
 

 

 

 
 ذ 
 
 
  

 55مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 

 خبرنامه هفتگی 
 تعارض منافع  مدیریت

 1400مرداد   8تا 2 –شماره پنجاه و پنجم 
 

 
 عه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و جام

 1400مرداد  9

55 
 





 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 تعارض منافع  تیریمد یخبرنامه هفتگ
 1400مرداد  8تا  2 –پنجاه وپنجم  شماره

 
 
 

 
 55ـ  رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 
 
 
 
 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 

 1400مرداد 9 
 

 
 

   

https://www.instagram.com/iranbssc/
https://www.instagram.com/iranbssc/
https://t.me/IranBSSC
https://t.me/IranBSSC
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/
https://twitter.com/iranbssc
https://twitter.com/iranbssc




 

 

 
 فهرست مطالب

 
 2 ..................................................................... تعارض منافع در خوزستان یهاهدرآمد: گر  

 5 ...................................................................... ساختمان یمهندستعارض منافع در نظام 

 5 .............................................................. آزمون وکالت یبرگزار یتعارض منافع، مانع اصل 

 6 ............ کند؟یم یرا مصداق تعارض منافع تلق ین اجتماعیها فقط سازمان تامچرا مرکز پژوهش 

 7 ................................ به خبرنگاران زده است یان ارشاد اسالمیکه تعارض منافع متول یبیآس 

 7 .................................................................. کردن عدالت یقربان یبه بها یفروشمدرسه 

 8 ...................................... ندهیبهداشت آ ریمهم انتخاب وز یژگیعدم داشتن تعارض منافع و 

 8 ...................................................................... کند یداد میتعارض منافع در بورس کاال ب 

 9 ....................................................................... حل موضوع تعارض منافع یمذاکرات برا 

 9 ........................................................... دهند یرا م یسازماننیمردم تاوان تعارض منافع ب 

 9 .................................................. منافع در وزارت آموزش و پرورش موثر بود تعارض تیریمد 

 01 ............................................................. یت شرکتیتعارض منافع و تسلط حاکم یغوغا 

 01 ....................................... ک دولت در مسئله حقوق و دستمزدیآشکار و پنهان  یهاچهره 

 00 ......................................................... به حداقل برسد ندهیتعارض منافع در بدنه دولت آ 

 00 ........................................................................... تعارض منافع یاچندرسانه یمحتوا 

 02 ..................................... تعارض منافع در کجاست؟ یاصل یهاشهی:  ریمجاز یفضا لیتحل 

 

  



 

 

 

 

 

 

 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 های تعارض منافع در خوزستاندرآمد: گره
 ناپایدارتعارض منافع و توسعه

 
 شیخ رضایی هیراض

 
که یکی  رسدتوان از جوانب مختلف بررسی کرد و تحلیلی از آن ارائه داد اما به نظر میاعتراضات مردم خوزستان را می

عملکردها در قبال مسئله خوزستان، عدم حل و فصل تعارض منافع فردی، سازمانی و ملی در این منطقه  از علل، سوء
یاری های بسردی و سازمانی و ملی اساساً توسعه در این منطقه را با چالشهای فاست. عدم مدیریت تعارض منافع

 مواجه کرده است و بر فقر و نابرابری دامن زده است.

ها را مرور کنیم، به طور قطع یکی از موارد های سطح ملی بین استان خوزستان و سایر استاناگر بخواهیم تعارض منافع

های سطحی کشور را داراست و پنج رودخانه بزرگ سوم از آبن خوزستان حدود یکمسئله مدیریت آب خواهد بود. استا

تواند ایجاد تعارض منافع کند، و پرآب کارون، دز، کرخه، جراحی و هندیجان در آن جاری است. موقعیتی که اینجا می

 منافع لحاظ نکنند و صرف گذاران بخواهند بر سر تقسیم منابع آبی، منافع ملی راهنگامی است که مسئوالن و سیاست
ً
ا

های تواند مربوط به انتقال گسترده آبمدت و یا سودآور را مورد توجه قرار دهند. یکی از این موارد میای و کوتاهمنطقه

تقال ها برای انزنیهای کویری باشد. در این ماجرا نقش نمایندگان مجلس در فشارها و چانهاستان خوزستان به استان

 سیاستبر پرهزینه در این استانهای آبهای مرکزی و یا احداث پروژهنآب به استا
ً
های ها غیرقابل انکار است که اساسا

دهد. در همین باره، معاون عمرانی استاندار خوزستان ای قرار میهای توسعه منطقهکالن و ملی را تحت تأثیر سیاست

 (.3131: ایسنای در تعارض با منافع خوزستان است )های بزرگ ملبیان کرده بود که برخی طرح 3131در سال 

ها ها و سازماناز جمله تعارض منافع بین سازمانی در حیطه آب در این استان مربوط به تعارض منافع بین وزارتخانه

د ها خوی بر سر مدیریت آب وجود دارد. هرکدام از این سازماناست. اختالفات بسیاری بین وزارت نیرو و جهاد کشاورز

 ها منجر بهای و بخشی این سازمانهای جزیرهدانند. در صورتی که مدیریتبرداری آن میرا متولی مدیریت آب و بهره

جهاد کشاورزی های خودش را در اولویت قرار دهد. به طور مثال این شده است که هر سازمانی تأمین منافع زیرمجموعه

خواهد. اگرچه شورای عالی آب وظیفه اصلی مدیریت و و وزارت نیرو آب را برای تولید برق می آب را برای کشاورزان

عهده دارد اما دبیرخانه این شورا به واسطه اینکه در وزارت نیرو مستقر است دچار تعارض منافع درآمد  تخصیص آب را بر

های آب های مختلف ناتوان بوده است چون درآمد وزارت نیرو از تعرفهین بخششود و از تقسیم آب بو وظیفه می

 (.3011: فارسطرفانه مدیریت آب در تعارض است )های مختلف، با انجام وظیفه حاکمیتی و بیبخش

عملکردهای درون استان پیگیری کرد و  و سوءتوان در بخشی از فسادها تعارض منافع فردی در استان خوزستان را می

های های کارشناسی شده و یا شکست در اجرای پروژههای عدم اجرا شدن پروژهرد تعارض منافع را یافت. یکی از زمینه

هایی همچون آب و برق خوزستان، شرکت توزیع آب و برق در استان مربوط به تعارض منافع سطح فردی در سازمان

 ها و ... است.ری، شهرداریبرق، استاندا

https://www.isna.ir/news/93070301797/
https://www.isna.ir/news/93070301797/
http://fna.ir/2jy83
http://fna.ir/2jy83
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 یکی از الگوهای تعارض منافع فردمحور در ساختار شرکت
ً
دهد که های آب و برق و فاضالب هنگامی رخ میمعموال

مدیران و کارمندان، کارپردازان و مسئوالن خرید و کارشناسان برگزارکننده مناقصه و مزایده درگیر اشتغال همزمان و 

های مهندسی مشاور، پیمانکاری، بازرگانی، سازندگان و فروشندگان تجهیزات و کتشر  ارتباطات سهامداری در

ورت ها به صتنها پروژهشود نههای خصوصی باعث میهای مدیریت پروژه باشند. حضور چنین افرادی در شرکتشرکت

ارت که حتی موضوع نظهای خصوصی وابسته به کارمندان دولت واگذار شود بلناعادالنه و غیر کارشناسانه به شرکت

 دهد.ها را نیز تحت شعاع قرار میدولت بر کار شرکت

 سازمان بازرسی گزارشی درباره مشکل آب خوزستان و تکمیل طرح آبرسانی غدیر )طرح آبرسانی به 
ً
شهر و  62اخیرا

 سازمان رتباطاتا و نیرو امور کل آغاز شده است، ارائه داد. در این گزارش بازرس 3111روستا( که از سال  3211

 چون که، کرد مشاهده را مشکالتی کرد، کار به آغاز طرح این که 11 سال بازرسی سازمان»کشور بیان کرد:  کل بازرسی

 که هم هاییلوله جنس و شد محقق پدافندی مالحظات ما هایپیگیری با بود حساس و مهم هایطرح جزو طرح این

 دز سد از طرح این اجرای و بود نشده کامل طرح مطالعات .شدمی تغییر ردچا مکرر و داشت اشکاالتی رفتمی کار به

 وجود که اضطراری و ضرورت واسطه به 11 سال و کند آبرسانی شهر 62 آن به بتواند مسیر در تا شد آغاز دز دریاچه و

 خرمشهر و آبادان شهرهای به آبرسانی و شد انجام گذاریلوله کیلومتر 311 حدود و کردند شروع خط آخر از داشت

 رسانیآب خط، این به کرخه هایشاخه از شدند مجبور بود، نشده کامل طرح این هنوز که این واسطه به اما گرفت، صورت

 (3011: راهبرد معاصر« ).کنند

ر طرح های به کار رفته دتعیین و خرید جنس لوله توان این سؤال را مطرح کرد که آیا درتوجه به توضیحات قبلی، می با

های توان این فرض را مطرح کرد که در بستر تعارض منافع بین شرکتغدیر، تعارض منافعی وجود داشت؟ در واقع می

ها و حتی فسادهایی رخ های خصوصی چه ناکارآمدیهای انتقال آب در شرکتاندرکاران خرید این لولهدولتی و دست

درصد پیشرفت داشته است و ناگفته نماند که در  04سال از شروع پروژه، اجرای این طرح  31ست که بیش از داده ا

انی های آبرسکیفیت همین میزان پیشرفت نیز ابهاماتی وجود دارد، از جمله خبرهایی که عنوان شده است بارها لوله

 ه کرده است.غدیر در مسیرهای مختلف شکسته است و آبرسانی را با مشکل مواج

های محلی در شهر اهواز هم ماجرای فسادهای مالی که به احتمال زیاد در بسترهایی از تعارض منافع در سطح پروژه

های شورای شهر اهواز درباره تخلفات شهرداری و رخ داده است خبرساز شده است؛ به طور مثال، یکی از نماینده

 اهلش هب باید کار»های سطحی است: ئله عدم مدیریت فاضالب و آبشرکت آب و فاضالب گفته است که نتایج آن، مس

 نخواهد خروجی است، رشوه و فساد اهل که شود واگذار فردی یا نهاد به و شود خارج مسیرش از اگر و شود سپرده

 اییهبررسی ربطذی نهادهای که است نیاز اکنون. بودیم اتفاق این شاهد سطحی هایآب و فاضالب بحث در و داشت

 جیخرو مهم این شده اهواز فاضالب خانهتصفیه برای گزافی هایهزینه اینکه با چرا که کنند مشخص و دهند انجام

 (3133خبرگزاری دانشجو: « )است؟ نداشته خاصی

https://rahbordemoaser.ir/fa/news/96547/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/96547/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/897968/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%DB%8C%DA%A9%D9%89-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%89%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

توان به وضعیت ناپایدار شرکت توزیع برق خوزستان نیز اشاره کرد که مدیران این حوزه به دالیل تخلفات و همچنین می

حجم (. این 3131: برق نیوزهایشان در مراجع قضایی در حال بررسی است )اتهامات مختلفی بازداشت شدند و پرونده

 های تعارض منافع در این حوزه باشد.هایی از زمینهتواند نشانههای برق نیز میاز تخلفات در شرکت

 به دلیل عدم وجود سیاستدر انتها می
ً
گری بین گذاری و تنظیمتوان به نوع دیگری از تعارض منافع اشاره کرد که صرفا

آید که در تی و نهادهای عمومی غیردولتی به وجود میهای خصوصی، خصولمنافع عموم و شهروندان و منافع شرکت

پرنفوذ و پرقدرت اشاره کرد. صاحبان و سهامداران صنایع فوالد، صنایع  نفعانذی توان از آن به عنوان شبکهمجموع می

 نیشکر و حتی پیمانکاران بزرگ سدسازی در کشور از جمله این شبکه پرقدرت هستند که به دلیل تعارض بین منافع

 اند.های بسیاری ایجاد کردهخودشان و منافع عموم و شهروندان خوزستان، پیامدها و آسیب

های وضعیت فعلی استان خوزستان، عدم مدیریت تعارض منافع در سطوح بندی باید گفت یکی از ریشهدر جمع

 گرفته نیز منجر بهامات صورتهای مختلف را با ناکارآمدی مواجه کرده و نتیجه اقدها و پروژهمختلف است که برنامه

 دهد.توسعه ناپایدار شده است که در مقاطع مختلف همچون خشکسالی کنونی خود را نشان می

*** 

 های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:ها و گزارشاخبار، تحلیل ۀدیگز

را موفق  بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش یاجرا، آموزش و پرورش ریوز، ییرزایم یمحسن حاج 

 یتیریمنافع شغل مد موظف شدنددر آموزش و پرورش دچار تعارض منافع بودند  ریمد310، ارزیابی کرده و گفت

 . ندیدارند را انتخاب نما یکه در آن منافع یشغل ای

 سمجل یهامرکز پژوهش ریاخدر نقدی بر گزارش  یاجتماع نیسازمان تأم رهیمد اتیه سیرئ بینای، دریح یعل 

با رد و نقد بروز تعارض منافع در  «یاجتماع نیتوسط سازمان تام مهینحوه وصول حق ب یشناسبیآس»در مورد 

در این گزارش در مورد پزشکان یا خود مرکز  شدهسوال کرد چرا مصادیق مطرحسازمان تامین اجتماعی، 

  شود؟ های مجلس مطرح نمیپژوهش

ه بورس صنایع فوالد در هیئت مدیر  تولیدکنندگانحضور  زان مسکنساانبوه یکانون سراسر ریدب، پورحاجت دیفرش 

 کاال را عامل بروز تعارض منافع گسترده عنوان کرد. 

در فضای عمومی مطرح بود، سازمان نظام مهندسی  های اخیر مسئله تعارض منافع دردر حالی که طی هفته 

در  با وزارت راه و شهرسازی در مورد دستورالعمل منع منافع متعارض همچنان ادامه داشته و رایزنی این سازمان

 یابر  یها از وزارت راه و شهرساز یریگیخواستار تداوم پحاضر  یاعضاجلسه اخیر شورای مرکزی این سازمان نیز 

 .حل موضوع تعارض منافع شدند

 0011مرداد  9رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی م
  

https://barghnews.com/fa/news/38918/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://barghnews.com/fa/news/38918/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ساختمان یمهندستعارض منافع در نظام
 3011مرداد  1ـ ( کارشناس حوزه ساختمان)ی محمد آزاد

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 یجرم ای استگذاریعنوان سرا به یمختلف اقتصاد یواحدها نفعانیذ شودیسم اقتصاد است. نم« تعارض منافع»
 نیتریدیاز کل یکی« ساختمان یمهندسنظام». ستیتعارض منافع ُمبرا ن نیهم از ا« ساختمان صنعت»منصوب کرد. 

 یهاآموختگان دانشکدههزار نفر از دانش ۰11از   شیب یتیجمعدر صنعت ساختمان است.  سازمیتصم یهاانارگ
 ،یخدمات مهندس قیآن تنس فهیوظ نیترکه مهم یالتیتشکهستند.  یمهندسعضو سازمان نظام یمهندس-یفن

عالوه بر دانش  تک آنهاکه تک ییهاتیاست. مسوول یفناور جیها و آموزش و تروکنترل و نظارت بر ساختمان
کنترل » یبرا یمناسب نهیگز تواندیساز نمساختمان کیکه  البته است. یو استقالل رأ یپاکدست ازمندین ،یمهندس

 تگذاراسیس تواندیاست، نم «یخدمات مهندس»وکارش فروش که کسب یفرد ایباشد  یسازبر ساختمان« و نظارت
ساختمان  یمهندسدر نظام« تعارض منافع»موضوع  نیهم یشود. برا یامورات معرف نیا قیتنس یبرا یجالب

 رهیمد اتیهدوره  نیصنف و صنعت ساختمان قرار گرفت. خاصه حاال؛ در آستانه انتخابات نهم فعاالنموردتوجه 
 ها برگزار شود. مهر در همه استان لیاوا ای وریکه بنا است اواخر شهر یساختمان. انتخابات یمهندسنظام
 «یخدمات مهندس»معاونت  قیاز طر عتایاز پروانه اشتغال به کار، طب رهیمداتیه یاز اعضا کیاستفاده هر  اتیجزئ

تغال مشغول استفاده از پروانه اش رهیمداتیه یاز اعضا کیکدام نکهیا صیتشخ نیبنابرااستعالم است. سازمان قابل
 کیبا ابالغ  زین یمهندسنظام یمرکز یشورا سی، رئعالوه ُخرم. بهستیبوده، چندان دشوار ن یبه کار مهندس

و بازرسان  رانیمد ره،یمداتیکارکرد همه ارکان سازمان اعم از ه اتیها خواست جزئاستان یاز همه روسا نامهوهیش
 را ارائه کنند.

 اقتصاد روزنامه دنیای 
 

 

 آزمون وکالت یبرگزار یتعارض منافع، مانع اصل
 3011مرداد  ۰ـ  خبرنامه دانشجویان ایران

  حقوقی ۀحوز تعارض منافع در 
 

ورود به بازار وکالت،  یبرا تیظرف نییهمچون تع یاخودساخته یهاتیمحدود جادیا لیگذشته و به دل یهادهه یط
که ساالنه  یاپرونده ونیلیم 34چنانچه تعداد مواجه شده است.  لیوک دیدر کشور با کمبود شد یبازار خدمات حقوق

 یهااز کل پرونده لیسهم هر وک م،یکن میکشور تقس لیهزار وک 4۰را بر حدود  شودیم یبررس ییدر محاکم قضا
وکالت مشغول به کار شوند  نهیدر زم توانندیهزار نفر م ۰11از  شیرو ب نیهم زپرونده خواهد بود. ا 664 کشور حدود

 .شودیاستفاده نم تیظرف نیاز ا ،یدادگستر یوکال یاما به خاطر تعارض منافع کانون صنف
از  لیصورت که هر وک نیکرده است، به ا لیتبد یو انحصار یبترقا ریکامال غ یبازار خدمات وکالت را به بازار انحصار

ها به موضوع باعث شده حق الوکاله نیا تیخاطر خواهد داشت. در نها نانیپرونده اطم یداشتن تعداد مشخص
 . ابدیب افتهیکاهش  زیوکال ن یخدمات ارائه شده توسط برخ تیفیک گریو از طرف د شیشدت افزا

 جویان ایرانخبرنامه دانش 
 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3783820-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3783820-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://iusnews.ir/fa/news-details/403020
https://iusnews.ir/fa/news-details/403020
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 ؟کندیم یرا مصداق تعارض منافع تلق یاجتماع نیها فقط سازمان تامرا مرکز پژوهشچ
 3011مرداد  ۰ـ  ی(اجتماع نیسازمان تأم رهیمد اتیه سیرئ بینا)ی دریح یعل
 تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی 

 

مرکز  ریبه گزارش اخ یادداشتی( در یاجتماع نیسازمان تأم رهیمد اتیه سی)عضو و نائب رئ یدریح یعل

وانع رفع م کردیبا رو یاجتماع نیتوسط سازمان تام مهینحوه وصول حق ب یشناسبیآس»س در مورد مجل یهاپژوهش

 آن پرداخت. لیواکنش نشان داد و با ارائه چند نکته به تحل «دیتول

 یلم یتعاون کیکه  یاجتماع نیسازمان تام یتهایو مامور فیوظا یقانون تیگزارش بدون توجه به ماه یجا یدر جا

 نیو ب ینسل نیب عیو بازتوز سکیر عیتوز کردیشده، کارفرما و دولت و با رو مهیبر مشارکت سه جانبه ب یبتنم ریفراگ

 نیشاغل ،رانیشدگان )کارگران، کارمندان، مزدبگ مهیبمدافع حقوق حقه  یستیشکل گرفته است و همواره با یقشر

 نفعیذ»بعنوان  یاجتماع نیبارها سازمان تام باشد، متاسفانه در گزارش…( و رانیکارپذ ،یررسمیو غ یمشاغل فصل

 که سازمان یقلمداد نموده است. در حال« تعارض منافع یدارا»قلمداد شده است و سازمان و پرسنل را « وصول منابع

 تیاست و ماه یسلالننیبالناس و مشاع و است و اموال آن حق یرتجاریو غ یرانتفاعیسازمان غ کی یاجتماع نیتام

( است ریبگ یو مستمر شدهمهی)خطر( )ب سکیبروز ر ای طیدرصورت احراز شرا یقانون نفعیذ یدارا یعمومآن منابع 

 سازمان و پرسنل سازمان به دنبال احراز سابقه ب ستین یاجتماع یاز شرکا کیچیو متعلق به ه
ً
 یبرا همیو اساسا

ستند و متعلقه ه مهی( و ماال وصول حق بانر یکارپذ ران،یبگحقوق ران،یبگ یالسعحق ران،یقانون )مزدبگ نیمشمول

 . پردازندیم مهیحق ب ه،یمثل بق زیخودشان ن

به پرسنل سازمان را مطرح و آنرا مصداق تعارض منافع  یاز منابع وصول یشائبه اختصاص درصد یدر موارد گزارش

 به یارتباط نیتاکنون چن 3131دانسته است. هرچند که از سال 
ً
ام در نظ کردیرو رییتغ نکهیا وجود ندارد و مضافا

رکز چرا م ستیمشخص ن کنیاست ول یمنابع انسان تیریدر مد یهیامر بد کی یبه کارمزد یها از وقت مزدپرداخت

 ،یتیامر حاکم کی)که  یاتیسازمان امور مال یوصول اتیاز مال یمجلس چشم خود را بر اختصاص درصد یهاپژوهش

 یکه به موجب مصوبات مجلس و اح یکارکنان مربوطه بسته است امر است( به یفیو تکل یتیو مامور یدولت
ً
 دیبا تائ انا

کارانه پزشکان در ها چشم خود را بر پرداختمرکز پژوهش نیاست. همچن دهیمجلس محقق گرد یهامرکز پژوهش

از  یو خروج بخش قابل توجه یدولت ییاجرا یهادستگاه یاختصاص یدرآمدها میموج عظ زیوزارت بهداشت و ن

سته ب ،ییامنا اتیه یهامجموعهدر  کلیدارو خزانه یحسابیذ ،یاز قانون محاسبات عموم یمنابع دولت یهاتراکنش

رقرار را ب ییایمزا زانیپرسنل خود هر م یبرا توانندیم یدولت مارستانیب ایامناء دانشگاه و  اتیها، هاست که در آن

 یو پرسنل آنرا مصداق تعارض منافع تلق یاجتماع نیازمان تامها فقط سچرا مرکز پژوهش ستیکنند. و مشخص ن

وه بر عال شتر،یجهت کار و تالش ب زشیانگ جادیا یبرا یاسالم یمجلس شورا یژوهشهااگر در مرکز پ ای!؟ آکندیم

ع فآن تعارض منا یبپردازند، معن« حق الزحمه پژوهش»، «پژوهانه»را بعنوان  یمستمر پرسنل، مبلغ یایحقوق و مزا

 ها است؟!مرکز پژوهش
 خبرگزاری ایلنا 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1109653-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1109653-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 تبه خبرنگاران زده اس یارشاد اسالم انیکه تعارض منافع متول یبیآس
 3011مرداد  ۰ـ  (انتظار یروزنامه آوا رمسئولیمد) یحجت ریزر
  فرهنگ و رسانه ۀحوز در تعارض منافع 

 

 توده ها رانیا ینظام ادار در
ً
 اطالع یآن ب تیریچون تعارض منافع و مد ینیو قوان حیلوا یاریمردم از بس یمعموال

 تیافمردم از نبود شف راحمد،یبو هیلویاستان کهگ در. ردیگ یصورت نم یشفاف ساز یدر راستا یوده و مطالبه گرب
حقوق  عییموجبات تض کدستیمجموعه  ریز ای یاسیو س یجناح رانیبا مد زیدستگاه ها ن یبرند و برخ یرنج م یادار

ر غصه ذالک که قصه پ ریکاغذ و غ ارانهیو  اتیچاپ نشر تیوضع. زنند یمآبانه رقم م میو ق کجانبهیجامعه را با نگاه 
 پالت  تالیجید چاپ است. یگرید

ً
آن  یچاپ افست و رول عرض اندام کرده است و در پ یبه جا ”یرنگ یکپ” و بعضا

کاغذ  هیسهم یدولت یها ارانهیو هم از  دهیگرد یو نظم انتشار تقلب بیهم مشمول ضر یبه عنوان چاپ رسم دییبا تا
 تعارض” هزار من ابهامات در عرصه  ینوصورت گرفته که مث یتخلفات ،یدانیم یها تیبدون واقع یزیوار ارانهی و

 …!وزارت، سرآمد روزگار دانیو انداختن توپ در م یگر هیاست و البته در توج” منافع
 فصلی نو)رسانه خبری کهگیلویه و بویر احمد( 

 

 

 کردن عدالت یقربان یبه بها یفروشمدرسه
 3011مرداد  ۰ـ  باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران 

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 
 

را  معلمان یشتیحل مشکل مع ییآموزش و پرورش انتخاب کند که توانا یرا برا یریوز دیجمهور منتخب با سییر
 دهیدر کشور شن یسازیخصوص یهاکه زمزمه یزمان از مقابله کند. رانیو تعارض منافع مد یفروشو با مدرسه داشته

ها ودجهکمبود ب برنامهیکامل و ب یسپارو برون یسازیرفتند و تصور کردند که با خصوص راههیراه به ب یاشد، عده
 ینهادها یبرخ یسپارها نشان داد که برونسال نیبه ابود اما تجر میخواه شرفتیو شاهد رشد و پ شودیجبران م

ت نهادها دس نیکرد. آموزش و پرورش هم از ا گرید ارینبود بلکه آن ارگان را آبستن مشکالت بس دینه تنها مف یولتد
جامعه  یهادهک انیم یشکاف طبقات شیافزا ،یرانتفاعیگونه مدارس غ. رشد قارچدید بیآس یسپاربود که از برون

ون با قان نیبه جان آموزش و پرورش انداخت و ا یسازیوصبودند که خص ییهاآفت یناعادالنه خدمات آموزش عیو توز
 تعارض دارد. خواهد،یهمه م یرا برا گانیکه آموزش را یاساس
ر وزرا د داشت از تعارض منافع وزیسکانیکه با ا ییوگومعاون سابق وزارت آموزش و پرورش در گفت ز؛یسحرخ میابراه
 حیخصوص توض نیهستند. او در ا یردولتیدار مدارس غارشد خود سهام رانیکرد که چرا مد هیخبر داد و گال رانیو مد

 نیافراد اول نیوجود ا امدی. پستیو پرورش ن زشدار و کاسب است مناسب آموکه خود مدرسه یریداد: وز
 خدمات داده شد.  دیخر یروهایورود ن  ای در آموزش و پرورش یسازیخصوص یبود که برا ییشنهادهایپ
مدارس همچون فرزند  نیباعث شده که ا یردولتیمدارس غ سیتاس یها براو چراغ سبز دادن هایواگذار نیا

 نیه ا. نمونردیها شکل بگگسترده در آن یهاتخلف یضعف نظارت نیا هیبمانند و در سا سرپرستیب ینامشروع
 یدارند اما کس تیشکا اهمهینشدن ب ختها و پردااست که از حقوق یرانتفاعیمعلمان مدارس غ یهاهیتخلفات گال

 . شنودیها را نمآن یصدا
 ایسکا نیوز 

 

https://faslejonoob.ir/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84/
https://faslejonoob.ir/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84/
https://www.iscanews.ir/news/1104574
https://www.iscanews.ir/news/1104574
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 عدم داشتن تعارض منافع ویژگی مهم انتخاب وزیر بهداشت آینده 
 3011مرداد  ۰ـ ی( ولوژیدمیمتخصص اپ) انیونسیمسعود 

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 دیرد، باف ییو توانا یتخصص و دانش تخصص زانیم ،یگذاروقت زانیم ،یمیهمچون کار ت ییها نهیگز نیدولت در ب
ه نظر تمرکز کند. با وجود آنچه که گفته شد، ب ریفاکتور انتخاب وز نیوان مهمترمقوله تعارض منافع، به عن یرو شتریب

 نیبهداشت از آن برخوردار باشد و به عنوان اول ریوز دیاست که با یاصهیخص نیمن نداشتن "تعارض منافع" مهمتر
 از آن برخوردار باشد. طیشرا نیدر ا صهیخص نیاصل و اول

تخصص و دانش داشته باشد، ناخودآگاه تمام  رینباشد هر چقدر هم  وز انینظر من اگر بحث تعارض منافع در م
به معضل تعارض منافع به  دیخواهد برد؛ به نظر من با شیمنافع خود پ یدرمان کشور را در راستاامورات بهداشت و 

در  لیاز صدر تا ذ رندگانیگ یمیشود و تصم ستهیبهداشت نگر ریارکان در انتخاب وز نیتر یاساس از یکیعنوان 
بال تمام  وزارت بهداشت بتواند با فراغ یانتخاب ریتا وزداشته باشند  یو اصول یفاکتور، نگاه اساس نیبه ا ریانتخاب وز

 یتعارض منافع در کنار تخصص و توانمند نیبپردازد؛ بنابرا ودخ یحوزه کار یو  سامانده تیریوقت خود را به مد
 باشد. ریوز کیانتخاب  یبرا بیترک نیتواند بهتریم

 شبکه اطالع رسانی راه دانا 

 

 

 کند یم دادیتعارض منافع در بورس کاال ب
 3011مرداد  ۰ـ ( سازان مسکنانبوه یکانون سراسر ریدب) پورحاجت دیفرش
 تعارض منافع در حوزه بازار سرمایه 

 

د، هستن یکیدر واقع  زیها دو طرف ماند که افراد و گروهانتخاب شده  یبه گونه ا رهیمد اتیه یدر بورس کاال اعضا
در  است. یکیچون فوالد  یکیاستراتژ یکاال  متیق ریگمیتصم و گذاراستیسهامدار و صاحب کارخانه با س یعنی

 رهیمد اتیاکم است و در واقع  هح ستمینظام و س نیساختمان هم سالهاست ا یو نظام مهندس یمهندس یحوزه ها
جود پاک با و ستمیس نیا عتایدارند طب متیتومان ق اردهایلیخاص است، که م یافراد یخدمت برا عیتوز یبرا یمحل

 یعلت است که در تمام کشورها نیخواهد داشت و به هم یادیز یتبعات منف رهیمد اتیه یدست بودن اعضا
 کرده اند. جایا یا رانهیسختگ نیفاقات ، قوانات نیاز ا یریجلوگ یبرا افتهیتوسعه

اند،  یمحصوالت فوالد متیق ریگ میو هم تصم دکنندهیکه هم اکنون در راس هرم بورس کاال هستند هم تول یافراد
اخذ  قعکنند و در وا یو باال م نییرا پا متهایکنند ، ق یبورس کاال را جابجا م یافراد هستند  که شاخصها نیو هم
 یشدن بساط رانت خوار دهیبرچ ماتیتصم نیچاره و راهکار ا است. افراد نیبورس کاال برعهده هم یینها ماتیتصم
 سهیرئ اتیفوالد بود و هم عضو ه دیکارخانه تول کی رعاملیتوان هم مدیخاص است، چون نم یامنافع عده نیو تام

با  رگیکنند واز طرف د یم دیطرف تول کی زاست که ا نیبه مثابه ا سهیرئ اتیافراد در ه نیبورس کاال، حضور ا
است  یکالاش نیا کنند. یم تیو تثب نیاال تضمخود را در بازار و بورس ک یدیدر بورس کاال منافع تول ماتشانیتصم

 گونه است. نیهم زین یورسمحصوالت ب گریبلکه در د ستیکه فقط در حوزه فوالد ن
 دیده با صنعت فوالد 

 

https://www.dana.ir/news/1754770.html/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87--%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF--%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8---%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87----%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA----%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-
https://www.dana.ir/news/1754770.html/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87--%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF--%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8---%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87----%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA----%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-
https://fouladban.com/?p=7127
https://fouladban.com/?p=7127
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 حل موضوع تعارض منافع یبرامذاکرات 
 3011مرداد  2ـ ( ساختمان یسازمان نظام مهندس سیرئ) احمد خرم

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 ساختمان یسازمان نظام مهندس سیاحمد خرم، رئپنجم مردادماه  یمرکز یجلسه شورا نیو هفتاد و سوم ستیدودر 
و  یتعارض منافع در خدمات مهندس قیحل موضوع مصاد یجلسه  درخصوص اقدامات انجام شده برا نیدر ا

و دکتر محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه،  یو شهرسازراه  ریوز ،یبا مهندس اسالم یمذاکرات تلفن
حل موضوع  یبرا یها از وزارت راه و شهرساز یریگیحاضر در جلسه خواستار تداوم پ یاعضا .کردارائه  یگزارش

 شود. یزنیموضوع را نیبا مقامات وزارتخانه، ا یتعارض منافع شدند و مقرر کردند که در جلسه آت
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 

 

 دهند یرا م یسازمانمنافع بینمردم تاوان تعارض 
 3011مرداد  2ـ ( کارشناس حوزه آب) ساز ینیس دیحم
  محیط زیستب و آتعارض منافع در حوزه 

 

ست در کشور ما یتعارض منافع جد کیبه خاطر  نیا داده شده است و ابه یبه سدساز یزداریاز آبخ شتریب تاکنون
دارد آب باران هرچه  لیسازمان تما نیاست که ا یاگونهبه یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل فهیکه وظ یبه طور

 ینیرزمیز یهاو سفره نیبه اعماق زم ن،یزم یبر رو نشدن آ یدر همان مبدأ بارش و قبل از جار عتریو سر شتریب
منابع آب وجود دارد که در نقطه مقابل  تیریو شرکت مد رویچون وزارت ن یگرینفوذ داده شود؛ اما در مقابل نهاد د

و  مشخص، اثرات یتعارض منافع و نبود متول نیشود به خاطر ا ادیها در کشور زکه شدت رواناب یوقت .کندیکار م
 .پردازندیرا م یتعارض منافع سازمان نیو مردم، تاوان اموضوع متوجه مردم شده  نیاز ا یعواقب ناش

ور کش یحاکم بر سدها تیریرا نشان داد، چرا که مد لیسدها در هنگام س یناکارآمد یخوزستان به نوع ریاخ لیس
 به طور معمول عالقه دارد مخزن سد را همواره در ب

ً
 ینگاه دارد و ثان رهیذخ تیظرف نهیشیاوال

ً
به  یکاف تیعنا ا

 شود. هیتخل یتر به آرامروز قبل ندصورت نگرفت تا مخازن سدها را از چ زین یهواشناس یشدارهاه
 موسسه مطالعاتی تحریریه 

 

 

 موثر بود در وزارت آموزش و پرورشمدیریت تعارض منافع 
 3011مرداد  4ـ ( آموزش و پرورش ریوز)یی رزایم یمحسن حاج

 کلیات تعارض منافع  در حوزه آموزش عمومی 
 

دند در آموزش و پرورش دچار تعارض منافع بو ریمد310در وزارت آموزش و پرورش،  تعارض منافع بخشنامه یاجرا رد
 یبرا ند،یدارند را انتخاب نما یکه در آن منافع یشغل ای یتیریتعارض، منافع شغل مد نیا لیکه موظف شدند تا به دل

آموزش و  ریمد23اساس  نیو  بر هم میکرد ییرا مصوب کند، ما آن را اجرا حهیال  نیکه مجلس ا نیبار قبل از ا نیاول
ار روند.  کن یردولتیمدرسه غ تیریدادند تا از مد حیآن ها ترج یو مابق خود را انتخاب کردند ،یردولتیپرورش مدرسه غ

 فرزندان خود انتقال دهند. ایخود را به همسر  یدولت ریتا مدرسه غ میاجازه نداد یحت
 سایت وزارت آموزش و پرورش 

 

http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14276
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14276
https://www.tahririeh.com/news/11592
https://www.tahririeh.com/news/11592
https://www.medu.ir/fa/news/item/1638784
https://www.medu.ir/fa/news/item/1638784
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  یشرکت تیتعارض منافع و تسلط حاکم یغوغا
 3011مرداد  2ـ  آفتاب نیوز

  موزش عالیآ ۀحوز تعارض منافع در 
 

ها با اهدانشگ دیاسات یبرخ یخصوص یهاواهمه است که شرکت یب یبحد هایدر کشور ما منفعت طلب شوربختانه،
 لیوسا یادغام است و حت یدولت شگاهیپژوهشگاه متبوع، در دل آزما یقاتیمنطبق با اهداف تحق یفیهمان شرح وظا

 یجاب یعنی. ردیگیقرار م یبرداربهره دمور  شانیخصوص یهابصورت مشترک با شرکت زین یدولت یشگاهیآزما
عضو  ایعامل  ریبخش هستند و هم مد سیدانشگاه و صنعت باشند، خودشان همزمان هم رئ نیرابط ب دیاسات نکهیا

 . انیبنشرکت دانش رهیمد اتیه
 ای اخترسیز نکهیبدون ااند کرده انیبنفقط مبادرت به ثبت شرکت دانش دیاسات یموارد، برخ یدر برخ نیهمچن

مفتوح که  یهاو پروژه یدولت یهاشگاهیاز آزما دیاسات نیفراهم کرده باشند؛ لذا ا یشگاهیو آزما یدفتر کار
اند که کرده یقلمداد و معرف شانانیبشرکت دانش تیرا بعنوان مرکز فعال افتهی صیتخص شیبرا یدولت یهاگرانت

 قات،یحقت یبرا یاکه بصورت مرحله یکالن یهاوام ،یدولت یهاهو پروژ یدولت یاهرساختیز نیبتواند با پشتوانه چن
 کنند.  افتیرا در شودیپرداخت م انیبندانش یهاشرکت دیتوسعه وتول

 پایگاه خبری آفتاب 

 

 

 دولت در مسئله حقوق و دستمزد کیآشکار و پنهان  یهاچهره
 3011مرداد  1ـ ( مرکز رشد دانشگاه امام صادق یپژوهعدالتپژوهشگر )ی تفرش یسرآبادان نیحس
  کلیات تعارض منافع 

 

 یاو را در افکار عموم ریچهره و تصو ابد،ییاو تجسم م یهایمشو خط هامیدولت در قامت تصم کی تیو وضع تیماه
رار ق رینهاد را تحت تأث نیامل با ادر تع یاجتماع یهاو حسب آن تمام کنش سازدیم یاجتماع یهابا واسطه رسانه

 تهاسمیتصم نیازجمله ا« و دستمزد کارکنان دولت حقوق» نییتع یدولت در ماجرا ری. مصوبات چند ماه اخدهدیم
دولت ندارد و  نیاز موارد اختصاص به تنها ا یاریهرچند در بس -و عملکرد دولت دوازدهم هیاز رو یاجتماع نشیکه ب

 یریکه مس ییها. انتخابسازدیبرمال م نیمخاطب یرا برا -است رانیگذشته معاصر ا یهاولتدر د عیشا روسیو کی
 .شودیم رانیدولت در ا ینهاد تیشناخت ما از ماه یبرا

 ییقالع لیاست. فراتر از تحل« تعارض منافع»مسئله  ،یحقوق در بخش دولت نییتع یستمیس یهااز چالش یکی
 ای نیمع یاجتماع یهابه مطالبات گروه ییپاسخگو تیدولت با محور یهاتخابان «یاسیاقتصاد س» ها،استیس

و  یعلمئتیه یاعضا یافتیدر یصددر  11 شیاست. افزا تیحائز اهم رانیگمیتصم انیوجود تعارض منافع در م
 یگاهدانش یماجرا است. برا نیا دینمونه جد ریاخ یهاکشور در هفته یاز جامعه دانشگاه یاسکوت بخش عمده

 یکه تقر
ً
 دنیرو خ ندهیبه دولت آ یانهیفشار هز لیتحم ست؟یچ یسازاست، منطق همسان لیدو سال است تعط با
 است. یرفتار ضدمل نیا کنندههیاز منطق توج یبخش یلمنخبگان ع انیخود در م یاعتبار برا

 نسیم آنالین 

 

https://music-fa.com/download-song/19259/
https://music-fa.com/download-song/19259/
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-63/2373477-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-63/2373477-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF
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 آینده به حداقل برسد تعارض منافع در بدنه دولت
 3011مرداد  3ـ )سردبیر روزنامه شرق( احمد غالمی 

  کلیات تعارض منافع 
 

. ستندیاند و هم نهم دولت یدولت دارانهیسرما نی. ایاست نه سبب یرابطه نسب اندار هیبا سرما رانیا یهارابطه دولت
 اتمیناخواسته در تصم ایخواسته  یدولت دارانهیسرما نیها بوده است. ااز مشکالت مهم دولت یکیموضوع  نیا

 رونیاند. ازاخارج کرده یلاص ریبه نفعشان نبوده، آن را از مس یمیکه طرح و تصم یاند و زمانها اثرگذار بودهدولت
 دایپ یتعارض منافع به بدنه دولت هم تسر نیگاه ا شوند،یدچار تعارض منافع م یرسم یها با نهادهاتنها دولتنه

م مردم باشند ه یصدا یستیبایآن که م ندگانیبه خانه ملت و نما منافعتعارض  نیاز ا یآنکه برخ طرفهکرده و 
 شده است.  دهیکش

لت از هر دو شیب یاند. دولت روحانمنافع مردم باشند، در خدمت منافع خود بوده یحام دیکه با یندگانینما رونیازا
هفته تعارض منافع در بدنه دولت ن نیاز انفعال دولت در هم یبخش مییتعارض منافع بوده و اگر بگو نیا ریدرگ یگرید

 رانیدخودشان را به م اریاند اختدولت تیتقو یدر پ دارانهیسرما یمعتقدند وقت هاستی. مارکسمیااست، اغراق نکرده
 توانندیها مدولت رونی. ازادهندیانتقال م کنندیرا اداره م یدولت یکه نهادها یهمفکر دارانهیسرما ای یدولت
 طبقمن یهاشمبا دولت  یتا حدود فیتعر نیآنان را دنبال کنند. ا یهاحاکم باشند و خواسته یهاطرح ندهینما

و هرگونه تعارض منافع با بدنه دولت را با حذف  تافتیتعارض منافع در بدنه دولت ًرا برنم نیا نژادیاست. دولت احمد
 نیها را بتوان در همدولت رانیاز وزرا و مد یاخراج نابهنگام برخ دی. شادادیم انیها از دولت به نفع خود پاچهره نیا

را به ستوه آورد و به  اشیحام ندگانیدر مجلس هم نما یحت نژادیاحمد یواهختیتمامکرد.  ریتعارض منافع تعب
با  داشتیرا وام انشیدر دولت نداشت و اطراف یمنافع یخاتم دمحمدیکرد. س لیتبد اًش یمخالفان جد

 یاتمت خد دولینبودند. شا یقاعده مستنث نیاز ا زیمخالفانش ن یمنافع خود باشند و حت بیدر تعق ،یدارشتنیخو
دارد؛ چراکه دولت  روشیپ یراه دشوار یسیدولت رئ نکیباشد. ا یدولت بورژواز کیاز  ینسبتا متعادل یالگو

بر جا نگذاشته است. او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام  انیاصولگرا یبرا یخاطره خوب نژادیاحمد
ها تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت را شکل بدهد که یانهیاست کاب ریناگز یسیکرده بود. رئ
 یبه دنبال متحدان یدولت رانیمد شودیاختالفات موجب م نیهاست. ادولت یاختالفات درون کند،یرا ناکارآمد م

 و ثبات خودش خارج خواهند کرد. تیدولت را از مرکز تیکه در نها یدر خارج از دولت بگردند. متحدان
 روزنامه شرق 
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 اصلی تعارض منافع در کجاست؟ یهاشهیرمجازی:   فضای تحلیل
 آیا فقط پای منافع مالی در میان است؟

 
 محمد عادلی

 
 02توییت در توییتر،  111ششم مردادماه،  سی و یکم تیرماه تا چهارشنبه شنبهپنجدر هفته گذشته و طی روزهای 

فته برخالف . در این هاندپرداختهپست در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع  0مطلب در تلگرام و 
گذشته در تلگرام کمتر به موضوع تعارض منافع پرداخته شده است چنانچه فقط بیست مطلب در این شبکه  یهاهفته

ود داشته است که کمترین تعداد در یک سال و نیم گذشته است. عمده مطالب منتشرشده در فضای اجتماعی وج
صورت پراکنده مطالبی را به خود اختصاص داده نیز به هاحوزهمجازی بازهم وزارت بهداشت را هدف قرار داده و سایر 

ه ود سعی شده است نوع نگاه کاربران بمختلف تعارض پرداخته ش یهانمونهبودند. در این شماره بیش از آنکه به 
 اصلی آن بررسی شود. یهاشهیر تعارض منافع و یکی از 

 ملت در نظام حکمرانی-ضعف رابطه دولت

علل گوناگونی در سطوح مختلف داشته باشد و به انحای  تواندیمو چندالیه است که  پیچیده یادهیپد تعارض منافع

گوناگون نشان دهد. در تحلیل نگاه کاربران فضای مجازی به علل این مسئله، هرکدام  یهاحوزهمختلف اثرات خود را در 

 ائل کالن کشور باشد.نوع نگاه کاربران به مس گرنشان تواندیمکه  کنندیمدالیلی را ذکر  هاآناز 

، منافع مالی است. هرچند منافع کنندیمعمده دالیلی که چه کاربران عادی و چه کارشناسان برای تعارض منافع ذکر 

 منافع مالی کسب توانندیممالی 
ً
کی از شده خود ینقش مهمی در این زمینه داشته باشند اما باید توجه داشت که اوال

  یهاتیموقعسبب تقویت  تواندیمع است که در ادامه پیامدهای اولیه تعارض مناف
ً
حامل تعارض منافع شود و ثانیا

 این مسئله به منافع مالی نسبت داده 
ً
د خواهیم بود که در آن افرا ییگرالیتقل، شاهد نوعی شودیمزمانی که صرفا

گرامی کانال تلبه  توانیمن نمونه عنوا. چنانچه بهشودیممقصر دانسته شده و کمتر به سازوکار ساختار کالن توجه 

حضور  واسطهبه»: سدینویممهندسی ارجاع داده که در مورد تعارض منافع در نظام مهندسی ساختماناعضای نظام

اکنون بسیاری از مان هممهندسی ساخترانتی و مافیایی در حاکمیت نظام یهاانیجرپرغرور، پرتوان و ارزشمند 

یا در  «.…مهندسان ساختمان در سایر مشاغل ازجمله رانندگی تاکسی مشغول به کار هستند!!! نه به تعارض منافع

س تن نقش رئیدر مورد تعارض منافع در سازمان سنجش، با در نظر گرف کانال خبرنامه دانشجویان ایرانموردی دیگر 

شود. های سازمان سنجش تضاد منافع زیادی مشاهده میدر مسئولیت: »سدینویمعنوان مقصر اصلی این سازمان به

ها منصوب کرده، عنوان مدیر توزیع دانشجو به دانشگاهمثال رئیس این سازمان، دوست دیرینه خود را بهعنوانبه

 دانشگاه نیتربزرگاست همچنین به مدیر دیگری که صاحب  که ایشان دارای یک مؤسسه غیرانتفاعیدرحالی

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://t.me/mihansazan/31439
https://t.me/mihansazan/31439
https://t.me/mihansazan/31439
https://t.me/mihansazan/31439
https://t.me/iusnews/39825
https://t.me/iusnews/39825
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واضح است که در این دو مطلب و مطالب بسیار  «.هزار دانشجو است، مسئولیت داده است! ۰غیرانتفاعی با بیش از 

 یهاحوزهناشی از آن در  یهابیآسبه وجود تعارض منافع و  شودیمدیگری که هر هفته در فضای مجازی منتشر 

نیز خواهان قوانین  هاآنو بسیاری از  کنندیمافرادی از موقعیت خود سوءاستفاده  هاآنکه در  شودیمون اشاره گوناگ

 های تعارضکه چرا و چگونه این موقعیت کنندینممشخص  کدامچیهالزم برای محدودیت چنین مواردی هستند؛ اما 

 چنین طوالنی و ناکارآمد است.ز آن اینبرای جلوگیری ا یگذارقانونمنافع وجود دارد، اما روند 

عنوان ، بهتر به این سؤال پاسخ دهد چنانکه در نقد جریان سیاسی خود بهکانال تلگرامی مکتوباتشاید در این میان 

 :سدینویمتأثیرگذار در کشور  یهاانیجریکی از 

وضوعاتی م وقتچیه، متأسفانه کندیمن روزها با نگرانی اخبار خوزستان را پیگیری برای جریان انقالبی که ای»

از  یتوجهیبوهوا، منابع طبیعی، میراث فرهنگی در کانون توجه قرار نداشته است. این ، آبستیزطیمحمثل 

برخورداری  جامعیت در نگاه و خارج کردن حق: عدمکندیمیک آسیب مهم در تربیت دینی و انقالبی حکایت 

از زندگی سالم از دایره مطالبات انقالبی. گویا جریان انقالبی هیچ حسی نسبت به خشک شدن دریاچه، از بین 

و آسیب دیدن بناهای باستانی ندارد.  هاجنگل یسوزآتشغیرمجاز،  یهاچاهرفتن یا کاهش پرندگان مهاجر، 

ویر تأمل است. تص. چرایی این آسیب، قابلگنجدینم این موضوعات، از نگاه جریان انقالبی در منظومه انقالب

کند. جریان محتواست؛ زیرا عدالت را در غیاب حقوق مردم جستجو میجریان انقالبی از عدالت و مردم هم بی

ادیق عنوان مصوهوا و منابع طبیعی و میراث فرهنگی و باستانی بهزیست سالم، آبفقط به محیطانقالبی نه

کند، به شفافیت و پاسخگویی و نظارت و مدیریت صحیح تعارض منافع و آزادی بیان هم به چشم "حق" نگاه نمی

سیری هستند. نقطه عزیمت مطالبات هایی از روی شکمکند؛ گویا موضوعاتی شیک و دغدغه"حق" نگاه نمی

ان شروع به همین علت همیشه در هر مورد از معضالت، از وسط داست  جریان انقالبی، حق مردم نیست؛

. دانناکامکنند؛ به همین علت، همیشه در به سرانجام رساندن مطالبات خود کنند، از حق مردم شروع نمیمی

یم داند نیز برای تنظگرا نیست که باید به مردم برگردد، جریانی که خود را انقالبی میاین فقط جریان غرب

 «.گیری خود باید به مردم برگرددجهت

اریف و انقالبی با تع گراغربموجود در نظام حکمرانی را به دو نوع  یهاانیجرنویسنده که  یگرالیتقل فارغ از نوع نگاه

؛ ذاردگیماما در مورد بروز مسائل گوناگونی ازجمله تعارض منافع، دست روی نقطه درستی  کندیمخاص خود تقسیم 

 نوع 
ً
. چنانچه مشخص است مسائلی بردیمائل زیر سؤال و رویکرد نظام حکمرانی را به مس ینیبجهانچنانچه اساسا

بت ملت در ایران نس -به ضعف رابطه دولت یاشهیرصورت به توانیممانند فساد، عدم شفافیت، تعارض منافع و... را 

 
ً
نسبت به دیگری تعریف نشده است. در رابطه موجود، مردم  هاآنوظیفه و حقی برای  گونهچیهداد که در آن عمدتا

 نظام حکمرانی حقی نسبت به  شوندیماز افراد تلقی  یامجموعه
ً
ه داد هاآنبه گردن ندارد و هر آنچه به  هاآنکه لزوما

 شودیمنخارج از وظیفه است. در چنین شرایطی است که برای مردم نقشی در نظام حکمرانی نیز در نظر گرفته  شودیم

 درونی نظام حکمرانی است.  یهاکشمکشنیز ناشی از  دهدیمو هر آنچه از برمال شدن نقاط تعارض منافع رخ 
 

https://t.me/maktubat/16841
https://t.me/maktubat/16841
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