاری از هارساختیزسختگیرانه اینچنینی به سبب فراهم نبود 

 یاست؛ این شیوه که در بسیاری از کشورها غیرمعمول کنندیمهرگونه امکان تخلفی مانند روابط خویشاندی 

های جدید اداری برای دور زدن این تصمیمات را در پی خواهد داشت. البته باید یادآور گیرانه خطر پیدا کردن راهسخت

ی هاامگشد سازمان بهزیستی با ایجاد سامانه شفافیت، صدور الکترونیکی مجوز موسسات و سامانه خدمات آنالین، 

ر عملکرد مالی و قراردادهای سازمان و جذب مشارکتهای مردمی برداشته است، اما مثبتی در راستای ایجاد شفافیت د

اداری و الکترونیکی کردن خدمات خود در  -ی کشور، مسیری طوالنی برای ایجاد شفافیت مالیهاسازمانمانند سایر 

 پیش رو دارد.

م نظارتی سازمان از ضعف جدی به دو دلیل عمده سیست کنندیماز سوی دیگر چنانکه مسئوالن سازمان اظهار 

 دهندینمبرخوردار است: نخست آنکه بسیاری از کارشناسان سازمان به طور معمول وظیفه نظارتی نقش خود را انجام 

داری و سازمان ا ریوپاگدستو از سوی دیگر کارمندان بخش نظارت این سازمان بسیار اندک هستند و به دلیل قوانین 

ی نظارتی برای سازمان وجود ندارد. بنابراین وجود قوانین پیشگیرانه و سخت، با هاپستاستخدامی امکان افزایش 

. این در حالیست که طبق اظهارات مسئوالن سازمان، کاهدیمایجاد محیطی منزه، بخشی از بار نظارتی سازمان را 

ین به آن معناست که درصد مراکز و خدمات این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده است. ا 81الی  91حدود 

سازمان بهزیستی به درستی از بار فعالیت اجرایی خود کاسته است و اکنون باید در جایگاه سیاستگذاری و نظارت قرار 

گیرد. اما متناسب با تغییر نقش سازمان بهزیستی، امکان ایجاد و افزایش پست نظارتی برای سازمان وجود ندارد و 

 به سمت وضع قوانین سختگیرانه سوق خواهد داد. همین امر سازمان را به ناچار 

اما باید گفت به رغم تمام مشکالت ایجاد شده برای مسئوالن اجرایی این بخشنامه، نظیر شکایت مراکز مشمول در 

سازمان اداری استخدامی برای افزایش یا  ریوپاگدستدیوان عدالت اداری برای ابطال یا توقف اجرای آن، قوانین 

ی سازمانی، اعمال نفوذ مسئوالن سیاسی به نفع برخی از مشموالن این بخشنامه و غیره، بر خالف هاپستکاهش 

های مدیریت تعارض منافع، این بخشنامه با پافشاری مسئوالن اجرایی آن به اتمام رسیده و تمام بسیاری از بخشنامه

ه، بانک اطالعاتی جامعی از کارکنان سازمان، . به عالوه مسئوالن اجرایی بخشناماندشدهمشموالن آن تعیین تکلیف 

 هاسازمانهرگونه طرح اصالح اداری در  ازینشیپکه یکی از اقدامات زیرساختی و  اندکردهمراکز و موسساِن آنها ایجاد 

های مدیریت تعارض منافع باید مورد توجه . لذا تجربه این سازمان به عنوان نمونه موفق اجرای شیوهشودیممحسوب 

قرار گیرد. اما اجرای این بخشنامه همچنان عزم اجرایی و نظارتی قوی الزم دارد،  هاسازمانجدی مسئوالن و سایر 

چراکه در مورد واگذاری مجدد مراکز یا صدور مجوز تاسیس مراکز جدید همواره معیارهای منع تعارض منافع باید مورد 

ین این حوزه اطالع دارند، مفاد این بخشنامه در مورد مراکز مثبت بسیاری از فعال کهچنانسنجش قرار بگیرد. از سویی 

زندگی سازمان بهزیستی که به تازگی در حال واگذاری است رعایت نشده، که همین امر موجب تردید بسیاری از فعاالن 

 مدنی این حوزه در عزم این سازمان برای اجرای تمام عیار این بخشنامه شده است.
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*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایها و گزارشتحلیل اخبار، ده  یگز

   نفر از مدیران و معاونان آموزش و پرورش که  911محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش خبر داد که حدود

 جا شدند.شدند، جابهمشمول تعارض منافع می

 ت راه و شهرسازی از اصالح ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز به محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزار

منظور شفافیت و اقدام ویژه در خصوص رفع تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داده 

 است. 

  بند از طرح مدیریت تعارض منافع در  6ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی ضمن اعالم خبر تصویب

سیون اجتماعی مجلس، اظهار داشته که الیحه تعارض منافع از سوی دولت به صورت رسمی به مجلس ارائه کمی

الیحه  69جمهور تیرماه امسال فهرستی از نشده است. این در حالی است که معاون پارلمانی رئیس

 نشده دولت در مجلس ارائه کرده بود. وصولاعالم

 یی مجلس تصریح کرده که مجلس در تالش است مفاد مدیریت تعارض حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضا

 بگنجاند.  2211های مختلف قانون بودجه منافع را در بخش

  غالمرضا خدادادی، بازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور خبر داده که سازمان بازرسی در

و پرورش است تا گزارش اقدامات اخیر منسوب به  حال بررسی کیفیت اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش

 اجرای تعارض منافع را به مراجع ذیصالح ارسال کند.

  سروش قاضی نوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تصریح کرده وزارت بهداشت به خاطر تضاد منافع

دهد و نه حتی دید به لیست داروها میها، نه مجوز ورود داروهای بایوتک جهای خود و بیمهو ترس از افزایش هزینه

 کند.برای صادرات با تولیدکنندگان همکاری می

1399آذر  8مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ   

  

 
 با ما در تماس باشید

رای ارسال نقدها، نظرات و پیشنهادها در مورد خبرنامه هفتگی تعارض منافع و همچنین ب
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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 نفر از مسئوالن آموزش و پرورش به علت تعارض منافع  3۳۳جابجایی 
 88آذر  2ـ )وزیر آموزش و پرورش( محسن حاجی میرزایی 

 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 
 

 ینا جا شدند.جابه شدند،یو معاونان آموزش و پرورش که مشمول تعارض منافع م یراننفر از مد 911حدود 

رابطه به وزارت آموزش و پرورش ابالغ نشده، اتفاق  یندر ا یهنوز قانون یکهماه گذشته و در حال یک یط هاییجاجابه

 شده است. یشگامخود پ ینهزم ینرت آموزش و پرورش در اافتاده است و وزا

های تعارض ای با احصای موقعیتخرداد سال جاری طی بخشنامه 12الزم به ذکر است که وزیر آموزش و پرورش 

 منافع در این وزارتخانه از برخورد با این موضوع ظرف دو ماه خبر داده بود. 
 خبرگزاری ایمنا/ خبرگزاری پانا/ خبرگزاری برنا 

 

 

 ی و حسابرسیطرح نظام جامع حسابدارتشدید تعارض منافع با 
 88آذر  2ـ  ی(کارشناس ارشد حسابدار)یی خان طال یلاسماع یدمج
  در نظام حسابرسیتعارض منافع 

 

 یفههدف و وظ 21 ینیب یشبا پارائه شده که در آن  یو حسابرس ینظام جامع حسابداردر مجلس طرحی با عنوان 

جز دهندگان طرح ب یشنهادپ شده است. یشنهادپ« یو حسابرس یحسابدار یسازمان راهبر» لتاسیسیداسازمان جد

 یسابرسو ح یهای مالاز حوزه یدنبال کنندگان موضوع تخصص و شناخت ی، الباقیگرو چند نفر د یمیدکتر پور ابراه

تعارض  یدضمن تشد یسابرسو ح یحسابدار یسازمان راهبر یعال یحاکمه در شورا یمقامات قوا حضور ندارند.

ل پسا اشتغا یهمکار یلخصوص هم اکنون بدل ینا در منظور خواهد شد. یناظر برا یمنافع بعضا موجب درب گردان

 منظور یناظر برا یدرب گردان یم،تصم یها و نهادهاحاکمه در شرکت یقوا یاناز صاحب کرس یتعداد قابل توجه

 یمحترم مجلس برا یندگاننما چرا برخوردار است. ییبشدت باال  کیسباشد از رمی یزمفسده برانگ یارکه بس

 ؟یستندن یرگ یوضع و مراتب را به جد پ یقانون یانآقا یپسا اشتغال برخ یهمکار یتممنوع

کسب و کار و بستر  یمنظر فضا ینا از منوال و چه بسا اسفناک تر است. ینتعارض منافع هم وضع به هم درمورد

 یقانون گذار است و از طرف یکه خود در نهاد فردی باشد.باال می یاربس هاییسکسترش رکشور شاهد گ یاقتصاد

 شود.تعارض منافع می یرداشته باشد قطعا درگ یعال یتعضو… و  یمال ینناظر یاو  یدر موسسات مال

 ینا یجراو ا یبصوت یشودم یدهد یاتکه در جزئ یراداتیا یبا وجود برخ یطرح موافقم ول ینا یشنهادپ یاتمن با کل 

 یکرهاز پ یرا که سالها است جزئ یتمنظور و عدم شفاف یناظر برا یتعارض منافع و درب گردان یدطرح موجبات تشد

 شده است را رقم خواهد زد. یرانا یماراقتصاد ب
 های حسابداریتازه 

 

http://www.tccim.ir/story/?nid=65950
http://www.pana.ir/news/1140381
http://www.pana.ir/news/1140381
https://www.imna.ir/news/456708
https://www.imna.ir/news/456708
https://www.imna.ir/news/456708
http://www.accpress.com/news/1399/09/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD/
http://www.accpress.com/news/1399/09/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD/
http://www.accpress.com/news/1399/09/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD/
http://www.accpress.com/news/1399/09/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD/
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 یب! تعارض منافع همچنان در انتظار تصو یحهال

 88آذر  1ـ  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
  تعارض منافعکلیات 

 

 ییسر یمعاونت حقوق یشنهادبه پ «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفام وظاتعارض منافع در انج یریتنحوه مد» یحهال 

قرار  یمجلس شورا یندگاننما یزم یو در حال حاضر رو یدرس یرانوز یاته یبجمهور در آبان ماه سال گذشته به تصو

 .یدرس یبتصو دولت به یماده از سو 21با  یتدر نها اماشد  ینماده تدو 71در ابتدا با  یحهال  ینگرفته است. ا

اده د یشنهادموضوع پ یتدولت که به مجلس ارائه شده و اهم یحهباتوجه به ال  یهای مجلس در گزارشپژوهش مرکز

تعارض منافع  ریتیمد یکارگروه تخصص یلداده تا با تشک یشنهادمرکز پ ینشود. البته ا یبتصو یحهال  یاتاست که کل

 .ردیاز فساد نقش داشته باشد، صورت گ یشگیریپ درتواند که میدولت  یحهکردن ال  یینها یبرا یاقدامات موثر

ن هم تهرا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق بازرگان یتعارض منافع از سو یریتمد یحهسال گذشته ال  یکطول  در

و  اره نقدب یندر ا یو مبارزه با فساد اتاق تهران جلسات تخصص ییقضا یتحما یسیونقرار گرفته و کم یمورد بررس

ران، و مبارزه با فساد اتاق ته ییقضا یتحما میسیونک ییسفرد، ربرگزار کرده اند. حسن فروزان یحهال  ینا یبررس

داده ات رخاتفاق» گفته بود: یشماه پ یکبازار،  یناز فساد در ا یریمثال درباره توجه به موضوع تعارض منافع و جلوگ

ر ها دیتشفافصدا درآورد که عدمهشدار را به ینا یگرس تهران، بار دها در بورشاخص یزشو ر یهدر بازار سرما یراخ

 یته فورب یدبازار با ینمنافع در اتعارض یریتمد یبرا روینبازار را به ناکجاآباد سوق خواهد داد، از ا ینا یه،بازار سرما

 «اقدام کرد.
 انی، صنایع، معادن و کشاورزی تهراناتاق بازرگ 

 

 

 در خودروها LPGعدم گسترش  وتعارض منافع وزارت نفت 
 88آبان  9ـ یگزین( جا یهاسوخت یکشور یهاتحاد ییسر)یان محمود یعل
 ی انرژیحوزهدر  تعارض منافع 

 

و پخش  یشپاال  یدر خودروها بازهم وزارت نفت و شرکت مل یعفراوان در استفاده از گاز ما هاییتوجود مز علیرغم

وزارت نفت در دولت  تدبیرییدر خطوط لوله با ب ی. جیحوزه نداشته و همچنان سوزاندن ال. پ یندر ا یابرنامه

در خودروها، تعارض منافع وزارت  ی. جیتوسعه ال. پ دمع یاصل یلدوازدهم ادامه دارد. کارشناسان معتقدند که دل

در  یول گیرد،یوش به وزارت نفت تعلق مفر  یددرصد عوا 22۴2تنها  ینحوزه است. در صادرات بنز یننفت در ا

 یاز درآمد صادرات یمندتفاوت در بهره ینبه وزارت نفت تعلق دارد و ا یصادرات یدیتمام عا ی. جیصادرات ال. پ

وخت به سبد س ی. جیاضافه شدن ال. پ یارتوجه به منافع بس با موضوع شده است. ینتعارض منافع در ا یجادعامل ا

 کند. ییزرتوسعه اتوگاز برنامه یکشور برا یکه وزارت نفت با در نظر گرفتن منافع مل شودیم یشنهادخودروها، پ
 خبرگزاری دانشجو 

 

http://www.tccim.ir/story/?nid=65950
http://www.tccim.ir/story/?nid=65950
https://snn.ir/fa/news/891217
https://snn.ir/fa/news/891217
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 تضاد منافع وزارت بهداشت، مانع همکاری با صادرکنندگان دارو
 88آذر  1ـ  (کشور یعلم استیس قاتیمرکز تحق سیرئ)ی نینائ ینور یقاض سروش

 در نظام سالمت تعارض منافع 
 

 دیجد وتکیبا ینه مجوز ورود داروها ها،مهیخود و ب یهانهیهز شیوزارت بهداشت به خاطر تضاد منافع و ترس از افزا
 .کندیم یهمکار دکنندگانیصادرات با تول یبرا یو نه حت دهدیداروها م ستیبه ل

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشوراتاق  
 

 

 نظام سالمت کشور، تعارض منافع است تیریدر مد یمسئله جد
 88آذر  1ـ ( اقتصاد سالمت انکارشناس)میثم مهدیار و احمد شرفی 

  نظام سالمتتعارض منافع در 
 

وزارتخانه  نیبوده که در ا یمتعدد یرانت یهان گروهنظام سالمت در چند دهه گذشته محل جوال :اریمهد ثمیم

نظام سالمت کشور همواره در دست پزشکان متخصص بوده و موجب  تیریمدت مد نیا در اند.جاگرفته و رشد کرده

 نینخست یکند. در واقع دکتر نمک تیفعال یداشته باشد به صورت صنف یاآنکه شکل حرفه یبه جا تیریمد نیشده ا

 نیکار اهکهن ئوالناز مس یتوجه به اقتصاد وزارت بهداشت مورد مخالفت برخ لیکشور است که به دل شکرپز یغ ریوز

 یها در تضاد بوده است. در چهار دهه گذشته فسادبا منافع آن ریوز نیا ماتیوزارتخانه قرار گرفته است، چرا که تصم

رفت  شیپ ییموضوع تا جا نیمنتقل شد و ا یدوره بعداز هر دوره به  راثیم نیدر بدنه وزارت بهداشت شکل گرفته و ا

وزارت  رنظریسالمت ز یهامهیب عیطرح تحول نظام سالمت و تجم یبا اجرا ،یزاده هاشم یقاض زارتدوره و یکه ط

ع نف یسابق و اسبق ذ یکه از وزارت وزرا یهمه افراد دیجد ریکار آمدن وز یبا رو نی. بنابرادیبهداشت به اوج رس

 یکنکارش ،یدادند و با مخالفت با ویتعارض منافع واکنش نشان م لیبه دل یفعل ریوز ماتیربرابر تصمبودند د

ون وزارت بهداشت باشد چ یبرا یاتفاق مبارک تواندیبهداشت م ریوز یو فناور قاتیمعاون تحق یاستعفا .کردندیم

 باشد. رگذاریتأث طیبهبود شراشود و در  یو نیگزیجا یاستهیامکان را فراهم ساخته که فرد شا نیا

 

قدر دارند و چ یمرکز پژوهش ایو  داروسازی شرکت چند زاده ملک یآقا رینظ یرانیشود مد یبررس دیبا :یشرفاحمد 

ور نظام سالمت کش تیریدر مد یمسئله جد نی. بنابرااندنفعیذ یمطالعات پژوهش حوزهاز بودجه وزارت بهداشت در 

مت در حوزه نظام سال یانقالب تیریشاهد مد توانیتعارض منافع حل نشود نم نیکه ا ینتعارض منافع است و تا زما

در بخش  تیاجازه فعال یدکارکنان ستا دشدهیدر قانون برنامه پنجم توسعه تأک نکهیبا ا یکشور بود. به گفته و

 یریزاز معاون و توانینم نیراقرا رگرفته و اجرا نشده است. بناب یتوجهیمهم مورد ب نیرا ندارند، تاکنون ا یخصوص

 یگذاراستیو س یسازمیمنافع مردم تصم یدارد انتظار داشت دلسوز مردم باشد و در راستا یکه شرکت داروساز

 کند.
 تحلیلی قدس آنالین –پایگاه خبری  

 

http://www.tccim.ir/story/?nid=65963
http://www.tccim.ir/story/?nid=65963
http://www.qudsonline.ir/news/728865
http://www.qudsonline.ir/news/728865


 

 

 

 

 

 

 10 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 رفع تعارض منافعو  اصالح نظام ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز
 88آذر  9ـ ( معاون مسکن و ساختمان) محمود محمودزاده

 یمسکن و شهرساز یتعارض منافع در حوزه 
 

در خصوص رفع  یژهاقدام و یت،معاون مسکن و ساختمان از اصالح ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز به منظور شفاف
م سازمان نظا یمرکز یدر تعامل با شورا یزساختمان ن یرض منافع خبر داد و گفت: اصالح قانون نظام مهندستعا

 ساختمان کشور در دستور کار است. یمهندس
 ینصنعت حمل و نقل آنال/ وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران 

 

 

 تضاد منافع است قمصدا 1۳۳ماده  ونیسیقانون کم
 88آذر  2ـ  ی(شتبه دیدانشگاه شه ییدانشجو جیمسئول بس) جواد آزمون

  تعارض منافع کلیات 
 

و خوب  تسین نیاز مستضعف تیدر جهت حما نیقانون و برخورد با تخلف متخلف یو اجرا ینوع نگاه ما به قانونگذار
تبصره  ازدهی م،ینگاه کن 211ماده  ونیسیاست. اگر ما به قانون مثل قانون کم یعیطب دیآمی شیکه پ یمسائل نیا

کرد  مهیرج دیبا شد،وجود نداشته با بیافزون بر تخر ،ینینچنیشود اگر در تخلفات ال اول آن ذکر میدارد که در فص
وجود  نفعیذ کی نیقوان نیکه در ا یدر کشور وجود دارد. تا زمان 71قانون تضاد منافع از دهه  نیکه ا مینیبو ما می

ل شک نیهم به بدتر نیقوان نیوجود دارد و همچن یاهقیاست و برخورد سل یهم ناظر و هم مجر زین نفعیدارد و آن ذ
 . دهدیرخ م اقاتاتف نیا شود،یممکن اجرا م

 خبرگزاری دانشجو 
 

 

 در کمیسیون اجتماعیتعارض منافع  یریتبند از طرح مد 3تصویب 
 88آذر  9ـ ی( مردم سار یندهنما)ی کارنام ییبابا یعل
  تعارض منافعکلیات  

 

رار قاجتماعی مجلس  یسیونبود که در دستورکار نشست کم یتعارض منافع موضوع یریتطرح مد ییاتجز یبررس
 یررسمورد ب یزو بستگان ن یتعارض منافع، منافع شخص یریتطرح اعم از مد ینز اا یگربند د 9نشست  ینداشت. در ا

  .یدرس یبقرار گرفته و به تصو
ها و اساس ارگان نیاند که بر ارا مشخص کرده اندشدهیقانون م نیکه مشمول ا ییها و نهادهامصوبه سازمان نیدر ا

)البته با اذن رهبر  ینظر نهاد رهبر ریز یهاادها و مجموعهنه ،یردولتیو غ یدولت یعموم ینهاها ،یدولت ینهادها
تعارض منافع پس از  تیریهستند که طرح مد ییهامجموعه ه،یقوه قضائ ،یاسالم یمعظم انقالب(، مجلس شورا

 .شودیشدن به قانون شامل حال آنها م لیتبد
 خبرگزاری ایسنا/ خبرگزاری صدا و سیما/ خبرگزاری فارس/ س شورای اسالمی)خانه ملت(خبرگزاری مجل 

 

https://www.mrud.ir/news-view/ArticleId/29378
http://iran-transportation.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
http://iran-transportation.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
https://snn.ir/fa/news/892352
https://snn.ir/fa/news/892352
https://www.icana.ir/Fa/News/460975
https://www.farsnews.ir/news/13990904000522
https://www.farsnews.ir/news/13990904000522
https://www.iribnews.ir/fa/news/2930126
https://www.iribnews.ir/fa/news/2930126
https://www.isna.ir/news/99090403513
https://www.isna.ir/news/99090403513
https://www.isna.ir/news/99090403513
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 ؟ دولت به مجلس یتعارض منافع از سو حهیالعدم ارائه رسمی 
 88آذر  9ـ ی( اجتماع یسیونکم یسرئ یبنا)یلی اسماع یول
  تعارض منافعکلیات  

 

شده است  یببند از طرح تصو 6 یکنزد شود.یم یبررس یسیون اجتماعی مجلستعارض منافع در کم یریتطرح مد
ز ا یاریوجود دارد؛ بس یقانون یتعارض منافع خألها یریتادامه دارد. در طرح مدمسئله مهم تا نشست فردا  ینو ا
 یرییگ. در جهت پکنندیو به سمت منفعاتشان حرکت م شوندیرو مدر عملکردشان با تعارض منافع روبه یرانمد

 ست.شده ا بینییشپ ییمانند درج در پرونده تا اقدام قضا یاز تخلفات ادار یشگیرانهپ یهاشده، اقدام یادطرح 
شور کل ک یسازمان بازرس یه؛قانون هم بحث و تبادل نظر کردند. طرح در متن اول یدستگاه مجر یبر رو یندگاننما

مانند وزارت اطالعات،  یگرید ینهادها یندگان،نما یبود که برخ یدهقانون برگز یرا به عنوان ناظر بر حسن اجرا
و همراهان او هم به عنوان  یفراهان یرآبادیکردند. احمد ام یشنهادا پسازمان اطالعات سپاه ر  ات،محاسب یواند

 یع براتعارض مناف یحهال  .یابدیادامه م یندهبه آنها در هفته آ یدگیداشتند که رس ییهاو بحث یشنهادهاطراحان، پ
 یمخالفت اعضاکرده بود که با  یینجمهور تعیسرئ یاستنه نفره را به ر یتهکم یکقانون  ینا ینظارت و اجرا

 مواجه شد. یسیونکم
تفاده اس یحهال  هاییترفظالبته از  .به مجلس ارائه نشده است یدولت به صورت رسم یتعارض منافع از سو یحهال 
درباره تعارض منافع  یسیونو طرح کم یندگاننما یشنهادمجلس، پ یهابه عالوه طرح مرکز پژوهش کنیم؛یم

 هستند. یاجتماع یسیونکم یندگاننما یبررس یمحورها
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 یردولتیسازمان مدارس غ سیرئدفاع آموزش و پرورش از تغییر پست 
 88آذر  2ـ معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش 

 آموزش عمومی یتعارض منافع در حوزه 
 

که  «تعارض منافع یریتبخشنامه مد»باعنوان  88 آبان22 یخمطلب مندرج در باشگاه خبرنگاران جوان به تار یدر پ
 ود،ی پرداخته بهای مردمو توسعه مشارکت یردولتیسازمان مدارس غ سیرئبه انتقاد از اکتفا کردن به جابجایی 

 وزارت با ینا ینکهاست: نظر به ا یرو امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به شرح ز یپاسخ معاونت حقوقبخشی از 
ر مجّدانه د یان،مجر یهو توج یشمستمر، پا یریگ یپ نبخشنامه موصوف را صادر نموده و ضم ت،یاحساس مسئول

و مراکز  مدارس یتو فعال یسآن در حوزه تأس یکبند  یقمصاد یژهبخشنامه مذکور )به و یقکامل مصاد ییحال شناسا
ذا آنان است؛ ل یتوضع یفتکل یین( و تعیردولتینظارت بر مدارس و مراکز غ یشوراها یاعضا یاز سو یردولتیغ

مجوز  ینظارت دارا یشوراها یاعضا یریکناره گ خروج و بخشنامه فوق الذکر یکهدف از بند  ینکهبرا یدضمن تأک
و  یساز یمتصم یا)وحدت ناظر و منظور  یرادنظارت و رفع ا یدر شوراها یتاز عضو یمرکز آموزش یامدرسه  یتفعال

هم  یادشده بخشنامه ینمرکز مشمول یامدرسه  یتتوقف فعال یا ییکه با جابه جا نفعان بوده یتوسط ذ یماتخاذ تصم
 در حال تحقق است.

 وزارت آموزش و پرورش 
 

https://www.yjc.ir/fa/news/7569599
https://www.yjc.ir/fa/news/7569599
https://medu.ir/fa/news/item/1351807
https://medu.ir/fa/news/item/1351807
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 گیردهای ستادی را در بر نمیبخشنامه آموزش و پرورش همه پست
 88آذر  2ـ (کل کشور یبازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرس)ی غالمرضا خداداد

 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 
 

 یئته در «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد» یحهآبان سال گذشته بود که ال 
اکش که هنوز در کش اییحهال  شود. یلارائه شد تا به قانون تبد یاسالم یو به مجلس شورا یدرس یبدولت به تصو

رورش از آموزش و پ .هاستیبه دست بهارستان یبنتظار تصوو در ا یدهنرس یجهبه دوازدهم به نت یازدهممجلس  ییرتغ
 یروز میرزایییدفعه محسن حاج ٣-٢هم  یتموضوع تعارض منافع را داشت و در نها یاجرا یهخرداد امسال داع

درست  یاجرا کرد. یبخشنامه در آموزش و پرورش را اطالع رسان ینگذرا از روند عملکرد ا یآموزش و پرورش گزارش
در  یاما هنوز نقاط مبهم دهد،یم یدرا نو ینقوان یبر حسن اجرا یشترب ینظارت و کنترل هرچ ینهنامه زمبخش ینا

 آن تاکنون وجود ندارد. یروشن برا یکه پاسخ خوردیکار به چشم م اجرای یرمس
مدارس گفت: قانون در این رابطه کل کشور  یبازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرس یغالمرضا خداداد

 یر حالقانون د ینهستند. ا یتدر اولو یانباشد، فرهنگ یالتیتسه یکرده چنانچه قرار بر اعطا یحتصر یردولتیغ
شامل چه  یقادق یانفرهنگ ینا یستاز آن ارائه نشده است و مشخص ن یقیدق یفکار برده که تعررا به یانکلمه فرهنگ

که  یو گفته است افراد گیردید آن تمام ابعاد را در نظر نمبخشنامه مشخص شد که مفا ینا یدر بررس است؟ یکسان
 دیبا کنند،یم یداربوده و در ستاد وزارت آموزش و پرورش صاحب پست هستند و مدرسه یگذار یاستس یدر شورا
 یواز س ییاجرا یهاسمت یرپست و حضور در سا ییپست خود راکه طبق آن اقدام به جابجا یاحفظ کنند  رامدرسه 

 تعارض م ینالبته ا یموالن مشمول را شاهد بودمسئ
ً
را تا  یدولت یرو مدارس غ یگذار یاستس یشورا یاناقدام صرفا

 یفیتک یدر حال بررس .شودیوزارت آموزش و پرورش نم یستاد یهاپست یرمرتفع کرده است و شامل سا یحدود
تعارض منافع  یمنسوب به اجرا یرامات اختا گزارش اقد یمبخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش هست یاجرا

 .یمارسال کن یصالحرا به مراجع ذ
 یهاستپ یربخشنامه در سا ینا یگرد یقمسئوالن، اما هنوز مصاد یمدرسه دار یاجرا در بعد سامانده یفیتفرض ک با

 . شفاف اعالم نشده است یبر تداوم کار و گزارش ده ینیو تضم یستروشن ن یستاد
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 در اولویت کمیسیون اجتماعی مجلستعارض منافع  یریتطرح مد
 88آذر  2ـ ی( اجتماع یسیونعضو کم)فر یبهروز یلخل
 تعارض منافع کلیات 

 

 یو استخدام یادار یتعارض منافع و سامانده یریتمجلس طرح مد یاجتماع یسیونکم یرجلسات اخ یاصل یتاولو
 یدنبا یمنافع جمع یرند؛خود را در نظر بگ یمنافع شخص یدنبا شوندیم یریتیمد یهاکه وارد پست یاصاست. اشخ

 شود. یمنافع فرد ایفد
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7570264
https://www.yjc.ir/fa/news/7570264
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/04/2395856
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/04/2395856
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 میگنجانیم1۰۳۳تعارض منافع را در بودجه  تیریمد
 88آذر  2ـ  (مجلس ییقضا ونیسیکم سیرئ بینا) یحسن نوروز

  تعارض منافعکلیات 
 

 ایو  ییمسئول در قوه قضا کیکه  یوجود دارد به طور ی مختلفهاها و وزارتخانهها، سازمانرگانتعارض منافع در ا

 امجدر آنجا ان یو حقوق ییدفترخانه هم داشته باشد و اقدامات قضا کیممکن است  یدر وزارت دادگستر ریمد کی

 قانون .میهست یدولت یهاشرکت رهیمد أتیه یو اعضا یدولت رانیمد یتو در تو یهاشاهد شرکـت نیدهد. همچن

. شود نیتعارض منافع مانع از چند شغله بودن متخلف تیریدارد که داشتن دو شغل ممنوع است و مد دیتأک یاساس

 ردیهم از مجلس حقوق بگ یاندهیکه نما میشاهد آن باش دیوجود داشته باشد؛ نبا دیتعارض منافع در مجلس هم نبا

  .میها هستها و سه شغلهاز قانون دو شغله حیصح ریغ ریشاهد تفس کند. افتیدررا  اشیعلم أتیو هم حقوق ه

 رأ ییقضا ونیسیتعارض منافع در کم تیریاگر طرح مد
ً
 مینکیتالش م نکهیخواهد آورد. ضمن ا یمطرح شود قطعا

طرح  .میبگنجان 2211مختلف بودجه سال  یهاآن را در بخش میکوشیالزم را آورده و م یرأ یطرح در صحن علن نیا

ه ک رسدیمختلف دولت است اما به نظر م یهاتهاتر اطالعات بخش ازمندین نکهیتعارض منافع ضمن ا تیریمد

 .شوندیاز دولتمردان دو شغله و سه شغله محسوب م یسران قوا هم است. چرا که برخ یاقدام جد ومیتصم ازمندین
 اقتصاد آنالین/  جامعه خبری تحلیلی الف 

 

 

  گیرانلزوم مدیریت تعارض منافع در اعطای ارز دولتی به تصمیم
 88آذر 7ـ  راک(مردم ا ندهینما)ی آصفرمحمد حسن 

  تعارض منافع کلیات 
 

 را به مجلس یاحهیال  نیکه البته دولت هم چن میهست« تعارض منافع»نام در مجلس به یطرح بیما در حال تصو
شان هستند، نتوانند خود یریگمیتصم یهاگاهیکه در جا یکسانالزم است تعارض منافع،  برای مدیریت .آورده است

 .رندیبگ ازیامت یوابسته با ارز دولت ایخود  یهاها و کارخانهها، شرکتمجموعه یبرا
 خط بازار/ 4۰اقتصاد  

 

 

 تداوم رسیدگی به طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس
 88آذر  7ـ بهار نیوز 

 تعارض منافع کلیات 
 

 ریوز یعتمداریو شر دهدیهم ادامه ماین هفته تعارض منافع را  تیریح مدطر  یبررساجتماعی مجلس  ونیسیکم
 . است ندهفراخوا ندگانیبه پرسش نما ییپاسخگو یکشور را برا ریوز یفضل یو رحمان یتعاون، کار و رفاه اجتماع

 همشهری آنالین/  خبرگزاری ایلنا/  بهار نیوز 
 

https://www.alef.ir/news/3990905058.html
https://www.eghtesadonline.com/n/2S64
https://www.eghtesadonline.com/n/2S64
https://www.eghtesadonline.com/n/2S64
https://eghtesaad24.ir/fa/news/86802
https://khatebazar.com/blog/view/articleid/11786
https://khatebazar.com/blog/view/articleid/11786
https://khatebazar.com/blog/view/articleid/11786
https://www.baharnews.ir/news/243185
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1001657-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1001657-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/568096
https://www.hamshahrionline.ir/news/568096
https://www.hamshahrionline.ir/news/568096
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 پاسخ در مورد تعارض منافع رئیس دانشگاه فرهنگیانیسواالت ب
 88آذر  2ـ  پایگاه خبری تحلیلی صدای معلم

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 
 

" در دو جلد منتشر یفیهای پژوهش کروش یبه نام "اصول و مبان یکتاب 2986در سال  انیدانشگاه فرهنگ سییر
 72جلد اول  متیکتاب در دوجلد و ق نیا دی، مصوبه خر 89در سال  انیفرهنگ پژوهش دانشگاه یشورا کرده است.

 نهی( را صادر کرد. هزییهزار تا 2و 7، 6هزار جلد )در سه مر حله  22 راژیهزار تومان به ت 71هزار تومان و جلد دوم 
تفاده ای از سوء اسعامله نمونهم نیتومان بوده است. ا اردیلیحدود دو م انیکتابها از بودجه دانشگاه فرهنگ نیا دیخر

ه ک یعیوقا ایآموزش و پرورش آن است؛ آ ریاز وز« معلم یصدا»پرسش  مال نامشروع است. لیتحص یابر  تیاز موقع
 مایاز پنج ماه ، صدا و س شیپس از گذشت ب ؟ستی"تعارض منافع" ن قیرخ داده است از مصاد انیدر دانشگاه فرهنگ

و  یریگیکه مسئول پ دیگوبرنامه در گزارش می یمجر موضوع پرداخت. نی" به ا 11ن در برنامه " تهرا یدر گزارش
 !سترئیس دانشگاه فرهنگیان ا یکند، دانشجو یدگیجا رس نیبه ا دیآموزش و پرورش که با یبازرس

هر اظ ونیزیدر مقام " پاسخگو" در تلو انیدانشگاه فرهنگ یکل حقوق ری، مدمایگزارش صدا و س نیاز پخش ا پس
ه با های مربوطکند که کتابعنوان می انیدانشگاه فرهنگ یکل حقوق ریمد. کندرا ارائه می یحاتیشده و به توض

اگر  ایآن است که آ« معلم یصدا» پرسش قرار گرفته اند. دییدانشگاه مورد تا یپژوهش یهمه جوانب در شورا یبررس
است  یوالس نیا شد؟کار انجام می نی" بود باز اانیه فرهنگدانشگا سیبه عنوان "رئ یحقوق گاهیفاقد جا فریخن یآقا

مکررات است و به  یتکرار برخ قهیدق 21از  شیبرنامه ب نیپردازد و حاصل ابه آن نمی مایمنتقد صدا و س یکه مجر
 "تعارض منافع " بر سر نرخ در حال چانه زدن هستند! یعنیپرداختن به اصل موضوع  یرسد به جانظر می

 تحلیلی صدای معلم –پایگاه خبری  
 

 محتواهای تصویری تعارض منافع 
 

 کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: ی تصویری و برنامه چنددر هفته  گذشته، 
 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه/ برنامه /  یو شهردار ینظام مهندس تعارض منافع در سازمان

 88آذر  2/ 12ایرنا /  ت و جامعهمرکز توانمندسازی حاکمی/ کشاکش منافع
تعارض منافع در رابطه بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری ی تصویری آمده است: در توضیح این برنامه

وندی عباس آخ تهران بازار مهندسی را دستخوش فساد،رانت و انحصار کرده است. در این قسمت به گفتگو با
وزیر سابق راه و شهرسازی و نادر شکوفی عضو هیات مدیره جامعه مهندسان مشاور نشستیم تا بی پرده از 

 های مختلف حوزه ساخت و ساز مسکن با خبر شویم.منافع گروه
 1/ سایت تلوبیون /  11/ برنامه تهران  انیدانشگاه فرهنگ سیهای رئفروش کتابی تعارض منافع و ماجرا 

 پرداخته شده است. "صدای معلم" : در متن خبرنامه به تفصیل به بررسی این موضوع در سایت 88آذر 
 

  

http://www.sedayemoallem.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88/item/19921-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.sedayemoallem.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88/item/19921-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84117795
https://www.irna.ir/news/84117795
https://iran-bssc.ir/tag/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://www.irna.ir/news/84117795
https://www.telewebion.com/episode/2431359
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 مجازی فضای در منافع تعارض تحلیل
 ت تعارض منافع در مجلسچند دلیل منطقی برای اعالم وصول الیحه مدیری

 

 فرشته الهی
 

آذر، توجه گسترده نظرات عمومی در  7تا  1ی منتشر شده در هفته گذشته یعنی در حدفاصل روزهای هاتییتوبررسی 
خصوص استعفای پس از عزل معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اقدامات انجام شده توسط وی را که گفته 

کرونایی  ندهکننگراناست نشان داد. عالوه بر این موضوع که به دلیل وضعیت  بودهمنافع درگیر با تعارض  شودیم
 033ی برخوردار است، موضوعاتی از قبیل تعارض منافع موجود در قوه قضائیه و نیز برکناری اژهیوکشور از اهمیت 

ر از حث قرار گرفتند. سهم توییتمدیر در آموزش و پرورش به دلیل داشتن تعارض منافع نیز در فضای مجازی مورد ب
و سهم تلگرام برابر  %77ی موضوعات مرتبط با تعارض منافع دربارهی مجازی هارسانهمیان مطالب منتشر شده در 

زاده و -ملک-زاده، #اخراج-شامل #ملک هاهشتگبوده که در بین تمامی مطالب پرتکرارترین  %30با 
 #سیناکمالخانی بودند.

 عارض منافع در نظام سالمت با استعفای معاون وزیرتوجه دوباره به ت

ی گوناگون تعارض منافع در وزارت بهداشت و درمان کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و تاکنون هم هاتیموقعوجود 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهی مختلف از جمله در پایگاه اینترنتی هارسانهمطالب متعددی در این خصوص در 

بیان شده است. نعمت حیات و زندگی از چنان درجه احترام و ارزشی برخوردار است که تمامی افراد متولی حفظ و 

حفظ جان و سالمتی افراد قرار داده و منافع شخصی و بایستی هدف اصلی و اولیه خود را  هاانسانمراقبت از سالمتی 

ی شدن ماجرای استعفای معاون ارسانهمالی خود را به آن گره نزنند. ولیکن در نظام سالمت کشور به خصوص پس از 

 که به نوبه خود این خوردیمی تعارض منافع به چشم هاتیموقعیی از وجود هانشانهتحقیقات و فناوری وزارت کشور 

 برد.ف واال را زیر سؤال میهد

ازی و ی داروسهاشرکتیکی از موارد تعارض منافع در نظام سالمت کشور مسئله فعالیت در بخش خصوصی و مالکیت 

مراکز پژوهشی توسط متولیان و کارکنان وزارت بهداشت است. با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده 

ی قرار گرفته و اجرا نشده توجهیبالیت در بخش خصوصی را ندارند، تاکنون این امر مورد کارکنان ستادی اجازه فع

از افرادی که درگیر اینگونه تعارضات منافع هستند انتظار داشت که دلسوز مردم بوده و با  توانینماست. بنابراین 

 ی کنند.گذاراستیسی و سازمیتصممدیریتی انقالبی در راستای منافع و حفظ جان و سالمتی آنان 

ی بارز تعارض منافع هانمونهوظیفه و ... از -ی بر خود، تعارض درآمدگذارقاعدهاشتغال همزمان، نظارت بر خود، 

ی ورهاکشموجود در نظام سالمت کشور هستند که در واقع ریشه در ساختار غلط این نظام دارد. به عنوان نمونه در اکثر 

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/
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متصدی عنوان وزیر بهداشت شود زیرا هر چقدر  تواندینملمان به هیچ وجه یک پزشک توسعه یافته همچون آمریکا و آ

وم مردم مناسبی برای منافع عم رندهیگمیتصم تواندینمیک پزشک در فعالیت پزشکی و یا صنفی خود خوب عمل کند 

صدور مجوز طور مثال  ، بهشودیمباشد زیرا به طور قطع دارای منافع متضاد زیادی  هاآندر خصوص حوزه سالمت 

امعه به ی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جهاگزارشکه در  خواری در پزشکیسهمو یا  واردات مدیران برای خودشان

 پرداخته شده است. هاآن

بنابراین با توجه به مصادیق متعدد و نگران کننده تعارض منافع در نظام سالمت کشور به خصوص نمایان شدن آثار 

، پیشنهاد کشاندیممخرب آن در کنترل ناموفق اپیدمی کرونا که هر لحظه جان هموطنان عزیزمان را به کام مرگ 

ی تعارض منافع موجود در این وزارتخانه و نظام سالمت کشور را در هاتیموقعریت وزارت بهداشت مدی شودیم

ی خود قرار داده و رویه به وجود آمده کسب درآمد و منفعت از طریق بازی با جان باارزش مردم را با رویه شیوه هاتیاولو

 تصحیح کند. هایماریبزندگی سالم و پیشگیری از 

 ع در قوه قضائیهبازگشودن پرونده تعارض مناف

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کل نظام سیاسی 

 کشورهای مختلف مقررهو اداری محسوب می
ً
هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام شود که معموال

رسید که با  توان به این نتیجهمی کشور در این امر با دو کشور انگلیس و آمریکاکنند. با مقایسۀ بینی میقضایی پیش

تدوین، تصویب و اجرای مقدم این  آن تبعتوجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به

ئوالن و مس بوده رواهشی روبهروند کبا یک قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها 

ر نظام د کناند. ولیقضایی و مردم نیز با اطالع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته

حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و روند 

که  ایایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکندهض منافع در نظام قضایی را شاهد نبودهاز مدیریت تعارمحسوسی 

اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعالم متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده

مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. اند مدیریت دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته

همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکالت مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی 

 .1تافزوده اس

سال  و، که به تازگی به دخواهعدالتدر راستای واکاوی تعارضات منافع موجود در قوه قضاییه، وحید اشتری، از فعاالن 

توجه . مزدمیمامروز در مورد فرزندان ]...[ در اینترنت گشت : »سدینویمزندان محکوم شده است در صفحه توییتر خود 

ماجرای عجیبی شدم. هزینه بیمه پرسنل قوه قضائیه ماهانه چند صد میلیارد است. همگی زیر نظر یک شرکت واسط 

                                                           

 .راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(، 2988. وکیلیان و درخشان )1 

https://iran-bssc.ir/republish-contents/8615/
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 سود چند ده میلیاردی از این است که دفترش در خود کاخ دادگستری است و احتما
ً
ت . اسم شرکبردیمی گرواسطهال

"خدمات بیمه پشتیبان عدالت" است. صاحبان چنین شرکت با چنین رانت عظیم را جستجو کردم. عجیب اینکه دختر 

نیا داست. بزرگواران باور بفرمائید سر سفره نشاندن بستگان درجه یک در همه جای  اشرهیمد]...[ نائب رئیس هیأت 

 «.ی شده و اسمش تعارض منافع استانگارجرم

از مسئوالن  یکیاز تعارض منافع در مورد  یمطرح شده، طرح مصداق یمجاز یفعال فضا نیکه توسط ا یموضوع

منافع  یافشا یانجام شده و حت یقانون فاتیتشر یمذکور تمام یامهیاست. چه بسا در روند انتخاب شرکت ب ییقضا

 نیا لیمنافع بالفعل رخ نداده باشد، اما به دو دل عارضبابت ت نیصورت گرفته و از ا زین یریگمیصممتعارض در زمان ت

 یناسب برام یفقدان بستر قانون لیگردد: نخست به دل یمصداق تعارض منافع معرف تواندیموضوع به صورت بالقوه م

 یامناسب در مورد سازوکاره یرسانفقدان اطالع لیبه عنوان تعارض منافع؛ دوم به دل هاتیموقع نیا یو معرف صیتشخ

مجلس  ترعیهر چه سر یدگیاست بر ضرورت رس یدییتا ریاخ لی. هر دو دلهییقضا یتعارض منافع توسط قوه تیریمد

 . مین در مجلس قبل قرار دارآ که اکنون در سالگرد اعالم وصول یتعارض منافع در خدمات عموم تیریمد یحهیبه ال 

 نفر از مدیران آموزش و پرورش به دلیل تعارض منافع ۰۳۳برکناری 

منتشر شد و به مشموالن آن دو ماه فرصت  2988تیر  2پیرو بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش که در 

داد تا تکلیف خود را مشخص نموده و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند، محسن 

نفر از مدیران و معاونان آموزش و پرورش  911حدود »ی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در اول آذر ماه اظهار کرد: حاج

طی یک ماه گذشته و در حالیکه هنوز قانونی در  هاییجابجاشدند. این  جاجابه، شدندیمکه مشمول تعارض منافع 

افتاده است و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه خود پیشگام این رابطه به وزارت آموزش و پرورش ابالغ نشده، اتفاق 

 «.شده است

در خصوص مدیریت تعارض منافع در حوزه فعالیت خود قبل از تصویب قوانین جای  هادستگاهالبته که پیشگام شدن 

صوص عات کلی در خباید به این امر توجه ویژه داشته باشند که ارائه اطال هادستگاهتقدیر و تشکر دارد، ولیکن این 

اقدامات انجام شده در این زمینه کمک شایان توجهی به جلب اعتماد عمومی نخواهد کرد. به عنوان نمونه در خصوص 

خانم عبدالهی ماجرای : »سدینویمبرکناری مدیران آموزش و پرورش یکی از کاربران توییتر با نام کاربری "شهاب" 

مدیر را برکنار  911ی چه شد در مجلس؟ اینکه وزیر مجبور شد دیروز اعالم کند تعارض منافع در بحث مدارس غیرانتفاع

صحت دارد؟ در چه سطحی این اتفاق افتاده؟ االن در شهرستان ما مدیر آ.پ خانمش مدرسه غیرانتفاعی زده  کندیم

 «هزار تومان در ماه اجاره کرده! 211و ساختمان دولتی رو با 
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به  هاسازمانه موفقیت در امر مبارزه با تعارض منافع و نیز جلب اعتماد عمومی به مشخص است که برای دستیابی ب

ی و ارسانهی الزم اعم از هارساختیزخصوص آموزش و پرورش که در این امر خود پیشگام شده است، الزم است تا 

 راهم شود.ی اقدامات صورت گرفته و ارائه جزئیات به افکار عمومی فرساناطالعی برای اررسانهیغ

با توجه به موضوعات بیان شده و اهمیت مبارزه با تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی فساد ضروری است تا ضمن 

ی الزم جهت اجرایی کردن آن را هارساختیزنیز  هادستگاهبررسی و تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس، 

گرفته بایستی به شکل کاماًل شفاف به اطالع عموم رسیده و همچنین فراهم آورند. الزم به تذکر است که اقدامات صورت 

ی مورد استفاده در این امر خود نباید در بیان و رسیدگی به این مسائل درگیر تعارض منافع باشند. نکته ارسانهابزارهای 

وه بر توجه رئیس ق دیگر که از اهمیت باالیی برخوردار است موضوع حمایت و تشویق افشاگران فساد است که عالوه

 که برای دستیابی به یک جایگاه مناسب شودیمقضاییه به این امر همچنان با توجه به سرگذشت افشاگران مشاهده 

 مورد توجه و رسیدگی متولیان امر واقع شود. ترعیسردر این زمینه فاصله زیادی وجود دارد که امید است هرچه 
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