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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 های صنفی ـ مدنیدرآمد: اهمیت مدیریت تعارض منافع در تشکل
 

 زهره نجفی
 

 انهداوطلب هایانجمن فعالیت حوزه بسط و هانهادها، تشکل جمعی، هایهمکاری تقویت مستلزم جامعه توانمندسازی

ها در حفظ منافع و است؛ منظور از توانمندسازی جامعه توانایی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش یا توانایی آن

شان است. توانمندسازی جامعه مبتنی است بر تشکل یافتن نیروهای جلوگیری از تضییع حقوق فردی و جمعی

های اجتماعی. از سوی دیگر توانمندسازی شکلای، اصناف و سایر تهای حرفهها، انجمناجتماعی در قالب اتحادیه

ای و مدنی شود مگر آن که مسائل و معضالت این نهادها نظیر تعارض منافع در نهادهای حرفهجامعه ممکن نمی

 مدیریت و کنترل شود. 

عمومی  تواند موجب بهبود اعتمادها میهای مدنی که مدیریت آنهای درونی نهادها و تشکلتوجه به مسائل و چالش

به نهادهای حمایتی و کارآمدسازی این نهادها شود، اهمیت بسیار دارد. تعارض منافع یکی از این مسائل است که در 

های دولتی، خصوصی و داوطلبانه روند فعالیت تمامی نهادهای حاکمیتی و مردمی و همچنین افرادی که در بخش

 و دولتی نهادهای بر ناظر منافع تعارض که باشد این میعمو فعالیت دارند، ممکن است پدیدار شود. شاید تصور

 نهادمردم و مدنی هایسازمان و خیریه نهادهای خصوصی، وکارهایکسب جمله از مدنی جامعه اما. است حاکمیتی

  .قرار دارند منافع تعارض از گوناگونی اشکال معرض در نیز

مدنی بیشتر و ساخت -های صنفیها و تشکلهای مختلف اجتماعی در تشکیل انجمنهرچه مشارکت مردم و گروه

آرایی رخ در مقابل یکدیگر صفبهها به صورت رختر باشد، منافع متضاد افراد و گروهقدرت در این نهادها دموکراتیک

-های صنفیماند. به عبارت دیگر اگر تشکلبرای سوءاستفاده اقلیت از منافع اکثریت باقی می کرده و فضای کمتری

نفع شکل گرفته باشد و منافع گروه مربوطه را بازنمایندگی کنند، احتمال های ذیمدنی با مشارکت مستقیم خود گروه

ا یکدیگر، و مناسبات بین نهادهای مدنی، مناسبات بین نهادهای مستقل ب-آن که مناسبات درونی نهادهای صنفی

نی به مد -های صنفیها و انجمنتر باشد، بیشتر است. در مقابل، زمانی که تشکلمدنی با حکومت شفاف-صنفی

گیری صورت دستوری و از باال به پایین شکل گرفته و توان نمایندگی گروه مربوطه را نداشته باشند، احتمال شکل

یابد. یکی از نمودهای چنین معضلی را در ها افزایش میخواریتیازات انحصاری و ویژهمناسبات غیرشفاف، اعطای ام

جر گیری انحصار منهای کارگری و کارفرمایی دید که به شکلبرای خود در تشکل گذاریتوان در قاعدهجامعه ایران می

 شود.می

 مسئولیت از بخشی یا همه سازمانی، یا شخص که شودمی پدیدار زمانی خود برای گذاریقاعده در منافع تعارض

 فرقی و کندمی ایجاد متعارض هاینقش ساختاری لحاظ به موقعیت، این. باشد دارعهده را خود برای گذاریمقررات

مدنی -زمانی که قدرت و اختیاراتی به یک تشکل صنفی. باشد هانقش این دارعهده فردی یا سازمان چه که کندنمی

https://iran-bssc.ir/research-fields/empowerment-of-reform-nets/7018/
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گذاری در جهت ایجاد انحصار و ممانعت از ورود رقبای تازه به زمین بازی تفویض شده باشد که این نهاد اختیار قاعده

 گیری تعارض منافع خواهیم بود. را داشته باشد، شاهد شکل

 های رسمیرسمی در ایران انحصار است؛ انحصار تشکل های کارگریهای مبتالبه تشکلترین آسیبیکی از مهم

در قانون )در قالب سه تشکل شوراهای اسالمی کار، انجمن صنفی کارگران و نماینده کارگری(، انحصار  شدهرفتهیپذ

ها توانند تشکل داشته باشند، انحصار افرادی که به عضویت این تشکلهایی که به لحاظ تعداد کارگر میکارگاه

توانند برای نمایندگی کاندیدا شوند. اما جدا از این اشکال انحصار که بر اساس قانون آیند و انحصار افرادی که میدرمی

ی خودسرانه توسط هایگذارقاعدههای کارگری رسمی جای دارند، انواع در بافت و نسوج تشکل 96کار سال 

 مرورهبها، باعث شده ابعاد این انحصار ها و تفویض اختیارات از سوی حکومت به این تشکلاین تشکل رهیمدئتیه

ر ها و مشارکت و اعمال نظورود کارگران عادی به تشکل سوکها از یگذاریتر گردد. این نوع قاعدهتر و فزایندهگسترده

 صورتبهسازد و از سوی دیگر قدرت و امکاناتی را می های جزئی تشکل را محدودها و فعالیتها در استراتژیآن

های استانی و عالی قرار ها در کانوندهد که در سطوح مدیریتی این تشکلانحصاری در اختیار افراد معدودی قرار می

 بشوند که حامیان را به خود جذمی لیتبدهایی انحصاری های کارگری بعضا به پاتوقتشکل بیترتنیابهدارند. 

 گذارند. ها میکنند و امکانات خاصی را برای رشد و پیشرفت فردی این افراد در اختیار آنمی

های های صنفی و کانوننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنآیین» 3بر اساس ماده 

نعت های صنفی آن حرفه یا صنون انجمنتوانند نسبت به تشکیل کاهای صنفی هر حرفه یا صنعت میانجمن« مرتبط

نظیر کانون انجمن صنفی رانندگان یا کانون انجمن صنفی  هادر سطح استان یا کشور اقدام کنند. برخی از این کانون

اند دی شدههای قدرتمند و ثروتمنها تفویض شده است، تبدیل به تشکلکارگران ساختمانی به دلیل اختیاراتی که به آن

این اختیارات و وظایفی که  ازجملهشوند. ها باعث افزایش این قدرت و ثروت میگذاریها و قاعدهاع البیکه با انو

توان به دو نمونه صدور بارنامه و کارت هوشمند رانندگی توسط کانون کند، میها میعوایدی را نصیب این تشکل

های صنفی نی توسط کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان و احراز هویت کارگران ساختماسراسری انجمن

  کارگران ساختمانی اشاره کرد.

های صنفی رانندگان امضا ای با کانون انجمننامهاست که سازمان راهداری تفاهم قرارنیازادر مورد نخست، موضوع 

ه م از این وظایف یک تعرفها را صادر کند. هرکداها و کارت هوشمند رانندهکرده است که بر اساس آن، این تشکل بارنامه

 ثال  مها مبالغ بیشتر و دلبخواهی ها تفویض شده است، آنمشخصی دارد. اما از زمانی که این مسئولیت به این تشکل

دهد. وز نمیها مجبه آن اصال  هایی خصومت داشته باشند، گیرند، یا اگر با افراد یا گروهبابت کارت هوشمند یا بارنامه می

 ها برای جبران، بخشیهای کارفرمایی صادق است. این تشکلهای کارگری و هم تشکلدرباره تشکل این موضوع هم

 ثال  مها تفویض کرده است )ها را به آناند به سازمان مادری که این مسئولیتاز منافعی که از این طریق کسب کرده

 گردانند. درخصوص تشکل رانندگان، سازمان راهداری(، بازمی
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ط با کانون سراسری انجمن صنفیکارگران ساختمانی نیز، کارگران ساختمانی برای تحت پوشش قرار گرفتن در ارتبا

ه انجمن بودن نیز بر عهدعنوان کارگر ساختمانی شناسایی شوند. احراز کارگر  ساختمانیبیمه تأمین اجتماعی باید به

و های اخیر با دأمین اجتماعی بوده است، اما در سالصنفی این کارگران است. این وظیفه در ابتدا بر عهده سازمان ت

( ساماندهی و کاهش تعداد 1هدف عمده این مسئولیت به کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی تفویض شده است: 

 اند اما به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند.افرادی که کارگر ساختمانی نبوده

 ها. مدنی و تفویض مسئولیت و اختیارات به این تشکل-های صنفی( توانمندسازی تشکل2

های شکلهای کارگری به تها تفویض شده در قیاس با سایر تشکلها به سبب اختیاراتی که به آناما در عمل، این تشکل

صیب ها نسپاریها و برونق این واگذاریثروتمند و قدرتمندتری بدل شده و از کارویژه خود دور شدند. ثروتی که از طری

ها های شدیدی برای تصدی مناصب مدیریتی در این تشکلها و درگیریشود رقابتها شده است، باعث میاین تشکل

های جدید انجام شود. هایی جهت ایجاد انحصار بیشتر و ممانعت از ورود تشکلگذاریشکل بگیرد و قاعده

های صنفی رانندگان در هماهنگی با سازمان راهداری قواعدی در جهت ایجاد انحصار وضع نکانون انجم مثالعنوانبه

کند، ممکن است با رایزنی اجازه داده نشود که به تشکل جدید و تخصصی در آن حوزه مجوز داده شود. به عنوان می

های  رانندگان حاملهای تخصصی که مخصوص به یک گروه مشخص از رانندگان )مثالگیری انجمنمثال از شکل

 آید.سوختی یا مواد خوراکی( ممانعت به عمل 

انجمن صنفی  044در خصوص کانون انجمن صنفی کارگران نیز معضل مشابهی وجود دارد؛ در حال حاضر حدود 

ی کارگران ساختمانی را تشکیل انجمن صنفها، کانون سراسری کارگران ساختمانی در کشور وجود دارد که مجموع این

دهند، چون با های بیشتر و جدید را نمیشان اجازه ایجاد تشکلها و کانون عالیاین انجمن رهیمدئتیهاند. داده

نفعان بیشتری تقسیم شود، این افراد باید با بازیگران جدید وارد مذاکره ها، منافع باید بر ذیافزایش تعداد این تشکل

ین که طبق قواناین ترجیح بر آن است که این انحصار حفظ شود. درحالیها را هم جلب کنند. بنابر شوند و حمایت آن

ها زیاد خواهند تعداد تشکلافراد نمی نیا ازآنجاکهالمللی افراد آزادند که تشکل خودشان را تشکیل بدهند. اما بین

 کنند. شود و منافع و عواید بین تعداد بیشتری تقسیم شود، اعطای مجوز جدید را ممنوع می

ممنوعیت اعطای مجوز به های صنفی کارگران ساختمانی در خصوص توجیه مدیران کانون سراسری انجمن

زند و از این طریق مانع می دامن کاریموازی به تخصصی صنفی هایانجمن آن است که تشکیل های تخصصیانجمن

گیری ها از شکلشود. این در حالی است که تعدد انجمنهای کارگران ساختمانی میواحد و منسجم انجمنعملکرد 

 کند.انحصار و انباشت منافع برای اقلیت جلوگیری می

 وکالت روانهپ بر بازار وکالت است. صدور انحصار کانون وکالی دادگستریاین مسئله درست مشابه نمونه شناخته شده 

 وکالی هب مجوز صدور مورد نیز این تفویض شده است. در دادگستری وکالی کانون نیز به وکالت آزمون ظرفیت اعالم و

http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=47137
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=47137
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=47137
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=47137
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=47137
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15060/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15060/
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 که تاس طبیعی. است شده واگذار قدیمی وکالی همان به کنند،می تررقابتی قدیمی وکالی برای را بازار که جدید

 .باشند نداشته بازار این به تازه رقبای ورود به تمایلی شده در کانون وکالقدیمی  متشکل وکالی

 مومیع صورتبه فرایندها مدیریت طراحی در اساسی اشتباهات از ناشی عمومی طوربه منافع تعارض هایموقعیت این

 رتقد مناسبات به مربوط باشد، طراحان آگاهی عدم از ناشی آنکه از بیش فرایندها معماری در اشتباهات این. است

لی ک صورتبههای کارگری و باید توجه داشت که واگذاری اختیارات به کارگران و تشکل .است موضوع در نفعانذی

 های دولت به جامعه مدنی واگذاری مسئولیت
 
شود. ریشه انحصار موجود را باید گیری انحصار نمیمنجر به شکل الزاما

های موجود به دولت و فقدان فضای رقابتی جستجو کرد. در در فقدان سندیکاهای مستقل کارگری، وابستگی تشکل

ستفاده های مربوطه اهای کارگری در راستای نظارت و بازرسی کار و سایر مسئولیتبسیاری از کشورها از ظرفیت تشکل

 شود. گیری انحصار ممانعت میبا تنظیم و تدوین قواعد و مقررات از شکل حالنیدرعشود و می

 

*** 

مجلس را داده و  ندگانینما یآرا تیطرح شفاف بیتصو یمجلس وعده یهامرکز پژوهش سیرئ ،یزاکان رضایعل 

لس لذا اگر مج زند،یم بیکشور آساست که به  یخاص یژگیو رانت سه و تی: تعارض منافع، عدم شفافدیگویم

 .ردیگیو در دستور کار مجلس قرار م هامضا شد ندگانینکرد مجددا توسط نما بیتصو یآرا را با سه را تیطرح شفاف

و تفحص از سازمان سنجش در مجلس  قیطرح تحق یریگیمردم تهران در مجلس از پ ندهینما زدخواه،یا اللهروح 

 تفحص خوانده است. یاز محورها یکیکنکور را  یسازمان در مسئله نیخبر داده و تعارض منافع ا

است که  یاگفته تعارض منافع مسئله یاسالم یمجلس شورا یشوراها و امور داخل ونیسیعضو کم ،یگیب رضایعل 

 نظارت بر ئتیدر ه هیوزن قوه قضائ میدر طرح اصالح قانون انتخابات شوراها مد نظر قرار گرفته و تالش کرد

 داده شود. پوشش یتا موضوع تعارض منافع به نحو میتر کن نینتخابات شوراها را سنگا

چقدر  یتضاد منافع در صنعت هوانورد نکهیدر پاسخ به ا یکشور ییمایسازمان هواپ سیرئ زنگنه،یدهقان تورج 

ا ب رتیانجام دهد، اگر مغا یگریکار د یگرید یکارمند باشد و در جا ،یدر هر سازمان یاست گفت: اگر کس یجد

 یجاها ممکن است نواقص یدر بعض نکهیا کر. اما منرندیگیما را م قهی ینظارت یقانون داشته باشد که نهادها

 .ستمیباشد، ن

ز به واسطه حضور در مراک نفعانیاظهار داشت ذ یلیمشهد در تحل یاستاد اقتصاد دانشگاه فردوس ،یارشد دیوح 

 . شوندیم هیسرما یدیبر عا اتیطرح مال بیمانع تصو یریگمیتصم

 
  9911 اسفند 2مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/14474/
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 مقابله با جرم یتعارض منافع برا یحهال یبلزوم تصو
 66بهمن  22ـ  (صنعت برق یکایسند یرهمد یاتعضو سابق ه)یلی اکبر سه

 تعارض منافع در صنعت 
 

وصا خصای عده یکاست که  ینافتد امی اتفاق یزن یروو در وزارت ن یمشاهد آن هست یراخهای که ما در سال یمشکل
امکان  ینا .از آن منافع استفاده کنند یکنند که در زمان بازنشستگهایی مییزیخودشان برنامه ر یاواخر دوره کار
 نیرود. امی یشپ ینباشد اما در واقع سمت منافع شخص یباشد و صرف منافع شخص یرخها آن یتوجود دارد که ن

 یریمرا بگ یمنافع بعد از بازنشستگ یجلو یماگر بخواه. است یدنقابل د یزسابق ن یمساله بعضا در سطح وزرا
در  یتمنافع در دوران مسوول ینتام یبرا ییساز و کارها یستبامی یم.توجه داشته باش یگربه موضوعات د یستبامی

 یعاد یو زندگ یبعد از بازنشستگ یبراای برخوردار باشند و دغدغه یکه مسووالن از رفاه نسب یرفت؛ به طورنظر گ
توجه شود و صرفا به  یو آب به طور جد یدر حوزه انرژ یمدنهای به تشکل یدنداشته باشند. در حال حاضر با ودخ

است  یکه بر سر کار هستند موضوع مهم یدر دوران یرانحقوق مد یتبحث رعا یم،متمرکز نشو یستز یطمح یآلودگ
 شد.مهم با یاردر تعارض منافع بس تواندمی که

  خبرگزاری ایسنا 
 

 

 زندتعارض منافع، عدم شفافیت و رانت به کشور ضربه می
 66بهمن  29ـ  (های مجلسمرکز پژوهش یسرئ) علیرضا زاکانی

 ی تعارض منافعطرح و لیحه 

 

 است که به یخاص یژگیو رانت سه و یتاصالحات را از خودش شروع کرد؛ تعارض منافع، عدم شفاف یازدهممجلس 
ا شده و امض یندگاننکرد مجددا توسط نما یبتصو یآرا را با سه را یتلذا اگر مجلس طرح شفاف زند،یم یبکشور آس

ائل ندادند، ق یکه را یاز همکاران یاعمده بخشاست و  یتمجلس قائل به شفاف گیرد؛یدر دستور کار مجلس قرار م
ول ق یفمانرا اذعان داشتند. ما به مردم شر ینکم است، لذا دو نفر از سه سخنران مخالف طرح ا یتبودند که شفاف

ا از و اصالح ر  یتطرح آغاز شفاف ینا یببا تصو یکنزد یندهکرد و در آ یمنخواه یکوتاه یچه یرمس یندر ا دهیمیم
 داشت. اهیممجلس خو

دولت  یبراکسر بودجه  یلیاردهزار م 191، مبلغ 69را انجام دادن و در سال  یاشتباه بزرگ یمجلس دهم و دولت کنون
 یبود و جبران کسر یتداد شفاف رخ. آنچه که در مجلس یدرس یلیاردهزار م 213رقم به  ینا 66به ارمغان آمد و سال 

 ندگانیتعارض، نما یناز ا یریجلوگ یبرا. کرده بود یمبود که دولت به مجلس تقد یاسیس یحهه با ال هبودجه و مواج
رفع  ت،یبه دولت برگشته و مجددا دولت با در نظر گرفتن شفاف یحهال را رد کنند و  یاتدادند که کل یصمجلس تشخ

 کند. یمو به مجلس تقد یمرا تنظ یحهرانت ال  یجادتعارض منافع و ا
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

https://www.isna.ir/news/99112518205/
https://www.isna.ir/news/99112518205/
https://www.irna.ir/news/84229009
https://www.irna.ir/news/84229009
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 سازمانی منافع تعارض یریتمدهای با سبک ییآشنا
 66بهمن  29ـ  پوریا پدرام نیا

 کلیات تعارض منافع 
 

ا هداشته باشد. در سازمان یباالتر یگاهدارد که از هر دو طرف تعارض جا یبه مداخله کس یازتعارض معموال ن حل
تعارض  یریتجداگانه تحت عنوان مد یشاخه علم یکدارد که به  یتقدر اهمبوده و آن یرعهده مدبه یفهوظ ینا

 هاییمت یرو یسهمپتون انگلشده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط دانشگاه ساوث یلتبد یسازمان
  تعارض وجود دارد: یریتمد یبرا یمختلف، پنج روش اصل

 و به حل تعارض کمک کند.  یایداز دو طرف حاضر است کوتاه ب یکیروش  ینا در(:Accomodation/برد )باخت
 کنندیم یدو نفر با هم تواقف یعنیهر دو طرف است.  یروش برد/باخت برا ینا یگرد نام (:Compromise) سازش

 نظر کنند. آن صرف یهابخش یگرو از د یدهاز خواسته خود رس یکه هر کدام به بخش
 حل شدن تنها به زمان یبرا یابوده  یجزئ یارکه تعارض بس شودیاستفاده م یروش زمان این (:Avoidance) اجتناب

  است. یازن
 در بردن آن دارد.  یتعارض سع یناز طرف یکی یعنی (:Competition) رقابت

برنده شدن در تعارض،  یهر دو طرف به جا یدبا ی،روش همکار یدر اجرا یتموفق یبرا (:Collaboration) همکاری
 قرار دهند. یتو اهداف بزرگ سازمان را در اولو شکلحل م

ه تر بخواهد شد و از همه مهم ترییحل نشود، باعث مشکالت جد یکاف یاگر با سرعت و اثربخش یسازمان تعارض
موفق  یرمد یکشدن به  یلتبد یالزم برا هاییستگیشا نیتراز مهم یکیتعارض  یریت. مدزندیضربه م یمیت یهروح

 است. یامروز یهادر سازمان
 مجله علمی و آموزشی مکتوب 

 

 

  انددچار تعارض منافع هیسرما دیبرعوا اتیطرح مالمخالفان 
 66بهمن  29ـ  (مشهد یاستاد اقتصاد دانشگاه فردوس)ی ارشد یدوح
 وکارها و بازرگانیی کسبدر حوزه تعارض منافع 

 

 ینعتبرتراز م یکیکه  یهسرما یدیبر عا یاتکه مال یدارد. با وجود یو مخالفان یموافقان یه،سرما یدبرعوا یاتطرح مال
به  یوابستگ لیشده است به دل یرفتهپذ یشرفتهجوامع پ یشترباالست و در ب یبه رشد اقتصاد یدنرس یبرا هایاتمال

کرده اند  عیرا تجم هایییهکه با ورود سفته بازانه به اقتصاد سرما ییهاو تعارض منافع افراد و نهاد ینفعمنافع افراد ذ
د مانن ییهانهاد یممواجه است. جالب است که شاهد یریگ یماز نوع فشار به مراکز تصم ییهاطرح با چالش ینا

 یرحکشور با ط یبازرگان یهانهاد یدسؤال است که چرا با یجا ینطرح مخالفت کرده اند و ا ینبا ا یبازرگان یهااتاق
ادرات را ص یرها مسدهد تا منابع خود را به بخش مولد منتقل کند و اتاق یمنف یگنالمولد س یربه بخش غ یدکه با

رونق  یو برا کنندیم یتحما CGTهمچون  هایییات. اقتصاددانان برجسته از مالکنندیفراهم کنند مخالفت م
داشت اگر  جهتو یدنمود. البته با یفآن را تضع هاییزهبرد و انگ ینرا از ب یسوداگر یدگرفتن اقتصاد معتقدند که با

 انتقادات را وارد نمود. ینا توانیوارد کنند م یرادا ینبه جامع نبودن قوان ینمخالف
  خبرگزاری دانشجو 

 

https://maktabkhooneh.org/mag/familiarity-with-conflict-management-styles/
https://maktabkhooneh.org/mag/familiarity-with-conflict-management-styles/
snn.ir/003pKE
snn.ir/003pKE
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  تضاد منافع در صنعت هوانوردی، مانعی مقابل بازرسی و نظارت
 66بهمن  29ـ  ی(کشور ییمایسازمان هواپ سیرئ) زنگنهیتورج دهقان

 ونقلی حملتعارض منافع در حوزه 
 

های سازمان موضوع تضاد منافع در بازرسیبه با رئیس سازمان هواپیمایی کشور  وگوگفت روزنامه شرق ضمن

 خوانیم. هواپیمایی پرداخته که در ادامه می
 یهارا در بخش ییهافرضا اکنون بازرس د؟یدانیرا تا چه اندازه م یشما تضاد منافع در صنعت هوانورد

مسئله از  نیهم هستند. ا ییدارند، مستخدم جا یمشخص فهیکه وظ حالنیو درع میمختلف سازمان دار

  کند؟یمشکل نم جادیخودشان عمل کنند، ا فهیکه نتوانند به وظ هیزاو نیا

 یرگیکار د یگرید یکارمند باشد و در جا ،یدر هر سازمان ی. اگر کسکندیچارچوب را مشخص م نیا قانونزنگنه: 

 یدر بعض دییفرمایم نکهی. منکر ارندیگیما را م قهی ینظارت یبا قانون داشته باشد که نهادها رتیانجام دهد، اگر مغا

 . میهست ت. ما دنبال رفع مشکالستمیباشد، ن یجاها ممکن است نواقص
باورند  نیمنتقدان بر ا یبرخ کند؟یم یتیچه فعال قایشرکت دق نی. امیداشته باش یبه شرکت کاموتک نگاه 

 جادیا یو بخش خصوص ییمایدر سازمان هواپ ژهیوارشد، به رانیمد یبرخ یجد یشرکت با همکار نیکه ا

 .دست گرفت دربخش  نیدر ا زیرا ن یهوانورد یهاتیاز فعال یبرخ یانحصار یندگیشد و نما

معراج  ییمایمجوز گرفت، شرکت هواپ یکشور ییمایکرد و از سازمان هواپ جادیکه کامو تک را ا یشرکت نیاولزنگنه: 

ه ها کامو داد و همکند، سازمان به همه شرکت دایپ یادیسد عمق ز نیا نکهیشد. قبل از ا جادیا یسد جهیبود. درنت

 .حاضر کامو دارندحالها درشرکت
 روزنامه شرق 

 

 

 باید کنکور را از استیالی تضاد منافع نجات دهیم
 66بهمن  29ـ  (و اسالمشهر راناتیشم ،یمردم تهران، ر ندهینما) زدخواهیالله اوحر 
 ی آموزش عالیتعارض منافع در حوزه 

 

مؤسسات  سؤاالت و صدور مجوز است. یریگیو تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور در حال پ قیطرح تحق
ه سازمان سنجش ب یعنیموضوع تضاد منافع دارد؛  نیکه به نظر ما ا شودیتوسط سازمان سنجش انجام م یکنکور

مؤسسات در  نینافع اصورت م نیمجوز مؤسسات کنکور را بدهد چون در ا تواندیآزمون نم یبرگزار یعنوان متول
را انجام  کار نیمستقل از سازمان سنجش ا یگرینهاد د کی دیجهت با نیاز ا هک کنندیکنکور دخالت م یروال برگزار

موضوع  حل ی. برامینجات ده یبخش خصوص یالیکنکور را از است دیبا نیدارد؛ بنابرا یبه طرح قانون ازیدهد که ن
عد از آن ها شفاف و منصفانه شود تا بدر دانشگاه انیدانشجو یابیها و نحوه ارزشدانشگاه یآموزش تیفیک دیکنکور با

 .میبه سمت حذف کنکور برو میبتوان
  خبرگزاری فارس 

 

https://etemadonline.com/content/464844/بايد-از-ما-مي-خواستند-آسمان-را-ممنوع-كنيم
https://etemadonline.com/content/464844/بايد-از-ما-مي-خواستند-آسمان-را-ممنوع-كنيم
https://www.farsnews.ir/news/13991127000385
https://www.farsnews.ir/news/13991127000385
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 ی علم تیئحقوق ه یسازهمسانردپای تعارض منافع نمایندگان در 
 66بهمن  29ـ  صبح اقتصاد

 تعارض منافع در مجلس 
 

 یعلم یئتمجلس که عموما عضو ه یندگاننما یدر مجلس، تالش برخ 1044بودجه  یاتبعد از رد شدن کل
موضوع به  یناضافه شدن ا یارشد وزارت علوم برا یرانمد ینوزارت علوم هم بودند و همچن یرمجموعهزهای دانشگاه

ه کنند یگیریپ یاصل یندهبه عنوان نما یزاهد یعنوان مثال، محمد مهد به شدت گرفت. یبودجه اصالح یحهال 
نوبخت رفت و خواستار توجه سازمان برنامه و بودجه به  یداربهمن ماه به د 12 یخر تارد یقتلف یسیونموضوع در کم

 گیرییاز پ آموزش مجلس یسیونمجلس و عضو کم یسهرئ یئتعضو ه یروزجاییف یمیکر یعل ینموضوع شد. همچن
در  یعلم یأتحقوق ه یهمسان ساز یاجرا یآموزش مجلس برا یسیونکم یاعضا یژهمجلس به و یندگاننما

برنامه و بودجه مجلس و عضو  یسیونکم یسرئ ییبابا یحاج یدرضاحم به مجلس خبر داد. 1044بازگشت بودجه 
 .کرد در این زمینه ارسال سازمان برنامه و بودجه یسبه محمدباقر نوبخت رئای مجلس نامه یقتلف یسیونشاخص کم

 شدن موضوع درنظر گرفتن بودجه در یبعد از قطعها بخصوص نامهها تالش یناز ا یبود که برخ ینقابل تامل ا نکته
وزارت  یرمجموعهزهای دانشگاه یعلم یئته یحقوق اعضا یطرح همسان ساز یبابت اجرا یبودجه اصالح یحهال 

 یارتباط به برنامه برخ یب یدرسمی علوم و وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته بود و به نظر
 .یستنفع ن یمختلف ذهای گروه یتو جلب حما 1044 یجمهور یاستدر انتخابات ر یداتوریکاند یبرا یندگاننما

های دانشگاه یعلم یئته یحقوق اعضا یطرح همسان ساز یکه به شدت به دنبال اجرا یمجلس یندگاناکثر نما
بوده و در  لوموزارت ع یرمجموعهزهای دانشگاه یعلم یئتوزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو ه

ا مجلس که در مصاحبه ب یقتلف یسیونکم یاز اعضا یگرد یبرخ یندچار تعارض منافع هستند. همچن ینه،زم ینا
 داشتند. یمشابه یتداشتند هم وضع یدتاک یتوضع ینرسانه ها، بر ضرورت اصالح ا

  تحلیلی صبح اقتصاد –پایگاه خبری  
 

 

 های دولتیضرورت نهاد فرابخشی، برای مدیریت تضاد منافع شرکت
 66بهمن  29ـ  (کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور) انیپارس نیحس
 های دولتیی شرکتتعارض منافع در حوزه 

 

 ،ییدارا یشرکتها با توجه به حجم باال  نیشده است. ا جادیا یمتعدد یدولت یهاگذشته شرکت یهادهه یط
 یام مهمگ تواندیآنها م یاز اقتصاد کشور را در بر گرفته و به طور مسلم سامانده یو کارکنان، بخش مهم ینگینقد

 لیضرورت تشک یدولت یهاشرکت یزیرتحول و ارتقاء بودجه یدر راستا کشور باشد. یاقتصاد یدر جهت سامانده
شرط  شی. پشودیاحساس م شیاز پ شیدر سازمان برنامه و بودجه کشور ب یمستقل با نگاه فرابخش یمتول اینهاد 
و نه  یلم عمناف ینداشتن تضاد منافع، حرکت در راستا ،یاول داشتن استقالل کاف یدر وهله یامور اینهاد  نیالزم ا

 منافع نظام راهبر
 
 ،یکارشناس یهاو سنجه ارهایو با استفاده از مع یفرابخش یه با نگاهها است کشرکت یصرفا

 .ندینما یینها دییو تا یرا بررس یدولت یهابودجه شرکت
  نیوزتجارت 

 

https://sobh-eqtesad.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1/
https://sobh-eqtesad.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1/
https://tejaratnews.com/insight/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af
https://tejaratnews.com/insight/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af
https://tejaratnews.com/insight/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af
https://tejaratnews.com/insight/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af
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 تاکید کمیته سالمت اداری آموزش و پرورش بر مقابله با تعارض منافع
 66بهمن  21ـ  (عملکرد وزارت آموزش و پرورش یابیکل ارز یرمد) یکفراش ینمحمدحس

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 
 

های لوگاهو گ یرپذ یباز نقاط آس یکرفع و اصالح هر  یبرا یاتیبرنامه عمل ینو تدو یزفسادخهای گلوگاه یبه روز آور
 یمداشت یگزارش مردم 344هزار و  9از  یشب یدر سال جار است. کمیته سالمت اداریشده از دستورات  ییشناسا
 گزارشات یکیالکترون یافتسامانه در یجاداعالم شده است و ا یجهو نت یدگیمورد رس 926هزار و  2از  یشکه به ب

در حوزه  مورد 19 تعداد شده است. یراه انداز66 یرماهمبارزه با فساد است که از ت یبرا یاز الزامات قانون یمردم
 زییو برنامه ر یبه روز رسان یازمندشده است که ن یمعرف یزبا عنوان گلوگاه فساد خها مورد در استان 11و  یستاد

 است. یرپذ یباصالح و رفع نقاط آس یبرا
ه ک یمدارس یران: مدگفت با اشاره به موضوع تعارض منافعدر این جلسه  یزن ییمعاون آموزش ابتدازاده  حکیم

 یقرادادها ینو همچن خدمات یدهستند ممکن است مشمول قانون تعارض باشند موضوع خر یزموسس مدرسه ن
 نظارت است. یازمندن یزن یکتب درس یفتال یطهسازمان پژوهش در ح

 میبرب نیفساد را از ب یها نهیاست تا زم نیکار ما ا نیجلسه اظهار کرد؛ مهمتر نیمعاون آموزش متوسطه در ا یکمرئ
 اریسب نیاصالح قوان نیشود بنابرا یو مقررات باعث فساد م نیضعف قوان .میو نقاط فسادزا را مورد توجه قرار ده

 است. یضرور
  وزارت آموزش وپرورش 

 

 

 فرسوده مشهداستبافت یفساد در بازساز ینهمنافع زمتعارض
 66بهمن  29ـ  (سازان ثامنشرکت عمران و مسکن یرعاملمد)شعرباف  یدسع
 ی مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزه 

 

منافع  تعارض یجادپست هستند از موارد ا یکه دارا یبه افراد یحرم رضو یراموندر بافت فرسوده پ ییتعلق پروژه اجرا
عمل  یبرخالف نامه رهبر (یحرم رضو یرامونبافت پ ی)طرح نوسازطاشطرح  یاجرا یشینپ یهادوره یاست. ط

بافت  یطرح نوساز یبا هدف اجرا 1311شرکت سال  ینخاص در طرح طاش منفعت دارند. ا یگروه یراشده است ز
مشهد و  یشهردار یدرصد ٠١ ی،آستان قدس رضو یدرصد ٥٣ یبا سهامدار یحرم مطهر رضو یرامونفرسوده پ

شرکت  یسسال از تاس 29گذشت  یطرح در پ ینشد. ا یس( تاسیزدولت )وزارت مسکن و شهرسا یدرصد ٣٣
 یدهم با شرکت یشکل یببه اصالح داشت و ترک یازن یریپذهمچون تحقق یلیسازان ثامن بنا بر دال عمران و مسکن

عامل شرکت  یریتدار مدمنطقه ثامن مشهد بر اساس توافق سهامداران تا امسال عهده یشهردار .کردیم ییرتغ
ظر مجموعه "نا یبدر ترک یو اشکاالت متعدد حقوق یجد یاختالف نظرها یلسازان ثامن بود اما به دلعمران و مسکن

پس  ینز اا ی،شرکت به اساسنامه قانون شتگرفته شد به منظور بازگ یمطرح" تصم یطرح و مجر یاستگذارطرح، س
 شرکت نباشد. ینا یرعاملثامن مد یشهردار

  خبرگزاری ایرنا 
 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1440965
https://www.medu.ir/fa/news/item/1440965
https://www.irna.ir/news/84231190
https://www.irna.ir/news/84231190
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  نویسی پزشکانتضاد منافع بر سر الکترونیکی شدن نسخه
 66بهمن  26ـ  (ایصنفی رایانهنظامسالمت  یهاآپمسئول کارگروه استارت) یخدادا یمهد
 سالمت و درمانی تعارض منافع در حوزه 

 

است که در کشور مطرح است و از سال گذشته هم  یادیمدت ز یکیالکترون یچیپو نسخه یسینوموضوع نسخه
 یسینونسخه تیوضع نیبهداشت درباره آخر ریوز ینمک دیسع شیراستا انجام شد. بهمن ماه سال پ نیدر ا یاقدامات
به المت بود که بنا س کیبستر الزم پرونده الکترون نیدر کشور اول کیالکترون یسینوگفته بود که نسخه یکیالکترون

که  یکیالکترون یچیپنسخه رساختیمانده بود اما همکاران توانستند ز نیها بر زمطرح سال نیمتاسفانه ا یلیدال 
 است را در ده هزار داروخانه آماده کنند. کیالکترون یسینومقدم بر نسخه

ضاد منافع بحث وجود تای در این زمینه برگزار کرد در نشستی که کمیسیون الکترونیکی نظام صنفی رایانه یخدادا
بار در سال  0.3 یرانیهر ا یدر کشور ما به ازا تیزیاندازه بازار و»داد:  حیتوض نطوریرا مطرح کرد و سرمنشا آن را ا

 مارستانیهر ب مییو اگر بگو میدار مارستانیب 1124بار مراجعه به پزشک. حدود  ونیلیم 044حدود  شودیاست که م
 ونیلیم 144 یو سال هامارستانیدر کل کشور در ب ضیهزار مر 224 یروز شودیم کند،یم رشیپذ ضیمر 344روزانه 

اتفاق  اتیماه ،یو ارائه خدمات براساس کد مل مهیاو حذف دفترچه ب دهیبه عق .«یمارستانیب یدر مراکز درمان تیزیو
 نیکه ا ندر یهمه بپذ نکهیشرط. به شرط ا کیاست البته به  یندیتنها چالش، بلکه موضوع خوشاو نه ستین یبد

 استفاده شود.  نیدر خدمات آنال سیسرو
  پرداختسایت راهوب 

 

 

 تعارض منافع، مانع تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان است
 66بهمن  26ـ  )فعال دانشجویی( یبیفاطمه حب یدهس
 تعارض منافع در مجلس 

 

 یدوننبوده است. فر افعجز تعارض من یزیشده، چی نمایندگان مجلس آرا یتطرح شفاف یبتصوآنچه تاکنون مانع 
آراء  تیطرح شفاف: »گویدیمخالف داده، م یبه آن را یه،طرح اول یامضا یرغممجلس، که عل یکنون یندهنما ی،عباس

زدند،  او را کتک یهود بعد در حوزه انتخابداده ب یبه برجام رأ یکی ینکهندادم. ا یرا امضا کردم، اما به آن رأ یندگاننما
ر از نطق خود د یدر بخش یزتهران ن یندهنما نادران «را دارند؟ یتت شفافیمردم ظرف یاآراست؟ آ یتچه شفاف ینا

ها را هرستانش یندگانمالحظه نما یدبا یآراء موافقم ول یتبنده به شدت با شفاف»گفته بود  یتمخالفت با طرح شفاف
 ینترآرا بزرگ یتشفاف یاگو یقتحق در «ها وارد خواهد شد.مختلف استان سال یهابخش یاز سو یکه چه فشار یدکن

 یک در یازدهممجلس  رسدیاست و بنظر م یباناست که مجلس سالهاست با آن دست به گر یچالش تعارض منافع
 یم راآرا از مرد یتآن با شعار شفاف یتکه اکثراست  یندگانیجامعه از نما حقسو مطالبه ب یکآزمون مهم قرار دارد، از 

 یه آن پب یندگینما یگاهاست که اکنون با قرار گرفتن در جا یفرد یهامالحظات و منفعت یگرد یجمع کردند، از سو
اق اتف یچه یطرح، در هفته جار یاتکل یببا تصو یدر واقع حت رسدیبنظر م واهمه دارند. یبرده و از اقدام انقالب

 در نظر گرفته شود. ینو نماد یکاقدام سمبل یکبه عنوان  یشترکشور رخ ندهد و ب یاسیدر عرصه س یخاص
  خبرگزاری تسنیم 

 

https://way2pay.ir/224465/
https://way2pay.ir/224465/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/29/2455148
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/29/2455148
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 دگری باشنگیر برنامه غربالموسسات ذینفع، نباید تصمیم
 66بهمن  26ـ  (تهران یدانشگاه علوم پزشک یاجتماع یپزشک یاردانش)یعتی محمد شر

 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 

 

رائه شده در ا یلاست، تحل یاجتماع یکه هدف رشته پزشک یماریهااز ب یشگیریو پ یغربالگر یتبر اهم یدضمن تاک

 یهارنامهب یابیارز یدیکل یارهایعدم پرداختن به مع یلدل یران بها کیپزش یکژنت ینمتخصص یانتقاد یادداشت

آن است  یغربالگر یدر حوزه برنامه مل گیرییمتصم ی.عدم اشراف افراد برابردمیرنج  یبزرگ یهااز ضعف یغربالگر

 از منظر علم که
 
. ستین یرفتهآن مداخله پذ یبرا گذارییاستدر س یمداخله پزشک یک نفعانیحضور ذ یاساسا

 یاجرا یاهنیدالیگا ینتدو یبرا یافتهتوسعه  ینظام سالمت در کشورها یتتول دهدینشان م یمتعدد یشواهد علم

خصوص در گیرییمبرنامه اجازه مداخله، قضاوت و تصم یکسالمت،به پزشکان و موسسات منتفع از  یمل یهابرنامه

 یهادستورالعمل یتهکم یکا،عنوان مثال در کشور آمر به .دهندیها را نمبرنامه ینمحدود کردن ا یاشروع، گسترش 

 تیریشفاف مد یرا فاش کرده و تعارضات را به صورت یتمام منافع مربوط به اقدامات پزشک یکاکالج پزشکان آمر ینیبال

مربوط به  یو معنو یمنافع مال یهکل یدبا شود،یم guidance statementینوع یهته یرکه درگ ی. هر شخصکندیم

وارد را م ینا یریت،و مد یبررس یتهموسوم به کم اییتهسال گذشته را افشا نموده و کم 3ظرف  یبهداشت هایمراقبت

 .شودیدادن م یاعضا از مشارکت و رأ منجر به محروم شدن ی. تعارض منافع احتمالکندیم یبررس

 یندر ا یزن Oxford textbook of Global public health از کتاب یو سالمت عموم یتجمع یبخش غربالگر در

ممکن است با تعارض منافع همراه باشد.  یبرنامه غربالگر یک یبرا یریگیمتصم که خصوص اشاره شده است

 منصفانه یدگاهیتوقع داشت د نفعانیاز ذ توانینم
 
 داشته باشند. یدرخصوص برنامه غربالگر واقعا

 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
 

 
 تعارض منافع بوداهریمن  یقربان ییبطحا

 66بهمن  29ـ  )فعال فرهنگیان( شمس لیجل
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 

 

ای به وزیر آموزش و پرورش به حمایت میرزاده، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده مجلس دهم طی نامه

 یههت و عدم کتب با معلمان ینمولف یو همراه یثبات در کتب درسو از جمله  هتشریح مطالبات فرهنگیان پرداخت

منافع  به تعارضی اشاره کرد. اما کتب درس ینتوسط خودمولف یآموزش یلمف یهکودکان ته یمتمرکزبرا یموادآموزش

تعارض  یمندر مقابل اهر یزن یرزاییمیتعارض منافع بود و حاج یقربان ییبطحا. مهم پرداخته نشده است نامه یندر ا

ها تالش معلمان در صحه گذاشتن به سال پرورش آموزش و یربرنامه و بودجه به وز ییسمشاور ر . نامهمنافع زانو زد

 ای بوده است.ای مختلف رسانهو شبکه یازجم یفضا
  تحلیلی آرمان تبریز –پایگاه خبری  

 

https://irimc.org/news/id/46305
https://irimc.org/news/id/46305
http://www.armantabriz.ir/news/30794
http://www.armantabriz.ir/news/30794
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 هشهر قرو یاختالفات در شورا یباعث و بان یاستاندار یامور شهر
 66اسفند  1ـ  خبرگزاری کردتودی

 ی شوراها و شهرداریتعارض منافع در حوزه 
 

ر شهر اظهارنظ یشورا یراخ ینسبت به حواش یبا خبرنگار کردتود یشهر قروه در نشست یشورا ینفر از اعضا 2
 عضو یانمراد یجلسه ابتدا محمد هاد ینا در شهر باز شد. ینا یشورا یاز پشت پرده حواش یدیجد یهکردند و زاو

که ورود  69شهر اظهار داشت: در سال  یدر شورا یکلوند یاشهر قروه با اشاره به موضوع تعارض منافع حور یشورا
مشخص  یزکه تعارض منافع را ن ودارسال شده ب یراه و شهرساز یروز یاز سوای شهر بود نامه یراما به دور دوم شو

ارض تع یدارا یخانم کلوند یاکه مشخص کند آ یمارسال کرد یکل امور شهر یررا به مدای ما نامه آن یدر پ کرده بود.
 شانیندارد و تعارض منافع شامل ا یمشکل یخانم کلوند یتبود که فعال ینا یزن یشاننه که جواب ا یامنافع هستند 

استعالم  که یمگرفت یمامده بود و ما تصم یدنامه جد یکامسال  ینکهکرد تا ا پیداادامه  یشود و کار خانم کلوندنمی
 یبه عنوان تنها مهندس شهرساز یخانم کلوند یاکه اعالم کنند آ یمکن یافتدر یکل امور شهر یراز مد یدیجد
 .یمده اش یفتکلبال یزن ااست و م یامدهما ن یاما تاکنون جواب استعالم برا نه، یاتواند کار کند می رستان قروهشه

ا پاسخ ماما تاکنون نامه  یمزد یاستاندار یاظهار داشت:ما نامه به امور شهر یزشهر ن یعضو شورا یگرد یرستم یحیی
استان تماس گرفته و گفته است که نامه  ییسقروه به صراحت به من گفت ر ینظام مهندس ییسر .داده نشده است

 .ی ندهیدبه کس
گفته اند که بنده نقشه را  ینگونه: همکاران من اگفت شهر قروه یشورا ییسرحوریا کلوندی جلسه  یندر ادامه ا

فع تعارض منا .یستن ینگونهکنم و همه کار در دست خود بنده است اما امی کنم، نظارتمی ییدتا کنم،می یطراح
 یبه دشمنای عده رساند.می یبآن را به تصو یزکند و خود او نمی یرا طراحای نقشه یمعنا است که مهندس ینبه ا

به  کنم پس از آن نقشهمی یکه بنده بر اساس ضوابط نقشه را طراح یمن بزرگ کرده اند در حال یهمسئله را عل ینا
به  یرود و شهردارمی یشود و پس از آن به شهردارمی من ثبت یمهندس یهو جزو سهمشود می برده ینظام مهندس

تعارض  شود.می رد یاو  یببر اساس ضوابط تصو 2ماده  یسیونو در کم یدنمامی الاستان ارس 2ماده  یسیونکم
هر ندارد ش یشورا به یاست و ارتباط یفرد مهندس و نظام مهندس یندر ب یاگر وجود داشته باشد تخلف یمنافع حت

 ستمیدهنده ن یرا ییبا من هستند چرا که من به تنها یکه دنبال جواب نامه هستند در واقع به دنبال دشمن یو برخ
 دهند. یرا یدنفر با 1و 

است که به عنوان مثال  ینکنم امی که من از آن صحبت یگفت: تعارض منافع یرستم یحییجلسه  یندر ادامه ا
 یو وقت یدآمی نقشه به شورا یو پول آن را هم گرفته است و طبق روال ادار یدهنقشه کش یشماه پ 3 یخانم کلوند

 ت.اس ینشورا و تعارض منافع هم یکند به اعضامی التماس یگرفتن را یبرا حتی یرسد خانم کلوندمی نقشه
گفت: اگر تعارض منافع شامل  یرستم یحییدر پاسخ به اظهارات  یزشهر قروه ن یشورا ییسر یکلوند یانپا در

کنم اما سواد نمی ینداشت و من توه یمخواه ییچه شهرها یندهکه در آ یداستنباط کن ینطورشهر شود ا یشورا
 حضور در شورا مشخص یرا برا شخصیمهای است و اگر من قانونگذار بودم رشته یشهر یریتالزمه مد یمهندس

 کردم.می
 خبرگزاری کرد تودی 

 

http://kurdtoday.ir/news/39346/
http://kurdtoday.ir/news/39346/
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 مدنظر قراردادن تعارض منافع در طرح اصالح قانون انتخابات شوراها
 66بهمن  26ـ  مجلس شورای اسالمی( یشوراها و امور داخل یسیونعضو کم) یگیب یرضاعل
 تعارض منافع در مجلس 

 

در انتخابات شوراها  یم.در طرح اصالح قانون انتخابات شوراها مد نظر قرار دادای است که تعارض منافع مسئله
ر که د ایندگانینم یشود و موضوع تعارض منافع برانگهبان می یشورا یگزینها جایتصالح ییدمجلس در تأ

 یمن داهایکاند یتصالح ییدتأ یادر رد  یندهمتأسفانه نما .یدآیم یششوند، پیم یتمسئول ینها عهده دار ااستان
 یهوزن قوه قضائ یمتالش کرد هایی رخ دهد.سبب شود که لغزش ینخودشان دارند و چه بسا ا یهم به سبد رأ ینگاه
ر طرح د داده شود.پوشش  یتا موضوع تعارض منافع به نحو یمتر کن یننظارت بر انتخابات شوراها را سنگ یئتدر ه

مان آن سخت و ز ینکه تأم یمنگهبان مواجه یشورا ییبا نقطه نظرات مبنا یجمهور یاستاصالح قانون انتخابات ر
 شود.نمی یدهد یمانع ینچن تاشهر و روس یبر است، اما در مورد اصالح قانون شوراها

 یکتاپرسپایگاه خبری  
 

  

https://www.yektapress.com/0003tz
https://www.yektapress.com/0003tz
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 کشاکش منافع بر سر افزایش حقوق اعضای هیئت علمیمجازی:  فضای تحلیل
 

 افسانه شرکت
 

-تعارض منافع مفهومی است که هر روز توسط کاربران فضای مجازی بکاربرده شده و حل مشکالت اقتصادی، سیاست

شود. در هفته آخر بهمن ماه سه موضوع تعارض منافع وقوع فساد به مدیریت آن نسبت داده میگذاری و پیشگیری از 

سازی حقوق اعضای هیئت علمی در مجلس و تخلف در استقالل بانک مرکزی، تعارض منافع پنهان در اصرار بر همسان

گرفته است. البته همچنان با گذشت دوباره از بخشنامه تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی مورد توجه کاربران قرار 

شود. کاربران از عدم توجه مجلس به الیحه زمان بعضی از موضوعات تکراری در فضای مجازی به بحث گذاشته می

ای هکنند و همچنان به دنبال منع استخدام نمایندگان مجلس در دستگاهمدیریت تعارض منافع دولت شکایت می

 دولتی هستند.

مطلب با کلیدواژه تعارض منافع در فضای توییتر، تلگرام و اینستاگرام منتشر  143من ماه سال جاری در آخرین هفته به

شده است. اهم موضوعات مورد توجه کاربران حول چند موضوع خاص است، در ادامه گزارش این موضوعات را به 

 تفصیل تشریح خواهیم کرد.

 نویس لیحه استقالل بانک مرکزی سرانجام پیش

د مدیران ارشنویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به کارگروهی متشکل از تهیه پیش 1362سال در 

 پس از سه سال در بهمن ماه  در پژوهشکده پولی و بانکی یبازنشسته بانک
 
تدوین این الیحه  ٠٥31سپرده شد که نهایتا

 نویس استقالل بانک مرکزی است.پیش ترین موارد اشاره شده در اینبه پایان رسید. یکی از اصلی

 گیر در بانکمالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم پولی از سیاست سیاست بانک مرکزی، تفکیک استقالل

گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت گذار پولی از سیاستمرکزی، تفکیک نهاد سیاست

یحه نویس ال در پیششده رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهمترین موارد مطرح  بانک مرکزی، تجدیدنظر در

 . قانون بانک مرکزی است

اما پس از گذشت بیش از یکسال از تدوین این الیحه هیچ اقدامی از سوی دولت برای اصالح یا ارسال الیحه فوق به 

ه چاپ ب روزنامه صنعتای که در بق بانک مرکزی در نوشتهمجلس شورای اسالمی نشده است. ولی الله سیف رئیس اس

 نویسد:عنوان کرده و می تعارض منافعتوجهی دولت به الیحه فوق را رسیده دلیل بی

کند نویس این قانون را بانک مرکزی تهیه میپیشدر این مسیر یکی از مشکالت جدی، وجود تعارض منافع ذاتی است. "

تواند رأسا آن را به دولت ارائه کند بلکه باید از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ولی به موجب قانون نمی

https://jahanesanat.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/153448/
https://jahanesanat.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/153448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/8247/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/8247/
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امور  تپیشنهاد شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد استقالل بانک مرکزی منجر به محدودیت در اختیارات وزار

شود، بنابراین به منظور کسب موافقت آن وزارت در ارائه پیشنهاد به دولت، در بدو امر باید آن سری اقتصاد و دارایی می

شود اصالح شود تا قابلیت طرح در دولت از موادی که منجر به محدودیت در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی می

ای از یعنی در همین مرحله ابتدایی باید از بخش عمده.تصادی و دارایی پیدا کندرا بنا به پیشنهاد وزارت امور اق

 نظر کرد. اصالحات ضروری صرف

تک مواد حساسیت فراوانی دارند و با توجه به مرحله بعد طرح در دولت است که تقریبا همه اعضای دولت نسبت به تک

تواند از تصویب دولت بگذرد که حداقل، یط، موادی میعدم حق رای رییس کل بانک مرکزی نهایتا در بهترین شرا

شود که فرآیند قانونی موجود مانعی جدی در اقدام برای اصالح اختیارات موجود را برای دولت حفظ کند. مالحظه می

م اشرایط و تامین استقالل مناسب برای بانک مرکزی از طریق ارائه الیحه پیشنهادی دولت است که به نظر من قابل انج

ای از طرف دولت که منجر به محدودیت اختیارات دولت و اصالحات الزم در نخواهد بود و اصوال امکان ارائه الیحه

 ."های قانونی سیاست پولی شود بسیار بعید استبستر

های بانک مرکزی مستقل صحبت و سدها و بندهای این مسیر بازگو اکنون بیش از چند دهه است که درباره الزام

ان از آن شوندگرسد که منتفعمی به استقالل یوقت یبانك مرکز»کند: ، بیان میمسعود نیلی. اما همانطور که ودشمی

بانک  لاستقالها مایل به اساسا دولتبنابراین پرواضح است که «. ش از متضررشوندگان از آن شوندیب یصاحب قدرت

ای که موجب تضعیف نفوذ دولت در و برای همین هر پیشنهاد و الیحه باشندمرکزی و کاهش نفوذ خود در این نهاد ن

 .ماند بانک مرکزی شود پشت سد دولت باقی خواهد

ا ای )مثال به و بصورت فراقوهخارج از قوه مجریراهکار آن، بررسی این لوایح توسط نهادی مستقل و با قدرت کافی، 

 گذاری اقتصادی( است. انتخاب شورای عالی سیاست

 کشاکش افزایش حقوق اعضای هیئت علمی 

نوشته  تعارض منافع موجود در نظام سالمتهای خبری در خصوص های اجتماعی و سایتمطالب بسیاری در رسانه

شود، اما این بار موضوع عالوه بر در پی داشتن تعارض منافع به معنای انتخاب میان منافع شخصی و سازمانی می

 ارض میان دو گروه از جامعه نیز است.شامل ایجاد تع

درصدی نسبت به  ٠٥١های دولتی فعال در بخش سالمت کشور افزایش چشمگیر حقوق و مزایای نیرودر سال جاری 

حدودا ش افزای بود.ین رقم به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و مزایای سایر کارمندان دولت شت بطوریکه ادا ٠٥31سال 

اعتراض کارمندان وزارت علوم بخصوص اعضای علوم پزشکی، های هیئت علمی دانشگاه ی حقوق اعضایبرابر 2

با وجود تالش بسیاری از نمایندگان طرح  .های زیرمجموعه این وزارتخانه را به دنبال داشتهیئت علمی دانشگاه

 ،٠0١١ت بودجه آورده نشد. پس از رد شدن کلیا ٠0١١افزایش حقوق سایر اعضای هیئت علمی در الیحه بودجه 

http://gsme.sharif.edu/~m.nili/article/sience1/text/Egtesad%20iran/chalesh%20bank%20markazi.htm
http://gsme.sharif.edu/~m.nili/article/sience1/text/Egtesad%20iran/chalesh%20bank%20markazi.htm
https://www.farsnews.ir/special/استقلال
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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های زیرمجموعه وزارت علوم هم بودند و تالش برخی نمایندگان مجلس که عموما عضو هیئت علمی دانشگاهدوباره 

 ت.همچنین مدیران ارشد وزارت علوم برای اضافه شدن این موضوع به الیحه بودجه اصالحی شدت گرف

 هایسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهاکثر نمایندگان مجلسی که به شدت به دنبال اجرای طرح همسان

های زیرمجموعه وزارت علوم بوده و در این وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو هیئت علمی دانشگاه

ها، زمینه، دچار تعارض منافع هستند. همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که در مصاحبه با رسانه

 (ر سالتحلیلی شعا-سایت خبرید )منبع: این وضعیت تاکید داشتند هم وضعیت مشابهی داشتنبر ضرورت اصالح 

 

باز هم یک عمل کامال »نویسد: محمد لطفی با انتقاد از این عمل و اشاره به تعارض منافع موجود در آن در توییتر می

سازی حقوق کارمندان وزارت علوم و وزارت بهداشت. این بار نمایندگان لیستی، باز هم تعارض منافع .... همسانپوپو

 .....« ها چیزی جز ورشکستگی کشور نیست گونه طرحعضو هیئت علمی پیگیر طرح هستند، نتیجه این

 شودبخشنامه جایگزین نظارت نمی

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی وزیر راه و شهرسازی، ، ٠٥31در سال 

این دستورالعمل اولین قدمی  .آورد، ابالغ کردو یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می

منافع در حوزه بود که دولت در خصوص مدیریت تعارض منافع برداشت )برای اطالعات بیشتر در خصوص تعارض 

سال از ابالغ این بخشنامه همچنان شاهد تخلفاتی در این حوزه  ٥رجوع کنید(. اما حاال با گذشت  لینک مسکن به این

 هستیم.

یکی از اعضای شورای شهر قروه در تمام طول »نویسد: کوردتودی به نقل از خبرگزاری کردپرس میکانال تلگرامی 

مدتی که در شورای شهر حضور داشته است مرتکب تخلف در تعارض منافع شده است و با وجودی که باید مجوز 

ت فعال بوده و همچنان ادامه شد اما در طول این مدمهندسی وی در طول این ایام به نحوی راکد و فاقد فعالیت می

 «داشته است.

های مسئول از این تعارض منافع مطلع بوده کند این تخلف در حالی رخ داده که دستگاهتأکید می خبرگزاری کردپرس

اما، سکوت اختیار کردند. اگرچه بخشنامه تکلیف این موارد را به طور صریح مشخص کرده است اما ناظران و 

ای شورای اعض، چرا هیئت تطبیق شهرستانکنند. سوال آن است که ای و براساس رانت رفتار میاجراکنندگان آن سلیقه

مسئوالن راه و شهرسازی استان، شهرداری و مهم تر از همه نظام مهندسی شهرستان و استان در برابر این مسئله  ،شهر

 اند؟نشان ندادهواکنش 

ختلف های معارض منافع در بخشها بیانگر یک موضوع است و آن پیچیدگی فرایند مدیریت تتمامی این نوع مناقشه

 حکومت و جامعه است. 

http://tnews.ir/site/3652202461025.html?refc=39
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-and-urban-field/
https://kurdpress.com/fa/news/4288/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
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 هادر سایر حوزه تضاد منافع

کاربران فضای مجازی اعم از توییتر و تلگرام عالوه بر دو موضوع استقالل بانک مرکزی و همسان سازی حقوق 

ز در صدر کردند. مواردی که قبال نیپرداختیم به موارد دیگری نیز اشاره ها بازنشستگان که در باال به توضیح هر یک از آن

ای قرار داشت. موضوعاتی همچون اقدام رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی در صدور های رسانهاخبار و کانال

مجوزی خاص درست یک روز قبل از صدور بخشنامه تعارض منافع، عدم بررسی الیحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع 

ها و مطالبی از این دست هستند. در ادامه تعدادی از این ندگان مجلس در وزارتخانهدولت در مجلس، استخدام نمای

به تک تک این موارد به طور  فضای مجازیتحلیل شود. الزم به ذکر است که در گزارشات قبلی ها آورده میتوییت

 تفصیلی اشاره شده است. 

 و توسعه یردولتیسازمان مدارس و مراکز غیکی از کاربران توئیتر در ارتباط با موضوع رئیس سابق سازمان  

ع در نامه تعارض منافوند با اطالع از تصویب بخشمجتبی زینی»ی اینگونه توییت کرده است: مردمهای مشارکت

کند و با سوء نامه اقدام به تأسیس مدرسه غیرانتفاعی میوزارت آموزش و پرورش ... یک روز قبل از اجرای بخش

 «استفاده از موقعیت خودش اقدام به دور زدن کرد.

ویسد: نتوجهی مجلس به الیحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع اشاره کرده و با کنایه مییک فعال توئیتری به بی 

مجلس آموختیم که الیحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی رو کال رها کنیم و به روی مبارک خودمون ما از »

ای با مفاسد مالی و اقتصادی، چنین قانونی حاضر و آماده به دستمون رسیده و هم نیاریم که برای مبارزه ریشه

 «کنیم.نمی نگاهش

ها و بخصوص وزارت نفت را ممنوع کنید مجلس در وزارتخانه استخدام نمایندگان»کند: کاربر دیگری توییت می 

 «اگر تضاد منافع ندارید با این موضوع آقایان نمایندگان محترم انقالبی و نگذارید که فرد از قبل پیشکار شود.

 

 

 

 

 

 

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/


 

 

 

 

 
 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 33 ـ رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 1399 اسفند 1بهمن تا  25-سی و چهارم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020332995: خبرنامه شماره واتساپ
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