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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ی کار تعارض منافع در حوزه بازرسکارگران معدن طرزه؛ قربانیان درآمد: 
 

 زهره نجفی
 

سقف کارگاه به طور ناگهانی ریزش ؛ دچار حادثه شددامغان  طزره اردیبهشت ماه معدن زغال سنگ ۱۱ظهر روز شنبه 
های میالد روشنایی و سید کارگر به نام این دو بی جان روز، پیکر ۶پس از  .کرد و دو کارگر در معدن محبوس شدند

کارگاه و  نمیناا طیشرا از قبل دربارهکارگران اند که سنگ طرزه گفتهمعدن زغال کارگران  پیدا شد.اصغر افضلی 
نداشته  یاجهینتاین اخطارها اما  ،اخطار داده بودند مانکاریبه پ د،یرسیکارگاه به گوش م وارهیکه از سقف و د ییاصداه
ل جمله مدیر کل اداره ک ربط ازقربانی شدن جان کارگران معدن طرزه در هفته اخیر باعث واکنش مسئوالن ذیاست. 

بازرسی کار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی شد و مشابه حادثه معدن زمستان یورت و حادثه ساختمان پالسکو و سایر 
 توجهی کارفرما به اخطارهای قبلی علت حادثه دانسته شد. توجهی کارگران و بیحوادث مشابه، در این مورد نیز بی

 

سیب ستگاهپذیر ایران یکی از آ ساس آمار د ست. بر ا شورهای جهان در حوزه حوادث کار ا های مختلف، به طور ترین ک

را سطط ی دواهی  دهند. در یادداشططت پی کارگر بر اسططاس حوادث کار جان دود را از دسططت می 3یا  2متوسططر رازا ه 

سئله را از منظر  شور  حوزه در ت ارض منافعکرد که این م سادتار  ظام بازرسی کار در ک شور ا با بررسی  بازرسی کار ک

 مورد ااکاای قرار دهی .

افع در گیری ت ارض منقا ون کار یکی از بسترهای شکل 501در ماده « تشخیص بازرس کار»دامنه ادتیارات ا مفهوم 

قا ون  501حوزه بازرسططی کار بوده که تا ات سططنگینی بر امنیت ا سططرمت کارگران ایران اارد کرده اسططت. طا  ماده 

ای احتمال اقوع حادثه ا یا براز دطر تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه»هرگاه در حین بازرسی، به  کار،

شود، بازرس کار یا کارشناس به شت حرفهدر کارگاه داده   به کارفرما یا  ماینده دا
ً
 ا کتاا

ً
ستند مراتب را فورا ای مکلف ه

قا ون کار، بازرسی مستمر همراه  69ماده  2در تاصره  گذارقا وناگرچه، .« یس مستقی  دود اطرع دهندئاا ا  یز به ر 

صا ضای ت قیب متخلفان در مراجع  صورت لزام تقا شکاالت ا م ایب ا  واقص ا در  اره اظایف اد ازجملهلح را با تذکر ا

 شده است. « تشخیص بازرس کار»، ا جام این اقدامات منوط به حالنیبااکل بازرسی دا سته است، 

صی برای مفهوم  شخ ضابطه عینی ا م ضر،  شخیص بازرِس کار»در حال حا صرح« ت شخیص به  ید داجود  دارد، این ت

 فرد بازرس بسططتگی دارد ا 
ً
به کارگاهی مراج ه کرده ا  دف اتبهممکن اسططت بازرِس کار که ذهنی اسططت. چنان عمدتا

 
ً
شفاهی ا کتای دهد، اما دطرات کارگاه را  مکررا شخیص  دهد که کارفرمای داطی  قدرآنبه کارفرما، تذکرات  جدی ت

شابه مواردی که در م دن طرزه، م دن زغال ضایی ارجاع دهد. م صالح ق سادتمان را به مراجع  ستان یورت،  سنگ زم

مدیر کل اداره بازرسططی کار ازارت ت اان، کار ا  علی مظفریها مورد دیگر فاج ه آفریده اسططت. پرسططکو در تهران ا ده

ست ادیرا رفاه اجتماعی صوص حادثه م دن طرزه گفته ا سی طزره در م دن در د از  یژها به مرتای هایدامغان بازر

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
file:///E:/qods/1/mehrnews.com/xVhkq
file:///E:/qods/1/mehrnews.com/xVhkq
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دهد این مجموعه سططواب  قالی گرفت ا گزارشططات موجود اسططت که  شططان میمی اسططتان صططورت سططوی بازرسططان کار

 .هایی از دطرات را رفع کرده بود دهمچون م رفی به مراجع قضائی داشته است که الاته بخ 

ا  دف اتبهضوع یا مناع دطر مشخصی، در این مورد ا بسیاری از موارد مشابه دیگر، تذکرات بازرسی کار در رابطه با مو

سال به کارفرمای داطی  شخیص بازرس کار  شده ابرغحتی بی  از یک  ست. در هرم اعمال مقررات که همگی به ت ا

منوط شده است، طیف متنوعی از اقدامات  ظیر توصیه، تذکر شفاهی، تذکر کتای، ارجاع به دادگستری برای جریمه 

صره  موجببهود. شیا پلمپ کارگاه دیده می شت، ازارت ا اجتماعی امور ا کار ازارت»قا ون کار،  501ماده  5تا   بهدا

ای، از دادسرای عمومی محل ا پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار ا کارشناسان بهداشت حرفه آموزش ا درمان

 در صطططورت عدم تشطططکیل دادسطططرا از دادگاه عمومی محل تقاضطططا دواهند کرد، 
ً
طیل ا الک ا مهر تمام یا قرار ت  فورا

قسططمتی از کارگاه را صططادر  ماید. دادسططتان برفاصططله  سططات به صططدار قرار اقدام ا قرار مذکور پس از ابرغ قابل اجرا 

مقید به « تشططخیص بازرس کار»های جاری بازرسططی کار در ادارات کار، مفهوم ها ا رایه، در ف الیتحالنیباا« اسططت.

 یست. چارچوب عینی ا مشخصی  

عراه بر  حوه بازرسططی، مدت زمان مقرر جهت بردورد با  5339 امه الیحه قا و ی حفاظت فنی مصططوب سططال در آیین

های مشططغول به کار در تاریت تصططویب این کارگاه» امه، این آیین 556بود. طا  ماده  شططدهمشططخصااحد متخلف  یز 

ضع کارگاه را با مقررات این آیینآیین سان کار  امه، باید ا سر بازر   امه در مهلتی که تو
ً
ك ماه شود ا از یادطار می کتاا

یی که مطاب  دسطططتور عمل هاکارگاهالی داازده ماه بیشطططتر  خواهد بود، تطای   مایند. پس از مهلت مقرره صطططاحاان 

ه است منسوخ  شد 5339اگرچه الیحه قا و ی حفاظت فنی  مصوب سال « شو د. کرده باشند، متخلف شنادته می

سات به اجود چنین الیحه سیاری از ااحدهای بازرسی کار یا   ست، اما ب صورت ای  اآگاها همچنان جاری ا ا د، یا در 

به چنین آیین مهاقوف  کار ا  ا قا ون  یل سطططکوت  به دل کارآیین»ای  بازرسطططی  جام  مه  حوه ا  نه، از «  ا در این زمی

ای که فقدان ضابطهاستیدرحالکنند. این استفاده  می 5339های الیحه قا و ی حفاظت فنی مصوب سال ظرفیت

 توا دمقرر جهت بردورد با ااحد متخلف، ا ارجاع این مه  به تشططخیص بازرس کار می زمانمدتمشططخص برای ت یین 

 ها شود.آنی ریپذتیمسئولگویی ا موجب سوءاستفاده بازرسان کار ا ما ع از پاست

دهی حوادث کار را در م نایی ا دازی ساما ه ملی گزارشدر ارائه آمار دقی  حوادث کار ا اهمال در راه فقدان شفافیت

ا حفظ  گوییمنظور فرار از پاستر دا ست که توسر مدیران ا بهتوان شکلی از ت ارض منافع در حوزه بازرسی کاعام می

ی هایماریبدهی حوادث ا ی ملی جهت گزارشاساما هشود. در ایران فقدان شان د اال میموق یت ا جایگاه شغلی

ا  شته باشداجود  دا کاربهداشتی ایمنی ا هابر امهی آماری باعث شده تا امکان ارزیابی عینی هارتیمغاکار ا اجود 

ی شغلی با مشکرتی مواجه شود. اهمیت اجود ساما ه ملی هایماریبکاه  حوادث ا  درزمینۀاقدامات صورت گرفته 

ی را یکی از اساما هی کار استقرار چنین المللنیبی کار تا جایی است که سازمان هایماریبدهی حوادث ا گزارش

 درزمینۀی ملی ا یکپارچه ابر امه. ایجاد دا دیمی ارتقای ایمنی( هااستیس) 581 امه شماره شراط الحاق به مقااله

https://iran-bssc.ir/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-bibliography/6385/
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. کثرت  هادهای شودیم دیتأککاری، از شراطی است که در این مقااله  امه بر آن ایمنی ا بهداشت ا پرهیز از موازی

 موا ع ازجمله، کارهداشتبا  اود متولی ااحد در امر ایمنی ا  هاآنی قا و ی هاتیمسئولمسئول ا ابهام در اظایف ا 

در ایران است. در چنین شرایطی، دستیابی به  کاربهداشتاصلی در طراحی بر امه جامع ا یکپارچه ارتقای ایمنی ا 

 اشی از کار، آمارهای  حوادث درزمینۀاست.  رممکنیغی  اشی از کار در عمل هایماریبحوادث ا  اتکاقابلآمار دقی  ا 

اجتماعی، پزشکی قا و ی ا ازارت ت اان، کار ا رفاه اجتماعی ادترف فاحشی  نیتأمی هاانسازماز سوی  شدهاعرم

فوق درباره حوادث  اشی از کار منجر به فوت را بین  گا هسهی آماری مراجع هارتیمغادهند. جدال زیر را  شان می

 .دهدیمرا  شان  5363تا  5386ی هاسال

 

 9818 9811 9819 9811 9831 سال

 5081 5062 5566 5213 5591 داره کل بازرسی کارا

 525 551 553 81 506 اجتماعی نیتأمسازمان 

 5865 5661 5169 5101 5260 سازمان پزشکی قانونی

  9818تا  9831ی هاسال، درباره حوادث ناشی از کار منجر به فوت، طی گانهسهی آماری مراجع هارتیمغا

 عارض منافع در حوزه روابط کار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه()منبع: گزارش شناسایی مصادیق ت

 

های مختلف  شان از فقدان شفافیت در ارائه آمار دقی  حوادث کار ا ادترف فاح  آمار منتشرشده از سوی دستگاه

ی هامدلئه ا ارا کاری حوادث شنادتراانهای فردی ا اهمال در پیشگیری از حوادث مشابه دارد. تمایل به تایین

منظور اداره کل بازرسی کار از آن به ژهیابهعواملی است که مدیران ازارتی،  ازعلی )ایدئولوژی سرز   قربا ی(، -دطی

کنند. این رایکردها با مقصر دا ستن قربا یان ا یی ا حفظ موق یت ا جایگاه شغلی دود استفاده میگوپاستفرار از 

های شخصی افراد  ظیر سن، جنسیت،  ژاد، هوش ا شخصیت، در ایژگی ریتأثبر  بر دطای ا سا ی ا اپراتور، دیتأک

  .کنندیم دیتأکاقوع حوادث 

، ، عدم تمرکزادراکی-شنادتی هایادترلهای موجود به عوامل مختلفی،  ظیر از علل فردی حوادث، تایین در بحث

گزارش سازمان تأمین اجتماعی در  طا ، مثالنوانعبهفردی کارگران، اشاره دار د.  هایا گاریسهلی ا اطیاحتبی

مورد،  56819مورد از مجموع  52815احتیاطی افراد بوده است، ، بیاز کاربیشترین علل حوادث  اشی  5369سال 

ی  ظیر سادتاراست. علل ا عوامل  شدهدادهاحتیاطی فرد  سات درصد حوادث به دطای فرد ا بی 9141ی نی علت 

ای ها د. )گزیدهاهمیت برشمرده شدهعنوان علل بسیار فرعی ا ک ا عدم آموزش به لحاظ فرااا ی بهفقدان اطرعات 

 اقوع علت تفکیك به کار از  اشی (  مودار زیر حوادث5361 بهار- چهارما  یس آماری سازمان تأمین اجتماعی، شماره

 دهد.  شان می 5369در سال  حادثه
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 9816 سال حادثه در تفکیك علت وقوعتوزیع حوادث ناشی از کار به 

 (7931 بهار- وچهارمسی های آماری سازمان تأمین اجتماعی، شماره)منبع: گزیده

 

به  ها دارد اهای مختلفی برای سازماندود مزیت کارا همحافظهحقوقی ا اقتصادی، این رایکرد به دلیل ماهیت  از ظر

ست ای ااحتیاطی سازه ی موجود را بدان تغییر، حفظ ا تثایت کنند. بیدهد تا سادتار ا قواعد سازمامی اجازه هاآن

 گرفتهقرار عنوان علت اصلی حادثه مورد تأکید به ذیربرهای فنی حادثه از سوی بازرسان ا  هادهای که در اغلب گزارش

 یتقراست. 
ً
ی کار، سازه های اداره کل بازرساجتماعی بر اساس گزارش نیتأمی سازمان هاگزارشدر تمام  اا

اقوع حادثه، بیشترین فرااا ی را به دود ادتصاص داده است. این در حالی است  علت نیترمه  عنوانبهاحتیاطی بی

ها )فرهنگ گذاران، سازمان، قا ونهادالتهای سیستمی از حوادث کار، عوامل ا سطوح مختلفی، اع  از که در تایین

  ر اقوع حوادث  ق  دار د.سازما ی ا منافع سازما ی( ا مدیران د

ترین مشکرت عدم ضما ت اجرایی تذکرات بازرس ا عدم ت یین مدت زمان قا و ی جهت رفع دطر در کارگاه از مه 

شود که کماود ت داد بازرسان کار ا حوادث کارگاهی مشابه دیده می  ظام بازرسی کار در ایران است. ب ضا در تحلیل

شود. این در حالی است که در اه به عنوان  قص اصلی  ظام بازرسی در ایران م رفی میموقع از کارگعدم بازدید به

دصوص حادثه ادیر ا بسیاری از حوادث دیگر، تذکرات بازرسی کار در رابطه با مناع دطر بارها به کارفرمای داطی 

ن مدیران بازرسی کار کشور به عنوارسد ت ارض منافع در حوزه بازرسی کار در سطح ابرغ شده بوده است. لذا به  ظر می

 های  اکارآمد  ظام بازرسی کنو ی باید مورد توجه ا بررسی بیشتری قرار گیرد.یکی از موا ع اصرح رایه
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 منابع
 گزارش شناسایی مصادیق تعارض منافع در حوزه روابط کار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 7931 بهار- وچهارمسی شماره های آماری سازمان تأمین اجتماعی،گزیده 

  قانون کار 

 7991نامه الیحه قانونی حفاظت فنی مصوب سال آیین 

*** 

 هفته گذشته در حوزه ت ارض منافع به این شرح است: هایها ا گزارشاداار، تحلیل دۀیگز

 یشرکت رسا تجارت ا ااگذار یشهر تهران از عملکرد قراردادها یشوراا تفحص   یدر متن کامل گزارش تحق 

قراردادها اشاره شده ا  نیبه براز ت ارض منافع در ا اافیقال یدر داران شهردار دیشه 3امرک موسوم به طرح 

 انشی( ا قائ  مقام ااافیقال محمدباقرشهردار تهران ) یا رابر استخدام یسازما  یآمده است:  ظر به اابستگ

 اان سپاه ت ادی ام بردگان با بن یمذکور از سو یا  قاد قراردادها ی( با سپاه پاسداران ا قرب اسرمیفیشر یسی)ع

 مشمول ت ارض منافع بوده است.

 یسازمان برا نیبخشنامه ا 3از  یمدارس کشور گزارش یسازمان  وساز یحقوق ریمد من ،یمطهر اکاریعل 

 دار داد.  ریسال اد کیدود ظرف  یهارمجموعهیت ارض منافع در ز تیریمد

اعده داد که اگر  5100 یجمهوراستیا  امزد ا تخابات ر مایاسا  سازمان صدا ا س سیرئ ،یالله ضرغام عزت 

 . ردیگیت ارض منافع هستند به کار  م ریرا که درگ یافراد گاهچیشود ه جمهورسیرئ

هدف  سیا گل ریجا سون  خست از سیاعرم کرد بور سیا گل یا پارلم نیقوا  تیمسئول  ظارت بر رعا دستگاه 

قرار  2056در ااادر سال  یدر ا تخابات پارلما  یرازیپس از پ بیکارائ ریلوکس به جزا یهادرباره سفر یقاتیتحق

 سفرها شده است.  نیاز ا یمنددر بهره  ارضمته  به عدم افشار منافع مت یدارد. ا

در  تضاد منافع ییرا از اتهام مطرح شده درباره رسوا ریترادا،  خست از نیادرق فدرال کا ادا، جاست و ریسیکم 

ا قا ون تراد نهیاقتصاد ساب  کاب ریاز و،یمور  لیکرد که ب دییتارئه کرد اما تا WE هیریبا د یدا واده ا یهمکار

 رده است. قض ک نهیزم نیتضاد منافع را در ا

 9011اردیبهشت  12مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 شرکت رسا تجارت با  فاشهرداری قالیب یقراردادهادر  منافععارض تبروز 
 5100اردیاهشت  58ط (شهر تهران یشورا یاقتصاد تهیکم سیرئ) یرلوحیمحمود م دیس
 وراها و شهرداریشی تعارض منافع در حوزه 

 

ا  یقوقح یماا  رامونیا تفحص پ  یتحق یتقاضا یشهر تهران بررس یجلسه شورا نیا  ود ا دام ستیدا انیدر جر

 یر اعضادر دستور کا «دیشه 3امرک موسوم به طرح  یشرکت رسا تجارت ا ااگذار یقراردادها»گزارش عملکرد 

شهر تهران ضمن قرائت گزارش  یشورا یاقتصاد تهیکم سیرئ یرلوحیمحمود م دیسشهر تهران قرار گرفت.  یشورا

ا  ”یحقوق یماا “ یشهر تهران بررس یاسرم یدر مصوبه شوراگزارش  نیا یمحورها ا تفحص گفت:  یتحق نیا

  یتطا " ود که یکی از محورهابگا ه  1بر موارد  دیبا تأک  یفوق االش ار ا ملحقات ا ضما یقراردادها” گزارش عملکرد“

 است.  "قراردادها با منع مدادله کارکنان دالت ا ت ارض منافع نیعملکرد ا

موسوم به  یقراردادها» :مده استآت ارض منافع در این قراردادها  متن گزارش تحقی  ا تفحص با تایید برازدر 

به  هیقائ  مقام ا م اان امور مناط  مشارال یفیشر یسیشهردار تهران ا ع اافیمحمدباقر قال یاز سو 2ا 5 نا سیفا

 یستخداما رابر ا یسازما  یاست.   ظر به اابستگ دهیت اان سپاه من قد گرد ادیتهران با بن یاز شهردار یندگی ما

ا  ام بردگان ب یمذکور از سو یا  قاد قراردادها یبا سپاه پاسداران ا قرب اسرم شانیا قائ  مقام ا انشهردار تهر 

 «ت اان سپاه مشمول ت ارض منافع بوده است. ادیبن

قرارداد  9از ماده  1-9ا بند  3ماده  نیمابیصرف  ظر از ت ارض موجود ف» :مده استآبخ  دیگری از گزارش در 

قرارگاه دات   یها تیاجه صورت اض  نیمقرر شده است در صورت عدم تأم ری؛ طا  بند اد5 نا سیموسوم به فا

 ادیبا بن وددمطالاات  هیتهران ابتدا  سات به تسو یداتمه موافقتنامه، شهردار ایبا ک عامل  یسپاه از سو اءیاال ا

 یردارسپاه، شه اءیتهران ا قرارگاه دات  اال ا یشهردار نیمربوطه من قده ب یت اان اقدام ا سپس بر اساس قراردادها

 یه مربوطه را مستقتهران اجو
ً
از آن  هی. در ما حن فدیسپاه پردادت  ما اءیاز محل منابع دود به قرارگاه دات  اال ا ما

مالغ   یت اان سپاه اقدام به موافقت ا پردادت مستق ادیمطالاات دود با بن هیتسوتهران بدان  یجهت که شهردار

هت ج نیسپاه  موده است مرتکب تخلف شده ا از ا اءیااز محل منابع دود به قرارگاه دات  اال   اردتومانیلیم620

  «.ا د تیمسئوالن مربوطه ااجد مسئول

 ا یاکاریتهران تحت عنوان فر یدر دراج امرک ا اموال ا اجوه  قد شهردار یتاا »بندی گزارش همچنین جمعدر 

 یرفم  یکارگزار یهاشرکت تیاموال ا مالک نیتهران ا سوء استفاده از ا یشهردار یهاپراژه یمال نیمتقلاا ه تام

در ا جام  تیمحرز بودن سوء  » ،«نیا شرکت الماس ما نیشرکت رسا تجارت ما ریطرف قرارداد  ظ یشده از سو

کت قرارداد )توسر شر  یبا طرف ها یا تاا  یت اان در گزارش حسابرس ادیبن یبده کاارهیدر حذف  یقا و  فیاظا

 است.  هد عنوان شدداده در عقد این قراردااز تخلفات رخ ردیببه عنوان  «محاسب( نیام یحسابرس
 ایلنابرگزاری خ 

 

  

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1073634
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1073634


 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 

 مبارزه با انحصار یش رویپمانعی  منافع،عارض ت
 5100اردیاهشت  58ط (ی مجلسهاکسب ا کار مرکز پژاه  یرمحگراه  یرمد) یاحس یرام
 سب و کارها و بازرگانیکی تعارض منافع در حوزه 

 

از اجود ت ارض  یادیز ی مصاد ست.ات ارض منافع  است که ما ع ماارزه با ا حصار در کشور یعوامل ینتراز مه 

ذکر کرد. به عنوان  مو ه در حوزه سرمت مسئوالن  توانیدر موضوع ماارزه با ا حصار م ینمسئول یانمنافع م

در حوزه آموزش، مسئوالن  یاهستند،  یدصوص یمارستانب یدود دارا یادارا هستند،  هبهداشت درمان دود ااردکنند

 یابه دالت ا  یکاز افراد  زد یبرد یدر حوزه ااردات محصوالت کشاارز یادار هستند؛ دود مدرسه آموزش ا پرارش

 اابسته به دالت دود اارد کننده هستند. یهاشرکت
 پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 

 

 

  الدر فدراسیون فوتب تعارض منافع بروزبر عدم  فارسبرگزاری ختاکید 
 5100اردیاهشت  56ط  خبرگزاری فارس

  ورزشتعارض منافع در 
 

 یراجدااران ا مهرداد س یتهبه عنوان سرپرست کم یانفوتاال، دداداد افشار یونفدراس یسهرئ یات شست ه یندر آدر

ت ارض منافع  یل فر به دل 2عنوان شد هر  ینب ینا تخاب شد د. در ا یونفوتسال فدراس یتهکم یسبه عنوان رئ

ا عدم  ندکیاشاره م یگریمورد به  کته د ینکه قا ون در ا یدر حال یر د؛بگ یپست ینچن سیوندر فدرا توا ندی م

 .یردصورت گ یاظهارات ینچن باعث شده تا یحقوق یفبه ظرا یآگاه

از  گیر د،یمختلف دود م یها یتهدر مورد کم AFCا  یفاکه ف یماتیتصم یهفوتاال ا را یوناساسنامه فدراس طا 

از  هایونفدراس هاییتهکم یکه راسا کردیالزام م یفاف یحت یناز ا ی . تا پکنندیاستفاده م یسهرئ یاته یاعضا

تخاب ا  یبرا هایونشده اما همچنان دست فدراس برداشتهالزام  یناما حاال ا یردت بگصور یسهرئ یاته یاعضا ینب

است ا  پایباشگاه سا یرعاملمد یمساله که  مهرداد سراج ینا یرامونکه پ یرادیا ین،باز است. بنابرا هایتهکم یاعضا

ا  ینطقم یرران را داشته باشد، غداا یتهکم یاستر توا دیاست ا  م یاته یسرئ یانفوتسال دارد ا افشار ی ت یک

 است. یوندر فدراس یسوء برداشت از را د قا و  یکاز  ی اش

ده تا موجب ش یز  ینپردادته است. هم یق فوتاال به ت رف آن ا مصاد یونت ارض منافع، اساسنامه فدراس درباره

ا ند ادرق، به توس ه آن م رگید یها یتهکم ی امه برد یینباره اجود  داشته باشد اما آ یندر ا یابهام یچه

 یاامه ها   ییناست، اگر آ یوندر تمام امور فدراس صا شاد یاساسنامه، سند باالدست ینکها د. با توجه به اپردادته

ا منط   یتاالو یابهام کند، الزام به اساسنامه دارا یجادا یابا آن باشد  یردر تغا یا ینهها، در هر زم یتهکم یماتتصم

 است.  یحقوق
 خبرگزاری فارس 

 

https://csr.ir/fa/news/1368
https://csr.ir/fa/news/1368
http://fna.ir/1aqdb
http://fna.ir/1aqdb
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 سوکل یهاسفرعدم اعالم تعارض منافع در قات از جانسون درباره یتحق
 5100اردیاهشت  20ط فرانسه یخبرگزار

 های جهانی تعارض منافع نمونه 
 

ا سون  خست ج سید بوردود اعرم کر  ینتر تیا گاهیدر پا سیا گل یپارلما  نیقوا  تیدستگاه مسئول  ظارت بر رعا
در ااادر  یدر ا تخابات پارلما  یرازیپس از پ بیکارائ ریلوکس به جزا یهادرباره سفر یقاتیهدف تحق سیا گل ریاز

ه ب یگذرا د د. ا بیکارائ ریاز جزا یارهیا  امزدش سال  و را در جز سیمحافظه کار ا گل رهار قرار دارد. 2056 لسا
  یداشت از طر نهیهزار پو د هز 51که  رتیت ط نیاعرم ت ارض منافع دود گفته بود ا پارلمان در ندهیعنوان  ما

 شده است. هیبه اا هد یسیراس تاجر ا گل دیوید
 یخنگوس  یسپس از طر یشد، ال یموضوع ساب سردرگم نی، راس با ا کار ا، درابتدافرا سه یگزارش دارگزار به

در  زیهمه چ»کرد  دیداشناه تأک یری خست از دفتر است. یر قدیدان ا درآمد غکارمن یایجزء مزا نیدود گفت ا
ناع م نیا «.را اعرم کرده است ایمزا نیدر اعرم ت ارض منافع دود ا تیبا شفاف ریها اعرم شده است.  خست ازفرم

 «.عمل کرده است نیچن نیهمواره ا ریمه  است که همه تابع مقررات باشند همان طور که  خست از»اعرم کرد 
پرا ده مرتار با سوءاستفاده از قدرت در جهت  نیچند ریجا سون درگ سیمطرح شد که بور یدر حال یافشاگر نیا

اره اش یریدر سادتمان  خست از یلوکس آپارتمان ا یبه موضوع بازساز توانیاست ا از آن جمله م یمنافع شخص
 .کندیم  یحقدرباره آن ت سیا گل یا تخابات ونیسیکرد که کم

 خبرگزاری صدا و سیما 
 

 

 تعارض منافع در دعوای مجلس و دولتمدیریت ماندن الیحه عطل م
 5100اردیاهشت  56ط (تهران یماارزه با فساد اتاق بازرگا  ونیسیکم سیرئ) حسن فروزان فرد

  کلیات تعارض منافع 
 

 رد،ی گ قرار تیریمورد توجه ا مد یدرستسازمان باشد ا موضوعات به کی ای فر ا  کیا  اظر  یکه قرار است مجر یقتا
ت که گفتوان می تیت ارض منافع ا بحث مه  شفاف تیریدر ارتااط با مد. دیآیبه اجود م یزیگرقا ون یهانهیزم

 یبرا نیمنتظر سؤاستفاده از قوا  شکیب شو د  تیریشند ا مد شده با ییشناسا یدرستدا عنصر به نیا یاقت
 شکیب ،آن را کاه  دهد زانیم نکهیا ایکند  رممکنیرا غ یزیگر گاه فسادآلود اجود دارد. آ چه که قا ون یسازنهیزم

 ت ارض منافع است. تیریمد ا تیدر حوزه شفاف یسادتار قا و  کی
ضد فساد  حیکه مطرح شده بود در مورد لوا ییبا توجه به ش ارها یه در طول عمر دالت ف لک  یبود دااریام

 ییهاشود. الاته ترش بیتصو  ،یبود ازمندیعرصه به آن   نیکه در ا یا دا قا و  ردیالزم ه  صورت بگ یهایهمکار
ر اش قرا یا یپا یهادر داره یشد. اما مجلس قال مجلس  یا جام ا تقد زی  حهیال  دا یهاسی و یا جام شده ا پ

 نیآماده گردد. الاته ا دیجد یهاونیسیدر کم نهیزم نیدر ا ییهاطرح شودیمجلس ه  ترش م نیداشت ا در ا
را کنار   یقد حیه  دود را موظف کرده تا تمام لوا یدالت ا مجلس است ا مجلس ف ل نیب یموضوع ه  جزا دعواها

ا از دست دادن  یعامل دود باعث اترف اقت ا ا رژ نیمطرح کند که ا دیجد یهارا در قالب طرح ابگذارد ا آ ه
 . شودیها مفرصت

 روزنامه ایران 
 

https://www.iribnews.ir/00D11p
https://www.iribnews.ir/00D11p
https://www.magiran.com/article/4175492
https://www.magiran.com/article/4175492
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 در قانون جدید بانکداری تعارض منافعبرای مدیریت هایی اولیه تالش
 5100اردیاهشت  56ط دنیای اقتصاد 

 یو بانک یپول یتعارض منافع در حوزه 
 

 نیحل تضاد منافع در ا ،یاستقرل با ک مرکز نهیدر زم یجد ییهاشرفتیپ یاسرم یجمهور یطرح قا ون با کدار
 یهمچنان اشکاالت دیکه طرح جد دهدی شان م هایموثر داشته است. اما بررس یریگ ی هاد تصم نی هاد ا همچن

 :دارای دا دسته اشکال است ابردورد کرده  یفض حل ت ارض منافع  ینهدر زمبا کداری  یلقا ون ف دارد.  یجد
عدم  از یا ت ارض منافع  اش گرددیها بازمبا با ک یبا ک مرکز یکه به ارتااط سازما  یت ارض منافع سادتار

به بحث ت ارض منافع داشته است. به منظور  ترییاراد جد ی سات به قا ون ف ل یدطرح جد اما .یاستقرل مال
 شده است.  ینیب ی طرح، پ 1در بند یقواعد یاز شاکه با ک یکنترل ت ارض منافع ا حفظ استقرل با ک مرکز

مشتمل بر فهرست  «فعنافرم ت ارض م» عالییاتدر ه یتداره عضو یدر ابتدا ا ا تها یدبا عالییاته یاعضا
اقت ما مشاغل تما یتجار ی،مال ی،اقتصاد هاییتف ال یهکل یزا   یشخص مورد ظر ا افراد تحت تکفل ا هایییدارا

نافع فرم ت ارض م یاته یردا ها دب یلرا تکم یدر با ک مرکز یتمسوال یبه تصد یدا سال منته یاقت اا طپاره یا
 یهابدر یدهاز پد ی اش یحل ت ارض منافع سادتار یارسال کنند. برا وهق سه یرا به راسا یعال یاته یاعضا

سال پس از اتمام  2از اشتغال ا ارائه ددمات مشااره به اشخاص تحت  ظارت به مدت  عالی،یاته یگردان، اعضا
 یدارسهام بر منععراه عالییاته یاعضا ی،منظور کنترل ت ارض منافع شخصبه همچنین ا د.منع شده یتمسوال

با منافع  عالییاتکه موضوع جلسات ه یا د در صورتدود، همسر ا فرز دان در اشخاص تحت  ظارت، مکلف شده
 یچاز ه توا ندیافراد  م ینکنند. ا یدوددار عالییاتبستگان درجه دا مرتار باشد، از شرکت در جلسات ه یماد

 شته باشند.دا یافتیدر ی،دارج از با ک مرکز یدصوص یا یبخ  عموم
 کته  ینترا د. مه ارائه داده یددر اصرح قا ون جد یشنهادهاییها پحل ت ارض منافع، مرکز پژاه  ینهزم در

از  دشویم یشنهادضما ت اجرا ا کشف ت ارض منافع مد ظر طرح است که پ یبرا یسازاکار یلزام م رف ی،اصرح
 .مه  د اال شود یناز گزارشگران تخلف ا یتماا ح یز سوت ی طر

 دنیای اقتصاد 
 

 

 با فساد و تعارض منافع مقابله کرد شودینم با شعار
 5100اردیاهشت  25ط (انیرا یا یحزب  دا یاسیم اان س)ی محمدخیش نیمحمدحس

 تعارض منافع در مجلس  
 

  یاهدما ش یکشور ا مردم است. ال یاساس یهاتیرفع ت ارض منافع جزا االو ت،یتحق  شفاف امراز ماارزه با فساد،
ا ش ار که . بردیگیمجلس قرار م ییاعتنایاست، مورد ب شده نیدصوص تدا نیکه در ا تیشفاف حهیما ند ال  یحیلوا
 فهیمجلس به صورت سرباز اظ ندهیزدن  ما یلیس یه از ماجراما نیچندفساد ا ت ارض منافع مقابله کرد. با  شودی م
 بیترک ؟ یبود ندگانی ظارت بر رفتار  ما اتیاز سمت ه یجد یریگیشاهد بردورد ا پ ایراهور گذشته است. آ سیپل
 یارزدگمجلس با فاصله گرفتن از ش  کن یم هیتوصمصداق بارز ت ارض منافع هست.  ندگانی ظارت بر رفتار  ما اتیه

 منافع ا مصالح مردم حرکت کند. نیتأم یبرا یمنافع مل لیبر ر یا منافع جناح
 خبرگزاری ایلنا 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3762769-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3762769-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1074555
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1074555
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 اندتعارض منافع رگیرد یتجمع یطرح جوانخالفان م
 5100اردیاهشت  25ط (اقتصاددان سرمت یک) محمد اکبری

 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 
 

رت مغفول ما ده ازا یفهسرمت که اظ یکدر پرا ده الکترا  دهندگان ددمات سرمت ا ...موضوع ثات اطرعات ارائه
سرمت ا  یکا کامل پرا ده الکترا  یعاس یعنوان شده ا عدم اجرا هایاستدر قا ون ا سبهداشت است، بارها 

 به دل یزازارت بهداشت   یاز سو نیف هاییتداده با اجود ظرفرخ هاییتخط
ً
 اجود ت ارض منافع است. یلاحتماال

 یبرد:فتگبر عل  اقتصاد سرمت است،  یکه ماتن تیجم  یجوا طرح  هاییژگیاز ا یبا اشاره به برد یاکار دکتر
ه ه  ک یبرد ز ند؛یرا م ییهاحرف ینچن یا دارج یدادل یارسا ه یعاس یغاتتال یهاز سر جهل ا  خوا دن ا بر پا

 یکی همچون کنند؛یم یانرا ب ییهاحرف ینحفظ منافع دود ا صنفشان چن یت ارض منافع هستند، برا یتدر موق 
 دارییدانطرح، م ینا مقابله با یقال در کار امه دارد ا برا یهارا در دالت یمهم ییاجرا یتاز متخصصان که مسئول

 .کندیگسترده م یغاتا تال
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 است قانون صحیح مجری قانون، راهکار اجرایدر تعارض منافع  فقدان
 5100اردیاهشت  22 ط(مایسازمان صدا ا س سا ا سیرئ) یعزت الله ضرغام

  کلیات تعارض منافع 
 

 یاما توان اجرا دهند،یم یدوب یهاراه حل ،یاقتصاد یهااز بحث یاریدر بسا عدالتخواه  یا قرب یراهای  انیر مد
ام را ا ج نیا واهددیکه م یفرد ی نیبه ت ارض منافع.  گرددیاز آن ه  باز م ی. الاته بخشستی  یآن در هر کس

ن م اگر .کنندیکه با اا کار م ییهاجمهور ا ب د آدم سیبه شخص رئ گرددیاّال باز م نیدهد، دودش گرفتار است. ا
کل دارا است، اما چون  ریدر ازارت بهداشت ا درمان مد یت ارض منافع بود د، مثًر فرد یرا آاردم که دارا ییهاآدم

 گاهچیموضوع ه نیبنابرا رد،یبگ  یدوب تصم توا دیاش ا ااردات ا صادرات دارد  ما فر  دیدودش شرکت دارد ا در
 ضرغامشودیحل  م

ً
که دچار ت ارض  ردیرا به کار بگ ییهاآدم توا دیچون مشکل دودش را حل کرده م ی. حتما

 ت ارض منافع  داشته باشد.  یاست که مجر نیقا ون ا یاجرا یاز راهکارها یکی سپمنافع  شو د. 
  نکهیا

ً
 فیکه ت ر یحد تلورا س در یرا تفاعیموقع مدارس غ کی ؟ یچه کار کنعی غیر ا تفا مدارسبا مشخصا

 ام به عوامل مختلف در زمان ثات نهایکه ا ونیلیم 52 ای ونیلیم 50 ای ونیلیبشود پنج م هیحاال مثًر شهر شود،یم
حساب ا کتاب راشن ا  کیبا  دیمدرسه با کی. مسئله راشن است نیاما منط  ا .دارد  یمثل تورم ا ... بستگ

، بله ت داد شد نطوریکند. اگر ا افتیدر هیرمشخص کند که چقدر باشد شه دهدیکه م یتیا ترب یفرهنگ یهاسیسرا
 در کمک به آموزش ا پرارش  شتریمشارکت مردم ب ی. اقتشودیم شتریمدارس ا مشارکت مردم ه  ب نیا

ً
شد، اتفاقا

 کنند. تیدا   آموزان را ترب یبهتر یها سیبا سرا وا ندتیه  م یاز مدارس دالت یاریبس یحت
 اقتصاد نیوز 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/21/2500526
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/21/2500526
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/411721-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/411721-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85
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 تعارض منافعمدیریت مدارس درباره  یاقدامات سازمان نوساز
 5100اردیاهشت  21ط (مدارس کشور یسازمان  وساز یحقوق یرمد)منش یمطهر اکبریعل
 آموزش عمومیی تعارض منافع در حوزه 

 

از هرگو ه ت ارض  یشگیریموضوع پ 5366درداد  56 بخشنامهآموزش ا پرارش در  یربود که از ی پ یکسالکمتر از 
 یموضوع در دستور کار سازمان  وساز ینمرتار با ا ی را ابرغ کرد که رفع مصدا یتا ترب ی منافع در دستگاه ت ل

 قرار گرفت. یمدارس کشور ا ادارات کل تاب ه استا 
 ی مصاد یر،اد یکسالسه مرحله در  یط مورد توجه قرار گرفته است، یا حقوق ی موضوع به صورت دق یناز ابتدا ا

ارسال  یا کل است یرانا به مد ییمورد توجه باشند، شناسا یهاوان گلوگاهبه عن توا دیمدارس که م یمرتار با  وساز
 شود. یگیریرصد ا پ یشد تا موارد ذکر شده مورد توجه قرار گرفته ا به صورت جد ی ا تفه

به  پرارشآموزش ا  یرکشور، پس از ابرغ بخشنامه از یهامدارس استان یبخشنامه به ادارات کل  وساز ین خست
مستقر  ی فره بازرس 6 ی سرزده توسر ت هاییها، بازرساز استان یاگزارشات داره یافتضمن در .ها ا جام شداستان

 .شو دیبه صورت کامل رصد م یزها به عمل آمده ا همچنان  مدارس کشور از استان یدر سازمان  وساز
سفند دام ا یتمدارس کشور در تار یزتوس ه ا تجه ی،سازمان  وساز یت ارض منافع از سو یتبا محور بخشنامه یندام

 یرییشگارسال شد تا تمام موضوعات مطرح شده جهت پ یکل استا  یرانمد یا برا ی بند تنظ 51مجددا در  5366
 یدا برامجد یماه سال جار یاهشتدر ارد یز  ی از پ ی ب یدبخشنامه ا با تأک ینسوم شود. یتاز ت ارض منافع رعا

 اافر شد. یداحصاء شده تأک یارسال ا بر ا جام تمام موارد ا بندها یکل استا  یرانمد
 خبرگزاری فارس 

 

 

 نقض قانون تضاد منافع از اتهام  وزیر کاناداخستنتبرئه 
 5100اردیاهشت  21ط CBC یشبکه خبر

 های جهانی تعارض منافع نمونه 
 

مربوط  WE هیرید ییرا از اتهام مطرح شده درباره رسوا ریترادا،  خست از نیادرق فدرال کا ادا جاست و ریسیکم
 لیکه ب دیرس هجی ت نیادرق کا ادا به ا و ریسی"، کمونید ویحال "مار نیا با تارئه کرد. یردیبه تابستان گذشته م

 حاتیتوض نهیکه  توا ست در جلسات کاب یترادا قا ون تضاد منافع را  قض کرده اقت نهیاقتصاد ساب  کاب ریاز و،یمور 
 خست  اعرم کرد، قات یادرق فدرال کا ادا در تحق و ریسیکم ارائه کند. هیرید نیالزم را درباره قرارداد مربوط به ا

 ساب  اقتصاد قا ون تضاد منافع را  قض کرده است. ریبا برادران کولارگر  دارد اما از یکیرابطه  زد ریاز
کولارگر مسئول آن هستند که برادران  هیرید نیبه ا یدالر ونیلیم 13قرارداد  یاعطا یکا ادا برا ارالیدالت ل  یتصم

شد،  لیدالت تاد یبرا یبزرگ ییزاد به رسوا یلیدا   آموزان را اجرا کنند، د یتابستا  یدالر ونیلیم 600تا بر امه 
  دار د. هیرید نیبا ا یراابط اقتصادساب   ریچون گزارش شد که ترادا ا دا واده از

مساله  نی شان دهنده تضاد منافع است اما ا هیرید نیترادا ا ا شاا دانیدو نیاگرچه ارتااط ب نیگفت: همچن ونید
  .ستی  یقا ون را  قض کرده باشد، کاف ریزآ که  خست ا یبرا

 کرد. بیرا تکذ ییرسوا نیاست فاء ا ا انید هر چند ارتااط مماه اات گذشته است فاء دا ویمور 
 خبرگزاری ایسنا 

 

http://fna.ir/1c84m
http://fna.ir/1c84m
https://www.isna.ir/news/1400022416586
https://www.isna.ir/news/1400022416586
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 پذیر نیستاخالقی و مذهبی امکان تعارض منافع با توصیهاهش ک
 5100اردیاهشت  21ط (اطرعات فنااری ارتااطات ا ریاز) یجهرم یمحمد جواد آذر

  تعارض منافع کلیات 
 

! یا ادرق یمذها یهاهیف  در کاه  فساد بوده است،  ه توصمو یکشورها یکاه  ت ارض منافع، گام جد
رمان ا را د وبیم  یسادتارها دیبا فساد با یستمیماارزه س یاست. برا یقا ون ت ارض منافع ضرار لیدلنیهمبه
 دنیکش ا یسخت دنیدرجانبا به هاکه تن یکنترلگرش برقرار کرد. ممکن یهاس یشفاف با تمام مکا  یستمیس

 ممکن دواهد بود! یپرارن طمع قهرماند دا
 روزنامه شرق 

  

 ای تعارض منافعمحتواهای چندرسانه
 

 مرتار با ت ارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  بر امهٔ  سهدر هفتٔه گذشته، 
   5100اردیاهشت  22/ سا ه اینتر تی بوم جهاد دا شگاهیر  / یافتگیارض منافع ا توس ه ت بر امه تیزر 

تاق ا ییقضا یتحما یسیونکم یسفرازا فرد، رئ حسنا  یساب  راه ا شهرساز یراز ی،مهما ان: عااس آدو د
هاد ج (لویزیون اینتر تیت)رسا ه بوم به همت  ،گری حسین دداپرستبه مجریبر امه که این  .یبازرگا 

گیری ا کلشبه  ،تهیه شدهمرکز توا مندسازی حاکمیت ا جام ه جهاد دا شگاهی ا با همکاری دا شگاهی 
گذشته تیزر این هفته پردازد. ها میسازیه در را د ااگذاری ا دصوصیژ در ایران به ایت ارض منافع  تکوین

 شود     یمنتشر م یمشراح گفتگو به زادپارات منتشر شد. آبر امه در 
 

 اردیاهشت  20/ آپارات / شاپور اهواز یجند یدا شگاه علوم پزشک/  کارگاه ت ارض منافع یآموزش ناریاب
5100 

 

 5100اردیاهشت  23/ آپارات /  شفاف شو قسمت دام | ت ارض منافع الیمجموعه سر  

  از دسترس ا تشار دارج شده است. ،چند راز پس از ا تشار وقفبه ذکر است که ایدئوی الزم 
  

https://sharghdaily.com/fa/main/detail/282221/%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%C2%BB)%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8(
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/282221/%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%C2%BB)%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8(
https://www.aparat.com/v/GsQ4h/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%8C_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1
https://www.aparat.com/v/mwhV9
https://www.aparat.com/v/vKOac
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 پیامدهای پنهان تعارض منافع مجازی: فضای تحلیل
 منافع و پیامدهای آنتر جامعه نسبت به تعارض سازی بیشلزوم آگاه

 
 محمد عادلی

 
 18توییت در توییتر،  1۱ماه، شنبه شانزدهم تا چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشتدر هفته گذشته و طی روزهای پنج

رین توجهات در تپست اینستاگرامی منتشر شده که به مسئله تعارض منافع پرداخته بودند. بیش 3مطلب در تلگرام و 
ص توییتر، در انتقاد به وضعیت تحصیلی و کاری دانشجویان پزشکی بوده است که دلیل توجه خصوفضای مجازی به

به آن انتشار اخباری مبنی بر افزایش میزان خودکشی در میان این دانشجویان بوده است؛ چنانچه بسیاری از کاربران 
 ضعیت این دانشجویان و افزایش فشارهایبا انتقاد از وزارت بهداشت، تعارض منافع موجود را عاملی در عدم توجه به و

لگرامی با های تاند. مصاحبه عباس آخوندی درباره لزوم مدیریت تعارض منافع نیز در بین کانالها دانستهوارده بر آن
ود جلب های سیاسی گوناگون را به خرویکردهای سیاسی مختلف با استقبال مواجه شده و توانسته است نظرات طیف

رض نام کرده برای کاندید شدن و همچنین کاربران به بحث از تعاک شدن به انتخابات نیز برخی افراد ثبتکند. با نزدی
 ها با این مفهوم دارد.اند که نشان از ناآشنا بودن آنمنافع پرداخته و حتی آن را مثبت دانسته

 

 خودکشی؛ پیامد شوم تعارض منافع

ها ا دا شجویان دودکشی در میان رزید تشد که به ت داد زیاد  ی گذشته داری در فضای مجازی منتشردر هفته

ر رهای اارده بکرد که با افزای  فشاای در جام ه داشت بیان میارجاع داشت. این دار که بازتاب گسترده پزشکی

دصوص در داران کرا ا، افزای  چشمگیری در دودکشی دا شجویان پزشکی رخ داده است. در پی سیست  درما ی به

های سریالی داررسا ی کرده بودن، مدعی شد د که این دا شجویان که تصمی  پزشکا ی که در مورد این مرگ این دار،

رسیدن دار د. علت االیه که از سوی این تی  پزشکی داررسان اعرم گیر د دا علت برای به آدر در به مرگ دود می

های حقوقی ا مالی است ا مورد دیگری که سازمان  ظام پزشکی در دصوص شده است فشارهای کاری ا اجحاف

پور، مدیر راابر عمومی اسق  آن در حال بررسی است مصرف مواد مخدر از سوی این افراد است. حسین کرمانصحت

هنوز »های سریالی در میان کادر درمان چنین گفت: ان  ظام پزشکی ایران،  یز در دصوص دار دودکشیسازم

 امراز )اطرعات دقیقی تکمیل  شده است. تحقیقات در دصوص این مرگ
ً
 51ها در دست بررسی است. احتماال

 علی  یکجو، متخصص «.م دواهد شدبندی دواهد رسید ا تا فردا ظهر  تیجه  هایی اعرها به جمعاردیاهشت( بررسی

 پزشکی ا عضو شورای مرکزی ا جمن اسرمی جام ه پزشکی ایران،  یز در توییتر دود  وشت: راان

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/410015-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/410015-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
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ی ااند، یا در گوشههای ملی این مملکت یا رفتهای دردناک است. سرمایهها فاجعهخودکشی سریالی رزیدنت» 

آورند یا چنین تراژیک به زندگی خود خاتمه ر از همیشه را تاب میتاند یا با چنگ و دندان زندگی سختمچاله شده

 «.وکار ما نیست؛ خوِد زندگی ما شده است. استیصال! استیصالدهند. مرگ این روزها دیگر کسبمی

ها  یز ازارت بهداشت ا سازاکار آن را مته  ها به این دار در فضای مجازی گسترده بود اما بخشی از ااکن ااکن 

 های پزشکی، از کمترین حقوقساب شده است تا رزید ت اجود ت ارض منافع در این ازارتخا هدا ستند که ی میاصل

داران تحصیل ا کار دود متحمل شو د. این اظهار ظرها به این دود بردوردار  اوده ا فشارهای بسیاری را در طول 

پردادتند که ااگذاری امر آموزش به ازارت بهداشت ساب شده است تا امکا ی برای حمایت از دا شجویان مسئله می

ر د اگیری پزشکان، به هر  حو که تمایل دهای پزشکی اجود  داشته باشد ا در تیجه با قدرتپزشکی از سوی دا شکده

حمایت از دا شجویان  اشی از این امر است که ازارت بهداشت با سازاکار با دا شجویان پزشکی رفتار کنند. این عدم

ی برداری کند ا در تیجه امکا کند تا جایی که امکان دارد از آن بهرهف لی  یرای کار ارزان در ددمت داشته که س ی می

 گوید:کند. در همین راستا کاربری با  ام محمدرضا میمیها فراه   را برای پیگیری مطالاات آن

آموزش رو از وزارت علوم دادن به بهداشت به بهانه اینکه کمبود پزشک داریم و تسریع بشه تو آموزش.  1۶ی دهه» 

 نه.زمان میکسال گذشته ولی وضع همونه. چون یه تعارض منافع عجیب ایجاد شده... اینجا اتند چهارتا کار هم ۰۶

استادی دانشگاه، پزشکی بیمارستان دولتی، پزشکی بیمارستان خصوصی و مطب! معلومه وقت نداره و معلومه 

هم نمیخواد دست زیاد بشه. جلوگیری از تعارض منافع یه اصل مهم تو دنیاست و تا حل نشه، وضع همینه... 

یستم مون، اصالح سلی مشکالی دیگههای پزشکی دارن اینجا میگن، مثل خیحل مسائلی که دانشجو و رزیدنتراه

و ساختاره. اینجا میشه بازگشت نظام آموزش پزشکی به وزارت علوم و حذف این تعارض منافع بزرگ، مثل همه 

 «. دنیا

تنها در رفتار ا سازاکار ازارت بهداشت  مود دارد که حتی افراد در سطح ُدرد  یز دلیلی برای از ظر ای این مسئله  ه

 دار د چراکه حتی دا شجویان ف لی  یز در آینده از آن بهره دواهند برد: پیگیری آن  

تا تعارض منافع وجود داره، وضع همینه. سود وزیر و رئیس دانشگاه و اتند تو همینه. همین دانشجوهام به امید » 

 «.اینکه یه روز برسن به رأس هرم، دارن ادامه میدن و وقتی برسن، همین وضعه

ای  ظر  اود د ا با توجه به ا تقادات گستردهها ه اد ه  با مشکرت دا شجویان ا فشارهای اارده بر آنی افر الاته همه

ازاین  سات به درآمد پزشکان در جام ه اجود داشت، با یکسان پنداشتن دا شجویان پزشکی ا پزشکان با درآمد که پی 

ا د چنا چه سمیه دواهی دا ستهته ا آن را  وعی زیادهباال، ترش برای بردورداری از حقوق مناسب را  اموجه دا س

 گوید: توحیدلو می

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/16064/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/16064/
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ترین قشر اآلن دنبال شنیده شدن صدای اعتراضشونن که در زمان تکمیل تحصیالت ندهبگیرترین و مالیاتپول» 

 باید التحصیالن تحصیالت تکمیلی در این کشور بیکارند و مادرصد از فارغ 16کنند؟ پول کمی دریافت می

 «. حواسمان به حقوق رزیدنتی ایشان هم باشد

 پور شد که در پاست به ای  وشت:این اظهار ظر منجر به اعتراض کیا وش جهان

ویژه اورژانسی کشور به امثال وی را تخصصی بهدرصد سرویس درمانی تخصصی و فوق 1۶الفاظ رو دقت کنید! »  

وقت دار هست، رزیدنتی یا دستیاری پزشکی، شغل تمامشک پروانهزنند، رزیدنت، یک پز ها رقم میعمالً رزیدنت

 «.مقیم است با ساعت کار حداقل دو برابر ساعت کار مصوب قانون کار

 ا د اما بنا بهدهد که مسئوالن ازارت بهداشت  یز از شرایر کاری دا شجویان آگاهپور  شان میاین اظهار ظر چهان

 دواهند که تغییری در اض یت موجود ایجاد کنند.توا ند یا  میدالیلی ازجمله ت ارض منافع  می

ی گذشته بازتاب یافت، همچنین داری دیگر که پیرامون ت ارض منافع در  ظام بهداشت ا درمان کشور در هفته

ته دهای تولید دادل پردااظهارات مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی کرا ا بود که به ت ریف ا تمجید از ااکسن

ها به چنین اظهار ظری  ه در پی سؤال از کیفیت ااکسن سادت دادل که از چرایی اظهار ظرهای چنین بود. ااکن 

های داری که به ااکن  به این اظهارت افرادی بود که دود ممکن است از تولید ااکسن دادلی سود بر د. کا ال

 این ایراد را اارد دا سته بود د که پردادته
ً
ااکسن تولید دادل، حتی با کیفیت دوب ه   ااید از سوی افرادی ا د عمدتا

ن شائاه ا د تالیغ شود چراکه ای فع تولید آن هستند ا در  هادهایی ما ند ستاد ملی کرا ا مشغول به ف الیتکه دود ذی

های سازاکار آید که ممکن است این افراد به دلیل ت ارض منافع ا سود شخصی حاصل از فراش ااکسن ا  ه پی  می

ضو مینو محرز، ع»گوید: می کا ال تلگرامی اداار منتخبعلمی چنین اظهاراتی را بیان کرده باشند. در همین راستا 

د... کنارشد کمیته علمی ستاد ملی کرا ا از ااکسنی که دودش در تولید آن مشارکت داشته، حسابی ت ریف می

عنوان هدرک باشد الی بعنوان تالیغات برای کاالیی که دودش از تولیدکنندگان آن است، شاید قابلهای محرز بهحرف

 «.ای از ت ارض منافع استیک مقام علمی کشور که در ماارزه با کرا ا به اا مسئولیت ملی سپرده شده، عجیب ا  مو ه

 رض منافعی پیشبرد مدیریت تعاسازی؛ لزمهآگاه

های تلگرامی مختلف، ایدئویی از عااس آدو دی، ازیر ساب  راه ا شهرسازی، دصوص در کا الدر هفته گذشته ا به

ه برای جلوگیری از آن اشار ا اقدامات ای در مقام ازیر  مهندسیت ارض منافع در  ظامبازتاب گسترده یافت که در آن به 

توسر مرکز « کشاک  منافع»های تصویری کرد. در این ایدئو که سال گذشته در چارچوب سلسله بر امهمی

توا مندسازی حاکمیت ا جام ه جهاد دا شگاهی با همکاری دارگزاری ایر ا تولید شده، آدو دی به شرح ت ارض منافع 

را ای اساز در کشور اثر گذارد. ازاینتوا د بر کیفیت سادتکه چگو ه می اشی از یکی شدن  اظر ا منظور پردادت 

ای هکند که با چه تمهیداتی ترش کرده است تا شرایطی را فراه  آارد که مهندسین مشاار در پراژهداطر شان می

از رایکرد آدو دی   یز در توییتر به تمجید Shapshalkhanسادتما ی از مستخدمین شهرداری  ااشند. کاربری به  ام 

 در مورد ت ارض منافع پردادت ا  وشت: 

https://t.me/akhbar_montakhab/92606
https://t.me/akhbar_montakhab/92606
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13447/
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عباس آخوندی تنها سیاستمداری است که نظریه اقتصادی داره و منطق اقتصاد سیاسی و تعارض منافع را » 

ای برای اجرای نظریه در اقتصادی با انحصارگران پرقدرت نداره. نیاز به حال برنامهدرستی درک میکنه. بااینبه

 «. داران اقتصادفهم داریمسیاستم

های مختلفی با رایکردهای سیاسی مختلف آن را باز شر داده ا به  کته جالب در بازتاب این ایدئو این بود که کا ال

که مدیریت ت ارض منافع ا مزایای آن برای دهد درصورتیتمجید از چنین اقداماتی پردادتند که دود  شان می

 های مختلف را برای پیشارد دود جلب کند.د، توان آن را دارد که حمایت بخ های فکری مختلف راشن شوگراه

 برداشت اشتباه از تعارض منافع در ایام انتخابات

سی های سیاتوان در سخنان کا دیداهای مختلف از طیفرا می ت ارض منافعبا  زدیک شدن به ایام ا تخابات، بحث 

خگو های دالت پاسگو اگون مشاهده کرد. محمود صادقی،  ماینده پیشین مجلس در توییتر دود با برشمردن ایژگی

 تخاب کرد؛ گزینی ادالت پاسخگو همکاران دود را با م یارهای شایسته»که دود در پی ایجاد آن است،  وشت: 

تخصص، پرهیز از فساد ا ت ارض منافع، مردمی بودن ا مقاولیت  زد صنوف مرتار، جوا ی، چاالکی ا کارآمدی از 

از سوی دیگر یکی دیگر از «. های ا تخاب مدیران دواهد بودم یارها ا عدالت قومیتی، مذهای ا جنسیتی از االویت

جمهور ساب ، به بحث از ت ارض منافع پردادته ا  ژاد، رئیسحمدیجمهوری ی نی محمود اافراد کا دید برای ریاست

ای علت اصلی مشکرت کشور را ت ارض منافع میان دالت ا مجلس دا سته است. در همین حین  یز بردی در مصاحاه

 ژاد حمدیارات اای که در اظها د.  کتهاز کاربران به بحث از ت ارض منافع ا تضاد منافع با تأکید بر ا تخابات پردادته

هایی که ت ارض منافع،  اظر به موق یتا کاربران اجود دارد فه  اشتااه از مسئله ت ارض منافع در کشور است. درحالی

ض منافع ت ار ،است که فرد بین منافع عمومی ا منافع فردی ا گراهی دود باید دست به ا تخاب بز د، در میان این افراد

 ژاد ادترفات میان  هادهای شده است. محمود احمدی به کار برده گراهیضادهای اجتماعی بینه مفهوم رایج تب

لفظ دا ند.  تیجه این اشتراکت ارض منافع میهای سیاسی را مختلف را ا کاربران  یز اجود تضاد ا ادترف میان گراه

گر شده ا یکدیهای سیاسی بآن است که از منظر کاربران، ت ارض منافع امری مثات است چراکه باعث درگیر شدن گراه

 گوید: ا در تیجه شفافیت را در پی دواهد داشت. چنا چه کاربری با  ام سجاد می

تو چنین ساختاری فقط تأکید به شفافیت و آزادی بیشتر مطبوعات و ایجاد تعارض منافع از طریق نهادهای » 

 «.تونه از حجم مفاسد بکاههانتخابیه که می

ی ت ارض منافع ا در تیجه، کارکردی بودن ا مثات قلمداد فظی رایج با مسئلهچنین اظهار ظرهای  اشی از اشتراک ل

 دهد چراکه ممکنسازی جام ه  سات به این مسئله را  شان میکردن آن، بی  از هرچیز لزام اقدامات در راستای آگاه

دیریت ا هایی  سات به میااسطه فهمی اشتااه از ت ارض منافع به عنوان سازاکاری برای شفافیت،  گرا بهاست مردم 

 ها این امر میسر  شده ا یا حتی با آنرفع ت ارض منافع پیدا کنند که در تیجه به هنگام  یاز به مشارکت ا همراهی آن

 به مخالفت پرداز د. 
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