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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 پیامدهای تعارض منافع در مدیریت شهریدرآمد: 
 ها و مطالباتشهردار منتخب تهران؛ چالش

 
 فاطمه نصیری

 
وجود تعارض منافع در ساختار اجرایی کشور است. فرد، گروه یا سازمانی های فقر، نابرابری و ناکارآمدی، یکی از ریشه

دهد و که بتواند منافع خود را بر دیگران تحمیل کند، سهم خود را از اقتصاد، افزایش و سهم دیگران را کاهش می
مومی تمام فع عتواند فقر و شکاف طبقاتی را تشدید کند. لذا وجود تعارض منافع در مدیریت شهری که باید منامی

گذاران، افکار عمومی و شهروندان را صیانت کند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. برای جلب حمایت سیاست
شوند، باید مفهوم تعارض منافع و پیامدهای مخرب آن در حوزه مدیریت کسانی که از رفع تعارض منافع منتفع می

 شهری مشخص شود.

 

ر ها را تحت تأثیر قرامسئولین با منافع عمومی، ممکن است تصمیمات و اعمال آنتعارض منافع شخصی یا سازمانی 

های عالوه یکی از ریشهها قرار دهد. بهداده و منافع عموم مردم را در تعارض با منافع خصوصی یا سازمانی آن

واند که یک مسئول بتگامیها است؛ زیرا هنناکارآمدی، نابرابری، فقر و وجود تعارض منافع در سیستم اجرایی حکومت

ای جز کاهش سهم عمومی از منابع و به منافع خود یا سازمان متبوع خویش در تضاد با منافع عمومی بیفزاید، نتیجه

گذارانی که در پی کاهش فساد و یا فقر عمومی در جامعه هستند، شناسایی گسترش فقر نخواهد داشت. لذا سیاست

عنوان یکی از راهکارهای ضروری و های زیرمجموعه خود را بهفع در دستگاههای تعارض مناو مدیریت موقعیت

دهند. لذا وجود یا مدیریت تعارض منافع در این حوزه مدیریت شهری ساختاری کاهش فقر و فساد، در اولویت قرار می

 افع در مدیریت شهری واضحکه پیامدهای تعارض منتواند منافع عمومی تمام شهروندان را متأثر سازد؛ اما تا هنگامیمی

که دهند، بلهای خود قرار نمیهای تعارض منافع را در اولویت برنامهگذاران، مدیریت موقعیتتنها سیاستنباشد، نه

 مطالبهشهروندانی که از این تعارضات متضرر می
 
ای نیز در شوند نیز نسبت به آن آگاهی و حساسیت ندارند و نتیجتا

توان این پرسش را مطرح کرد که وجود تعارض منافع در ساختار شت. در همین رابطه، میاین خصوص نخواهند دا

های مدیریت شهری، چه پیامدهای عنوان ذینفعان اصلی سیاستمدیریت شهری برای یک شهر و شهروندان آن به

 خواهد داشت؟

 پیامدهای تعارض منافع در حکمرانی شهری

صورت شدن دو هدف با منافع متفاوت در یک شخص یا سازمان بهعرضافع را همتوان تعارض منترین تعریف میدر کلی

ها، شخص یا سازمان را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه محوله به وی موردی یا کلی دانست. اگر فرآیندها و روش

ها در ایران، تا داریانجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرارگرفته است. شهر به کاهش درآمدش بی
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قانون خودکفایی  3۶کردند، اما در دهه با استفاده از بودجه عمومی دولت، امور خود را اداره می 2631سال 

های خود برای اداره شهر شدند. این قانون ها موظف به تأمین هزینهها تصویب شد که بر اساس آن، شهرداریشهرداری

قرار داد تا بدون منابع درآمدی پایدار، برای اداره شهر و مطالبات شهروندان  ایها را در وضعیت پیچیدهشهرداری

 مثابه مدل رایج پوششبه« صدور مجوز ساخت طبقات اضافه»فروشی یا همان اکنون تراکمفشار قرار گیرند. همتحت

. ین شهری نیز هستهای مدیریت شهری بدل شده که در شهرهایی مانند تهران، دلیل اصلی افزایش قیمت زمهزینه

سو با افزایش قیمت زمین مسکونی، استطاعت خانوارها برای دسترسی به مسکن را کاهش داده و فروشی از یکتراکم

در نتیجه موجب افزایش فقر شهری شده است و از سوی دیگر، موجب شده تا برخی افراد با دسترسی به رانت دریافت 

رین تهای اداری، مهمشهر افزایش یابد. لذا ایجاد رانت و فساد در نظام تراکم، ثروتمندتر شده و شکاف طبقاتی در

بت که فروشی به همان نسهای محلی به دنبال داشته است. تراکمتبعاتی است که فروش تراکم ساختمانی برای دولت

یز وساز را نه بازار ساختدهد، میزان سرمایه الزم برای ورود بمقیاس مالی برای ورود به بازار خرید مسکن را افزایش می

. تر شودداران کوچک و متوسط از این بازار حذف شده و بازار مسکن غیررقابتیشود سرمایهافزایش داده و موجب می

شود اهداف دولت در راستای کاهش لذا آنچه بر پایه تعارض منافع درآمد و وظایف شهرداری ایجاد شده، سبب می

 امعه محقق نشود.شکاف طبقاتی و فقر عمومی در ج

کنیم، همواره حوزه ارائه خدمات مهندسی ساختمان مشاهده میآنچه هرروزه در خبرها از تعارض منافع در نظام

وساز شهری را تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه این امر نیز کیفیت پایین مسکن و به خطر مهندسی و کیفیت ساخت

عالوه کسب درآمد از طریق فروش تراکم در طبیعی خواهد بود. به افتادن امنیت جانی ساکنین آن هنگام حوادث

های قابل سکونت با هدف ساخت مجدد با تراکم بیشتر مجوز تخریب بگیرند شود که ساختمانها، باعث میشهرداری

 وساز شهری ندارد.که این امر پیامدی جز اتالف منافع ملی در حوزه مسکن و ساخت

های های شهری از باغ یا فضای سبز به کاربری مسکونی و تجاری، تغییر کاربری زمینری زمیناز سوی دیگر، تغییر کارب

عالوه، شود. بهها، موجب از بین رفتن فضای سبز شهری میکشاورزی اطراف شهر به مسکونی یا احداث برج باغ

طقه ث یک پاساژ تجاری در منهای غیرتخصصی )مثال  احداافزایش غیرکارشناسی تراکم یک منطقه یا تغییر کاربری

مسکونی( بدون در نظر گرفتن افزایش ترافیک و غیره، موجب آلودگی شدید هوای شهر خواهد شد که درنهایت کیفیت 

 کاهد.زندگی شهروندان را می

 های مدیریت تعارض منافع در شورای شهر پنجم تهرانفرازونشیب

یریت شهری ذکر شد، تصویب قوانینی برای مدیریت تعارض منافع و با توجه به پیامدهایی که برای تعارض منافع در مد

تواند برخی از پیامدهای ذکرشده را کاهش موازات آن قوانین و اقداماتی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد، میبه

وارد زیر اشاره توان به مدهد. شورای پنجم شهر تهران اقدامات مثبتی در این راستا انجام داده است که از جمله می

 کرد:
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 صورت علنی، انتشار شدن برخی از اطالعات شورای شهر پنجم تهران: برگزاری تمامی جلسات بهشفاف

جلسات و ضمایم، انتشار استاندارد مشروح مذاکرات، پخش زنده دستور جلسات و ضمایم، صورت

 جلسات.

  منافع در شهرداری تهران، الزام مصوبات شورای شهر پنجم تهران در راستای شفافیت: مدیریت تعارض

شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری، الزام شهرداری تهران 

 به انتشار اطالعات شهرسازی.

همچنین در سامانه شفافیت شهرداری تهران و سامانه جامع مصوبات شورای اسالمی شهر تهران، اطالعات متعددی 

میلیون تومانی، اطالعات طرح تفصیلی،  54توان به اطالعات قراردادهای باالی ه است که از آن جمله میقرارگرفت

ها و سفرهای کارکنان و مدیران شهرداری و اعضای شورای اطالعات کارکنان و مدیران شهرداری، اطالعات مأموریت

ده، شها و لوایح ارائهبودجه، مصوبات شورا، طرحهای تفریغ ها و بازارها، اکسل بودجه، گزارششهر، اطالعات کیوسک

 (شفافیت برای ایراناشاره کرد. )

های این شورا در راستای مدیریت تعارض منافع، به اما اعضای شورای شهر پنجم بر این نظر هستند که برخی از مصوبه

طور مثال بهاره ها وجود ندارد. بهاند و یا آنکه امکان نظارت بر اجرای آنها یا اجرا نشدهسبب فراهم نبودن زیرساخت

باوجوداینکه این موضوع اولین »گوید: ها میآروین با اشاره به قانون منع معامله با مدیران شهرداری و بستگان آن

ق نبودیم؛ چراکه اجرای آن مستلزم اتصال شود، ما چندان در اجرای آن موفمصداق مدیریت تعارض منافع محسوب می

های جامع معامالت و سامانه پیمانکاران شهرداری به سامانه منابع انسانی شهرداری و اطالعات سیستماتیک سامانه

منع » به گفته وی، ماده« پذیر نشد.شده در بانک اطالعاتی روزنامه رسمی است، اما متأسفانه چنین اقدامی امکانثبت

های نیز قابل نظارت نیست؛ چراکه برای نظارت بر اجرای این ماده باید سامانه« بستگان مدیران شهرداریاستخدام 

ر روز نبودن سامانه منابع انسانی نیز دشد. البته بهاحوال متصل میهای بیرونی نظیر ثبتدرونی شهرداری به سامانه

( بنابراین اگر در صدور قوانینی مانند مدیریت 11/2۶/99 اقتصادآنالیناجرا نشدن این قانون مزید بر علت شد. )

طور کامل اجرا نخواهند شد و منشأ اثر خود را های اجرایی آن توجه کافی نشود، قوانین بهتعارض منافع به زیرساخت

 شوند.داده و نادیده گرفته میاز دست 

دامات شایسته شورای شهر پنجم تهران در راستای تحدید فروش تراکم و از بین رفتن باغات تهران، لغو مصوبه از دیگر اق

( بود. اما با شیوع ویروس کرونا در تهران و کاهش درآمدهای 25/1/2691ایسنا، ) 2697اسفند  7ها در باغبرج

رو شد. شهرداری تهران این سازمان با ابهام روبه  99در بودجه سال  شدهبینیشهرداری تهران، تحقق درآمدهای پیش

اند برای جبران که بر بستری از تعارض منافع شکل گرفته 4و کمیسیون ماده  2۶۶با استناد به قوانینی مانند ماده 

یب شورای به تصو 25/1/2699ای تحت عنوان الیحه بسته محرک اقتصادی در تاریخ های مالی خود الیحهخسارت

مجوز  23ای از مسیرهای میانبر و زودبازده برای افزایش درآمد شهرداری بود. از مجموع شهر رساند. این بسته مجموعه

https://tp4.ir/project/tp13960805
https://tp4.ir/project/tp13960805
https://www.eghtesadonline.com/n/2VkR
https://www.eghtesadonline.com/n/2VkR
https://www.isna.ir/news/98021407393/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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های این الیحه  نظیر درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده صد، عدم درخواست شده برای تأمین مالی، برخی از ماده

وز سازی، و مجهای شهر برای تأمین اورژانسی منابع، بلندمرتبهداراییاحداث پارکینگ، اصالح خط آسمان و واگذاری 

، اقتصاد دنیایوساز شهری هستند)ساخت برج باغ مبتنی بر تعارض منافع درآمد و وظیفه در حوزه مسکن و ساخت

1/1/2699.) 

 روی  شهردار منتخب تهران های پیش  چالش

عنوان شهردار در دومین جلسه خود علیرضا زاکانی را به 25۶۶مرداد  27اعضای شورای شهر ششم شهر تهران یکشنبه 

یزی دهنده توجه وی و فسادستآینده تهران انتخاب کردند. آنچه نویدبخش است آنکه برنامه شهردار منتخب تهران نشان

های موجود در بدنه شهرداری تهران است. یکی از راهبردهای وی برای کنترل فساد و دیدر مدیریت شهری و ناکارآم

اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذشده »ناکارآمدی در بدنه شهرداری 

ردار منتخب تهران است. لذا آنچه از شورای شهر ششم و شه« توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری

های اجرایی مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران را فراهم کنند تا زمینه اجرایی شدن رود آنکه زیرساختانتظار می

 این قانون در راستای مدیریت تعارض منافع و نظارت بر آن فراهم شود.

( تر توضیح داده شدرض منافع )که پیشاز دیگر مواردی که در برنامه شهردار منتخب تهران به کاهش پیامدهای تعا 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اشاره دارد، می

 های نوینپایدارسازی منابع و مصالح نظام تأمین درآمد با استفاده از روش 

 )قانون مداری، شفافیت، نظارت و پاسخگویی مالی و ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد )سوت زنی 

 منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندانزیست شهری بهطهای محیتحقق شاخص 

 های خدمات شهری در سطح شهر تهرانایجاد، توزیع متوازن و عادالنه زیرساخت 

 ها در جهت دسترسی پایدار به های فضای سبز به سایر کاربریجلوگیری از تخریب باغات و تغییر کاربری

 فضاهای سبز

دهد که برخی از راهبردهای وی موجب تشدید نتخب تهران نشان میاما بررسی برنامه پیشنهادی شهردار م

 شود:ها اشاره میهای تعارض منافع درآمد و وظیفه در شهرداری خواهد شد که به برخی از آنموقعیت

 منظور تحریک و ایجاد رونق در پیشنهاد اصالح مصوبات شورای اسالمی شهر تهران در حوزه شهرسازی به

 یوسازهای شهرساخت

 هایی مانند توسعه و تبدیل کاربری زمین مبتنی برافزایش درآمد ناپایدارایجاد محرک 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3648345
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مشارکت در ساخت و تبدیل سهم درآمد پروانه ساختمانی به سهام پروژه و »های شهردار منتخب تهران، از دیگر برنامه

های ی ساختمانی، شهرداری در پروژههااست. در چنین پروژه« های حاصله از آنگیری از درآمدهای آتی داراییبهره

ها را بر عهده دارد. در چنین موقعیتی به دلیل کند که مسئولیت کنترل و نظارت بر آنوسازی مشارکت میساخت

رسد. همچنین شهرداری عنوان ناظر به حداقل میها پاسخگویی مجری به شهرداری بهشراکت شهرداری در این پروژه

دهد. لذا  طرفانه انجامتواند مسئولیت نظارت و بازرسی را بیوساز نمیهای ساختدر این پروژه نیز به دلیل ذینفع بودن

 انجامد.های شهرداری تهران بیهای تعارض منافع در فعالیتتواند به تشدید موقعیتاین راهبرد نیز می

 طرح مطالبات از شهردار منتخب تهران

بینی درآمد پایدار برای این نهاد ها، عدم پیشدرآمد و وظیفه شهرداری طور که اشاره شد، ریشه تعارض منافعهمان

نه  اند؛ای به تکالیف خود در قبال مدیریت شهری )الاقل در پایتخت( عمل نکردهها در هیچ دورهعالوه دولتاست. به

اند ره پایتخت بپردازند، پرداختهگاه آنچه را که باید برای ادااند و نه هیچونقل عمومی پرداخت کردهسهم خود را از حمل

ده ها شدرآمد در شهرداری -که این امر نیز یکی دیگر از عللی است که موجب تشدید موقعیت تعارض منافع وظیفه 

های قانونی و مطالبه از دولت ای استفاده از ظرفیت( لذا اراده شهردار منتخب تهران بر 1/5/25۶۶ اقتصادنیوزاست. )

( اما بسیاری 27/4/25۶۶همشهری تواند امری مثبتی تلقی شود. )برای تأمین بخشی از بودجه شهرداری تهران می

ها ها، تأمین بودجه پایدار برای شهرداریآمد و وظیفه شهرداریاز کارشناسان معتقدند که راهکار رفع تعارض منافع در 

و اصالح قانون است. برای اصالح این قانون نیز نیاز به ایجاد فضای مشترک بین سه قوه و یک اراده جمعی و همگانی 

هر، و شورای شها و تأمین بودجه این سازمان است. با توجه به همسویی دولت، مجلس برای بازبینی در قانون شهرداری

ها را هدف اصلی خود در مدیریت تعارض گیری تعارض منافع در شهرداریرود شهردار جدید بستر اصلی شکلامید می

 ها تالش کند.منافع قرار داده و در راستای اصالح قانون بودجه شهرداری

ول آن گرفته حات و منافع شکلهای تعارض منافع ذینفعان بسیاری دارد که با گذر زمان تعارضاز سوی دیگر موقعیت

شود ذینفعان آن در مقابل هر اصالحی کارشکنی و مقاومت کنند که نمونه بارز آن اند که موجب میعمیق و پایا شده

مهندسی است؛ بنابراین به نظر های دکتر آخوندی وزیر سابق راه و مسکن برای مدیریت تعارض منافع در نظامتالش

های تعارض اکمیتی یک شهردار یا یک وزیر بدون همکاری سایر نهادها برای حذف موقعیترسد اراده و قدرت حنمی

عالوه مقابله با تعارض منافع نیازمند حمایت گروهی از مردم است که در حال حاضر از پیامدهای منافع کافی باشد. به

درت هستند. قبسیار پراکنده و کم شوند. متأسفانه این گروه، برخالف ذینفعان منتفعمنفی تعارض منافع متضرر می

طورجدی آگاهی بخشی به جامعه و مطالبه و حمایت از مسئولین در مبارزه با ها و نهادهای مدنی باید بهلذا رسانه

 تعارض منافع فعال شوند.

*** 

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

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-422599
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-422599
https://www.hamshahrionline.ir/news/619588/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ترین مانع برای اصالحات خاندوزی، نماینده فعلی مجلس و وزیر پیشنهادی اقتصاد، اظهار داشت مهماحسان  

ها است که برای این امر، قرار است مواردی چون شمول کامل سامانه اقتصادی تعارض منافع مدیران وزارتخانه

ریت بخش عمومی، شناسایی و مدیهای دولتی و شفافیت انتصابات ستاد، شفافیت تمام قرادادهای بزرگ در شرکت

 تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعمال شود.

ای به معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید احمد خرم، رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان در نامه 

 در موارد معدودی ذکر شده نامه کرد: موضوع تعارض منافع یا منافع متعارض براساس قانون و آیین
 
اجرایی صرفا

طور مطلق برای اعضای سازمان و باألخص اعضای است و منعی برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی به

 مدیره سازمان استان وجود ندارد.هیئت

اشت: مجلس اظهار دجواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر، با انتقاد از متوقف ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان  

 کند.مردم جلوگیری میاعتماد شفافیت آراء از ضربه تعارض منافع به 

محسن زنگنه، نمایندۀ مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم مخفی بودن رای اعتماد نمایندگان  

 أی گیری با ورقه و به صورت مخفیگفت: در آیین نامه داخلی تأکید شده است در موارد مربوط به انتخاب وزرا باید ر 

 شود که نمایندگان برخالف تمایل اصلی خود رأی بدهند.باشد، چون تعارض منافع موجب می

 
 0033مرداد  03مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 در اولویتتعارض منافع  تیریاقتصاد: مد یشنهادیپ ریبرنامه وز
 25۶۶مرداد  15ـ ( اقتصاد یشنهادیپ ریوز)نماینده فعلی مجلس و احسان خاندوزی 

 کلیات تعارض منافع 

 

 یامر، قرار است موارد نیا یکه برا استها وزارتخانه رانیتعارض منافع مد یاصالحات اقتصاد یمانع برا نیترمهم
 تیو شفاف یدولت یهابزرگ در شرکت یتمام قرادادها تیچون تالش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفاف

وزارت اقتصاد، الزام  رمجموعهیدر ز یو ساختار یتعارض منافع فرد تیریو مد ییشناسا ،یانتصابات بخش عموم
از  یتعارض منافع و استفاده حداکثر یهاتیمتبوع به ثبت داوطلبانه موقع یهاکارکنان موثر وزارتخانه و سازمان

 .شودتعارض منافع اعمال  تیریمد یبرا یمردم یهامشارکت
هت دولت در ج یفعال کردن ستاد اقتصاد ییاقتصاد و دارا یشنهادیپ ریوز یهااز جمله برنامهالزم به ذکر است که 

زار (، بای)بانک یمال نیو گمرک، اصالحات در نظام تام یاتیاصالحات نظام مال ،یدستگاه نیب یهماهنگ جادیا
 یهاو شرکت هاییدارا تیریدر مد یوربهره یو ارتقا یسازکسب وکار، شفاف طیحاصالحات م مه،یو ب هیسرما
کل و اصالحات مربوط به مناطق  یداردولت، اصالحات خزانه یهایبده تیریتعارض منافع، مد تیریمد ،یدولت

 آزاد است.
 خبرگزاری ایسنا/  خبرگزاری فارس 

 

 

 اصالحات اقتصادی منوط به مدیریت تعارض منافع است
 25۶۶مرداد  15ـ ( اصل نود مجلس ونیسیکم یسخنگو) انیخضر یعل
 کلیات تعارض منافع 

 

ات اصالح نکهیاز ا یدرباره آن فکر شود، بخش مهم دیاست که با یتعارض منافع از جمله موضوعات تیریبحث مد
 یفع ملرا به منا یها است چرا که منافع شخصوزارتخانه رانیاز منافع مد یناش رسدینم جهیدر کشور به نت یاقتصاد

 .شود یسازشفاف منافعتعارض  زدهمیدر دولت س دیبا. دهندیم حیترج
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 بهداشت بر رفع تعارض منافع یشنهادیپ ریوز دیتاک
 25۶۶مرداد  17ـ ( مجلس سهیرئ اتیعضو ه) روح الله متفکر آزاد

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

عارض رفع ت یبرا شانیا یهااست و برنامه یبهداشت منطبق و همسو با اسناد باالدست یشنهادیپ ریوز یهابرنامه
 دیتمام وقت و فاقد تعارض منافع تاک رانیبر انتخاب مد یالله نیدکتر ع منافع در وزارت بهداشت قابل توجه است.

 داشت.
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

https://www.farsnews.ir/news/14000524000701
https://www.farsnews.ir/news/14000524000701
https://www.isna.ir/news/1400052518000
https://www.isna.ir/news/1400052518000
https://www.isna.ir/news/1400052417476
https://www.isna.ir/news/1400052417476
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%81%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%81%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 کندیم یریآراء از ضربه تعارض منافع به مردم جلوگ تیشفاف
 25۶۶مرداد  15ـ ( مردم کاشمر ندهینما) نیب کیجواد ن

 تعارض منافع در مجلس 
 

شد  ادآوری دیدر آستانه ورود به مجلس به مردم قول آن را دادند؛ با ندگانیاست که نما یاز مسائل یکیآراء  تیشفاف
 یریآراء که موجب جلوگ تیچرا موضوع شفاف .کندیم یریضربه تعارض منافع به مردم جلوگ بیآراء از آس تیشفاف

 یبتداا برود و همه با استدالل و منطق صحبت کنند. انیتا سر و صداها از م دیآیمجلس نم یفساد است به صحن علن
معطل مانده است  یتخصص ونیسیماه است که در کم نیآورد اما چند یآراء رأ تیشفاف اتیکار مجلس موضوع کل

موضوع قبل از انتخاب وزرا صورت  نیاگر ا رد؛یموضوع در دستور کار مجلس قرار گ نیا عتریهر چه سر دوارمیلذا ام
 بهتر بود. یلیخ گرفتیم

 خبرگزاری خانه ملت 
 

 

 تعارض وظایف در وزارت جهاد کشاورزی و چالش منابع طبیعی
 25۶۶مرداد  13ـ ( آب یعلوم و مهندس یدکترا)ی بابک مؤمن

 تعارض منافع در حوزه محیط زیست 
 

و  کشور فعال بوده یو کارآمد در بخش کشاورز قیدلسوز، ال  رانیها حتما مدسال نیدر همه ا نکهیاز ا نظرصرف
ض با در تعار یو رونق کشاورز یستیزطیحقوق مح یگاه ها،تیمأمور یاست که با گستردگ نیا تیهستند، اما واقع

 از،ین نیخست. نیاراض یکاربر رییاز تغ یریجلوگ برابردر  یبخش کشاورز جیمانند رسالت ترو .رندیگیقرار م گریکدی
که هرچند هر دو  یاحتمال یهادربرابر تخلف هیپا یهاهیمواظبت از سرما یکشاورز است و دوم یبرا یاعتمادساز

. مگر آنکه گنجدیدستگاه نم کی یهاتیدر مأمور فهیهر دو وظ عنوانچیاست، اما تجربه نشان داده به ه یضرور
 یهاضدر تعار یترچالش در مرتبه بزرگ نی. هممییایکوتاه ب یگرینفع دبه فهیوظ کیاز دقت در انجام  اشدقرار ب

 نیات درااوق شتری. شوربختانه معموال آن که در بشودیم دهید یو توسعه بخش کشاورز یعیطب یهاحفظ عرصه نیب
 است. یعیمنابع طب رد،یگیقرار م هیدر سا ای شودیم یقربان انیم

 فهیهمزمان هم وظ دیدستگاه نبا کیتجربه را آموخته باشد که  نیها اکالن کشور پس از سال تیریمد رودیانتظار م
است،  آن یکه خود متول ندیبنش یاز مواهب یبرخوردار یمتقاض گاهیداشته باشد و هم در جا یتیو حاکم یگریتول

 یضمتقا گاهیکه معموال هم آن طرف، جا کندیاز دو طرف م یکیاز  یاو را مجبور به جانبدار منافعچراکه قطعا تعارض 
در  یعیمنابع طب یهابا عرصه یو باغ یکشاورز یهانیمسأله مهم مرز مشترک زم نهیزم نینمونه درا کیاست. 
طول مرز  لومتریهزارک5به  کیمازندران نزد در کشور است. یغرب یاهاستان ایو مازندران  النیمانند گ ییهااستان

از حق آن دفاع کند، اما سازمان  دیبا یعیمنابع طب ینهاد حام کی عتایاست. طب یعیو منابع طب یزراع یاراض
درست  تواندیباشد، م نفعیخودش ذ یمتول یاست. وقت یاز وزارت جهاد کشاورز یارمجموعهیز یعیطبمنابع

 یعیچون منابع طب شود،یما دچار چالش م یعیمنابع طب یهاکه هر روز عرصه مینیبیم لیدل نیهمکند؟ به تیریمد
آب در  تیریمسأله، وجود صنعت برق در کنار مد نیا گری. مثال روشنگرانه دشودیم تیریمد یوزارت کشاورز هیدر سا

 است. رویقالب وزارت ن
 همشهری آنالین 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/481416
https://www.icana.ir/Fa/News/481416
https://www.hamshahrionline.ir/news/617917
https://www.hamshahrionline.ir/news/617917


 

 

 

 

 

 10 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 نه؟ ای یسالمت  پزشک، آر ریوز
 25۶۶مرداد  17ـ اندیشکده حکمرانی خوب سالمت 

 تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان 
 

سالمت را دنبال  ریپزشک بودن وز نیو مخالف نینظرات موافق هایو خبرگزار یمجاز یروزها در فضا نیاحتماال ا
و  ایانبودن آن چه مز  اینه و پزشک بودن  ایپزشک باشد  دیسالمت با ریوز ایمانده که آ یسوال باق نی. اما ادیاکرده

. میسطح رفاه در سالمت بزن نیباالتر یدارا یسالمت کشورها یوزار التیبه تحص ینگاه دییایب دارد؟ ییهاچالش
سطح رفاه را در  نیباالتر ی، سه کشور سنگاپور، ژاپن و کره جنوب1۶1۶لگاتوم در سال  یه بندرتب نیبر اساس آخر

ه بلک ستندیکشورها نه تنها پزشک ن نیسالمت ا یوزرا دیکنیاند. همانطور که مالحظه محوزه سالمت داشته
 کیهر  فیر توصد نکهیتر اندارند. نکته جالب زین…( و  یراپزشکیپ ،یمرتبط با نظام سالمت )مثل پرستار التیتحص

مالک انتخاب  گر،ید انیاست. به ب استمداریس یاستفاده شده که به معنا  politicianبهداشت، از عبارت  یاز وزرا
 در حوزه سالمت. یاست، نه دانش فن یاسیسالمت، داشتن دانش س ریفرد به عنوان وز

 

 
 

 دیداشته باشد، با یالزم باشد از نسبت به طبابت آگاه نکهیاز ا شیسالمت ب ریگفت که وز نگونهیبتوان ا دیشا نیبنابرا
 یرهایند، با مسک یاسیکالن کشور مذاکره س رانیگ میتصم ریکه بتواند با سا یکس یعنیخوب باشد.  استمداریس کی

 لیوده، دال آشنا ب یبه خوب یها، و مبارزات انتخاباتتجمع یرگزارشرکت در انتخابات، ب ،یگریالب ،یحزب یهاتیفعال
ا تحقق اهداف نظام سالمت ر  یتفکر همه جانبه منابع الزم برا کیکرده و با داشتن  انیب یخود را آگاه بر شواهد علم

نتخاب ما اباشد.اما اگر  استمداریس دیدر درجه اول با ر،یخ ایبهداشت پزشک باشد  ریندارد که وز یتفاوت جذب کند.
ز شاغل اعم ا یوابستگ چیاش هخانواده یاعضا ایانتخاب شود که خود  یکس دیپزشک بود، با کیسالمت  ریوز یبرا

د را نداشته باش یدر بخش دولت یو انجام دادن کار طبابت حت یبودن، سهامدار بودن، مشاور بودن در بخش خصوص
ارض تع چگونهیه دینبا گر،ید انینشود. به ب یرد بخش خصوصوا ز،یو حداقل دو سال پس از اتمام دوران وزارتش ن

در  نیاست. ا یقابل بررس یانهیسالمت گز ریپزشک به عنوان وز کیصورت انتخاب  نیداشته باشد. در ا یمنافع
باال را نقض کرده و مستعد  طیشرا یتمام ای یکیتاکنون حداقل  36از سال  رانیبهداشت ا یوزرا یاست که تمام یحال

  اند.تعارض منافع بوده
 اندیشه حکمرانی خوب سالمت 

 

https://ggfh.ir/minister-of-hea/
https://ggfh.ir/minister-of-hea/
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 ایاالت متحده هیمربوط به مقامات بلند پا ونیسیتضاد منافع در کم
 25۶۶مرداد  11ـ  هوشمند نیوز

 های جهانی تعارض منافعنمونه 

 

در  ی( اسناد داخلSECمتحده ) االتیبورس و اوراق بهادار ا ونیسیاز کم Empower Oversight یدولت ینهاد نظارت
مربوط به مقامات  ونیسیشده درخواست کرده است که به طور بالقوه تضاد منافع را در کم یرمزنگار یمورد ارزها

 گذارد.می ریآن تأث رانیو مد Rippleهای شگاهیزماآ هیعل ونیسیکم تیبر شکا نیدهد. اسابق نشان می هیبلند پا
بورس و اوراق بهادار  ونیسی( به کمFOIAاطالعات ) یتحت قانون آزاد یاعالم کرد که درخواست مفصل نهاد مذکور

 ”و سابق آنها است.  یفعل انیو کارفرما SECمقامات  نیارتباط ب یدر پ“ که ( ارائه کرده استSEC) کایآمر
 “Empower Oversight ”ر نظارت مستقل ب شیاست که به منظور افزا یرحزبیو غ یرانتفاعیغ یسازمان آموزش کی

 ثبت و گزارش یبرا یکمک به افراد داخل یبرا“سازمان  نیها اختصاص داده شده است. او شرکت یتخلفات دولت
 ”ت.ها اسگزارش نیانجام ا یمقامات برا ییحال به دنبال پاسخگو نیع رکند و دفساد به مقامات مناسب تالش می

ها دالر ونیلیکه م یشده شرکت کرد در حال یرمزنگار یدرباره ارزها SEC میدر تنظ SEC، مقام ارشد  نمنیه امیلیو
کرد، می تیفعال SECکه در  یدر حال نمنیه کرد. افتیتاچر در سونمپیس یسابق خود ، شرکت حقوق یاز کارفرما

 ود.شقابل توجه ارزش آن می شیو باعث افزا ستیاوراق بهادار ن کی، اتر ،  ومیشده اتر یاعالم کرد که ارز رمزنگار
 * ترجمه به صورت ماشینی انجام شده است. 

 هوشمند نیوز 
 

 

 از مشکالت نظام سالمت یاریتعارض منافع سرچشمه  بس
 25۶۶مرداد  19ـ  های علوم پزشکیبسیج دانشجویی دانشگاه

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 ،یورجمه سیرئ یسیرئ میدابراهیخطاب به س یادر نامه یعلوم پزشک یهادانشگاه ییدانشجو جیدفتر بس 4۶
یکی از موارد مطروحه در متن این نامه مربوط  را اعالم کردند. ندهیبهداشت آ ریاز وز انیدانشجو دارتیمطالبات اولو

ز ا یاریسرچشمه  بس دیاز معضالت و شا یکی»به مدیریت تعارض منافع است. در این بخش از نامه آمده است: 
و  یزمان در بخش دولتهم تیاز فعال یعیوس فیتعارض منافع ط نیمشکالت نظام سالمت تعارض منافع است. ا

 یو سهامدار یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یتیریمد نیزمان به عناوهم تیتا فعال یدرمان یخصوص
با  ریاست. بدان معنا که مد ییاز ابعاد تعارض منافع صنف گرا گرید یکی. شودیرا شامل م یخصوص یهاشرکت

و  یپزشک یهاخصوص پزشکان(، انجمن)به یشغل یهاخاص اعم از گروه یبه صنف یو وابستگ یهاشیگرا
همراه  دیاسات یوقتقانون تمام حیصح یاست. اجرا یو نظام پرستار یمثل نظام پزشک یصنف یهامجموعه
دل به  دیخصوص نبا نیاز نکات مهم در ا یو خصوص یدولت یهادر بخش هااتیها و مالدرآمد یازسمتناسب

ارض منافع رفع تع ایاقدام نداشتن  نیزمان با داشتن منافع متعارض بست، لذاست که بهتربه نفع مردم هم ماتیتصم
 « .است یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک نیو معاون ریوز

 خبرگزای صدا و سیما 

 

https://shmi.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF/
https://shmi.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3197317
https://www.iribnews.ir/fa/news/3197317
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 وزیر پیشنهاد اقتصاد عدم تعارض منافع را از خودش آغاز خواهد کرد
 25۶۶مرداد  11ـ ( مردم تهران ندهینما) توانگر یمجتب
 کلیات تعارض منافع 

 

را مدنظر دارد.خوشحالم که در مقابل  دیزا یمجوزهادرصد از  1۶کم اول، لغو دست یهادر همان گام یخاندوزدکتر 

قتصاد در ا یشفاف و شرکت یهافشار بر بخش شیبار افزا ری. زرودینم یبودجه جار یکسر کردنیپولبار  ریفشارها، ز

را و درجه  یاقتصاداطالعات تیشفافکه بخواهد عدم یزیوکار هر آن چحتما در موضوع کسب نخواهد رفت. رانیا

وزارت اقتصاد و  لیذ رانیتعارض منافع مد رباریز نخواهد رفت. رباریکند، ز نیبودن بازارها را بدتر از ا یاقتصاد

از  را تیتعارض منافع و شفافاقتصاد نخواهد رفت و عدمتابعه وزارت یهاها و دستگاهو سازمان یدولت یهاشرکت

 آغاز خواهد کرد. ریخود وز
 خبرگزاری مهر 

 

 

 تعارض منافع خواهد داشت یدر بانک مرکز یبورس ان بانکی وریمد
 25۶۶مرداد  19ـ ( دانشگاه امام صادق یعلم ئتیعضو ه)کامران ندری 

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

ور نشود. کش ینظام بانک یهایخواه ادهیز ای هیبازار سرما یهاخواسته میشود که تسل یبانک مرکز ریمد دیبا یفرد

 ریتخاب مدان نیو اجرا کند؛ بنابرا دایکاهش تورم را پ یعنیمطالبات مردم  یالزم برا یهاراهکار دیبا یبانک مرکز ریمد

 . ه اشتباه استیسابق بازار سرما رانیمد نیاز ب یبانک مرکز

نافع. باشد، به علت تعارض م یبانک مرکز یبرا یخوب ریتواند مدبوده نمی ریمثل بورس مد یمال یکه در بازارها یکس

ایی که در هاستیاست. س هیکه به ضرر اقتصاد و به نفع بازار سرما ردیگمی یماتیتصم یریمد نیاصوال چن یعنی

 نیراشود، بنابسهام می متیق شیمنجر به افزا زیشده ن جادیشود. تورم امی یمنتج به تورم قابل مالحظه ا تینها

که  یدو موضوع ستموظف به کاهش تورم ا یکه بانک مرکز یکند، در حالکمک می هیشده، به بازار سرما جادیتورم ا

 هیسرما شود و به بازار یبخواهد سکاندار بانک مرکز یلذا اگر کس ستند،یبه هم ن هیندارند واصال شب یبا هم سازگار

 ام برساند.جخود را در اقتصاد کالن به سران یاصل تیتواند مامورتوجه کند طبعا نمی

به خاطر  بازهم ستند،یمناسب ن یبانک مرکز استیر یدارند برا هیدربازار سرما ای یکه سابقه کار بانکدار یکسان

زار که در با یریمردم در تعارض است. مد یبا منافع عموم هیبانکها و منافع بازار سرما. چرا که منافع فعتعارض منا

 یک مرکزکه بان یشود در حالگرفته می دهیمنافع مردم ناد یعنی ردیگکار کرده، منافع سهامداران را درنظر می هیسرما

ل تورم، بلکه  کنتر ستندیو بانکها ن هیت از بازار سرمایموظف به حما یبانک مرکز نیاست و مسوول ینهاد عموم کی

 آنها در قبال عموم جامعه است. فهیوظ نیمهمتر یمتیثبات ق جادیا
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://www.mehrnews.com/news/5284761
https://www.mehrnews.com/news/5284761
https://snn.ir/fa/news/957507
https://snn.ir/fa/news/957507
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 مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان از موضع تعارض منافع
 25۶۶مرداد  19ـ  از کارشناسان نظام سالمت یجمع
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

مجلس  سیبه رئ یانامه یدولت در وزارت بهداشت ط یشنهادیپ ریوز یمعرف رویجمعی از کارشناسان نظام سالمت، پ
مه با مطالعه رزو نیو همچن یشنهادیپ رمحترمیهای وزبرنامه یمتاسفانه با بررس» اظهار داشتند: یاسالم یشورا

 صرفا سه سال معاون آموزش یشنهادیپ ریکارشناسان و خبرگان نظام سالمت، دوچندان شده است، وز ینگران شانیا
تقلب صورت گرفته  و در  یاریدست یتخصص ندو بار در آزمو یتیریدوره مد نیوزارت بهداشت بوده اند که در هم

به  یها مثال  از دامپزشکآن یلیتحص و با رانت پدر، محل و رشته یجار نیبر خالف قوان شانیدوره  دو فرزند ا نیهم
با حوزه درمان و بهداشت و  شانیا ییموضوعات عدم آشنا نیکرده است اما مهم تر از ا دایپ رییرشته پوست و مو تغ

 اریطرف و موضوع بس کیسخت از  طیشرا نیدر ا زاتیمهم و پر چالش دارو و تجه اریبودن با حوزه بس آشنانا نیهمچن
 کشور و مردم بزرگ یقابل تامل و پرهزینه برا اریبس یدر سهام دار بودن  در بخش خصوص شانیمهم تعارض منافع ا

 انونک غلط دولت قبل را بنماید. تصمیماترئیسی است که باید جبران خسارات سنگین  یدر دولت جناب آقا رانیا
ه وجود دارند ک یاقتصاد یهااصناف و گروه یعنیاست. « تعارض منافع» یمسئله ،یعدالت یو ب ینابرابر یاصل
 صورتبه رندیگمانند بهداشت قرار می یساز همچون وزارتخانه مهم میو تصم یدیمهم و کل یهاتیدر موقع یوقت

ها و به گروه منفعت را نیشتریکه ب برندیم یسمترا به هانامهنییو آ نیو قوان یقانون یهااستیناآگاهانه س ایآگاهانه 
و عدم تحقق عدالت، ماحصل تعارض منافع  یطبقات یفاصله ها،ینابرابر .کنندیم تیخودشان هدا نفعیاصناف ذ

های است. که با توجه به پیچیدگی «یو ادار یدر نظام اقتصاد تیعدم شفاف»از  یاست و خود تعارض منافع هم ناش
پزشکی و آموزش، مأموریت مدیریت و توالی  ت، درمان، دارو، غذا، تجهییزاهای بهداشتوزارت بهداشت که در بخش

اشته و ند یهای اقتصادبه کارتر یوابستگ چیو پاکدست  که ه  ی،جهاد یوزیر انقالب کیامور مرتبط را دارد، نقش 
 قابل انکار است. ریضرورت غ کیکوچکترین وابستگی و تعارض منافع با منافع ملی نداشته باشد 

تکرار مشکالت مشابه به پایان رسیده است و آستانه تحمل مردم به محدوده قرمز وارد شده و توان تکرار تخلفات  رصتف
 ناشی از تعارض منافع برای این صدارت حساس وجود ندارد.

 * اسامی این کارشناسان توسط سایت منبع خبر منتشر نشده است. 
 صر کارپایگاه خبری ع 

 

 

 ودشرای الکترونیک به وزرای پیشنهادی باعث ایجاد تعارض منافع می
 25۶۶مرداد  6۶ـ ( برنامه و بودجه ونیسیعضو کم)نمایندۀ مجلس و محسن زنگنه 

 تعارض منافع در مجلس 
 

باشد،  یبا ورقه و به صورت مخف یریگ یرأ دیشده است در موارد مربوط به انتخاب وزرا با دیتأک ینامه داخل نییدر آ
 بدهند. یخود رأ یاصل لیبرخالف تما ندگانیشود که نماچون تعارض منافع موجب می

 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

http://asrkar.ir/2021/08/20/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7/
http://asrkar.ir/2021/08/20/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7/
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 منعی برای استفاده از پروانه نظام مهندسی به صورت مطلق نداریم
 25۶۶مرداد  6۶ـ ( ساختمان ینظام مهندس مرکزی سازمان سیرئ)احمد خرم 

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

( به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و یمرکز یساختمان کشور)شورا یسازمان نظام مهندس سیاحمد خرم، رئ
 عطف»نامه آمده است:  نیابخشی از  در.تعارض منافع نامه نوشت قیدرباره مصاد یساختمان وزارت راه و شهرساز

 رهیمدئتیمحترم دستگاه نظارت بر انتخابات ه سیرئ 25۶۶مردادماه  ازدهمیمورخ  56۶/41494به نامه شماره 
 :رسدیبه استحضار م ریها موارد زساختمان استان یمهندسنظام یهاسازمان

 61، بند د ماده 2675مصوب  و کنترل ساختمان یمهندستنها مصداق ذکر شده تعارض منافع در قانون نظام-2
که  یو حقوق یقیاجرا و نظارت توسط اشخاص حق ،یطراح ی"ارائه خدمات مهندس داردیاست، که اشعار م

 انون است. دارند" تخلف از قبر عهده زیامور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را ن اینقشه و  دییتأ ای یبررس تیمسئول
 چیه یبرا یمطلق استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندس تیمحروم یارائه خدمات مهندس زیخصوص ن نیا در

 ارائه خدمات مهندس ستین یشخص
 
دارند مذکور را بر عهده یهاتیهمان پروژه که مسئول یاشخاص برا یو صرفا

 یاعضا زیکور ننامه مذرفتار آن مندرج در نظام قیو مصاد یاتخلف محسوب شده است.در اصول اخالق حرفه
 ایع مراتب مذکور، موضوع تعارض منافبنا به. اندمنع نشده یاستفاده از پروانه اشتغال بکار مهندس یبرا رهیمدئتیه

 در موارد صدراالشاره ذکر شده است و منع ییاجرا نامهنییمنافع متعارض براساس قانون و آ
 
اده از استف یبرا یصرفا

تان سازمان اس رهیمدئتیه یمحترم سازمان و باألخص اعضا یاعضا یطور مطلق برابه یپروانه اشتغال بکار مهندس
 « ندارد. وجود

 ها ارسال شده است.ساختمان استان یمهندسسازمان نظام سیو رئ یمرکز یشورا ینامه به اعضا نیا رونوشت
 مهندسی ساختمانسازمان نظام  

 

 

 ی، از وعده تا تحققنظام مهندس رهیمد ئتیه یاعضا تیردصالح
 25۶۶مرداد  6۶ـ گیل خبر 

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

د، برگزار شو ورماهیکه قرار است در شهر النیساختمان گ یسازمان نظام مهندس رهیمد اتیدوره انتخابات ه نینهم
ر به نظ همراه خواهد بود. یو تحوالت رییو تغ یبا حواش ،یبا بخشنامه تعارض منافع صادره از وزرات راه و شهرساز

وند اما ش تیحضور در انتخابات ردصالح یبرا النیگ رهیمد ئتیه یاز اعضا یبرخبر اساس این بخشنامه  دیرسیم
و  فتهای شیافزا النیاستان گ یبر انتخابات نظام مهندس ییاجرا اتیاز آن دارد که فشارها بر ه تیحکا هادهیشن

 .هستند یدر انتخابات آت  یفعل یاعضا تیحصال دییتا یدر پ ،یبرخالف بخشنامه وزارت راه و شهرساز یاعده
 یااعض ،یفراقانون یهایزنیاز هرگونه تخلف و فشار و را یو دور« تعارض منافع»بخشنامه  قیو دق حیصح یبا اجرا

گرفتن  دهیدر ناد رهیمد ئتیه یها و اعضاسازمان یروسا یبرخ هیهاست به روساختمان که سال ینظام مهندس
عدالت است،  یبه خواسته خود که همان اجرا دانند،یم یعدالتیحقوق خود اعتراض دارند و آن را مصداق بارز ب

 کشور خواهد بود. یساخت و سازها تیفیآن ارتقا ک یهایاز خروج یکیکه قطعا  رسندیم
 گیل خبر 

  

http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14293
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=14293
https://gilkhabar.ir/news/i/472320
https://gilkhabar.ir/news/i/472320
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 جای خالی قانون مدیریت تعارض منافعمجازی:   فضای تحلیل
 تبعات انتخاب وزیری با شائبه تعارض منافع

 
 محمد عادلی

 
 491در توییتر،  توییت 481شنبه بیست و یکم تا چهارشنبه بیست و هفتم مردادماه، در هفته گذشته و طی روزهای پنج

ی وزیران از اند. با معرفپست در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع پرداخته 1مطلب در تلگرام و 
 ها انتقاد داشتند و هم برخی از اینجمهور به مجلس، هم منتقدان به تعارض منافع احتمالی برخی از آنسوی رئیس

 ترین این وزرا، باغگلی وزیر پیشنهادینافع معرفی کردند. یکی از پر حاشیهوزیران خود را پیگیر حل تعارض م
ند اما بسیار از کوپرورش است که در عین آنکه گفته است به مسئله تعارض منافع در این وزارتخانه رسیدگی میآموزش

 سوی کاربران در فضای مجازی متهم به تعارض منافع شده است.

  فع در نظام آموزش عمومی کشورنگرانی از تعمیق تعارض منا

های ناشی هایی است که همواره تعارض منافع در آن و آسیبحوزه آموزش چه در سطح عمومی و چه عالی یکی از حوزه

با مرکزیت وزارت  تعارض منافع در آموزش عمومیاز آن موردتوجه کاربران و کارشناسان قرار داشته است. موارد 

های گوناگون بروز و ظهور کند. در داخل بدنه این وزارتخانه تواند به صورتوپرورش تنوع بسیار داشته و میآموزش

ارتخانه در مدارس غیردولتی نشان دهد که صورت آشکار خود را در مالکیت مدیران این وز تواند بهتعارض منافع می

 هایی پیگیری شوند که بیش از هر چیز منافع این مدیران را تأمین کنند.شود سیاستسبب می

ازی سیکی از مصادیق پیگیری منافع شخصی و یا گروهی در میان این دست از مدیران، تأکید بسیار بر خصوصی

د فرایند درآمدزایی مدارس غیردولتی را برای این مدیران تسهیل کند. توانگسترده مدارس است چراکه این روند می

رو است که همواره یکی از پیشنهادهای کارشناسان در این حوزه جلوگیری از مدیریت چنین افرادی در نظام ازاین

 آموزشی بوده است.

 ی خود را در نهادی دولتی پیگیریتوانند منافع شخصوپرورش به این راحتی میاین مسئله که چرا مدیران حوزه آموزش

از  های دیگری نیز دارد که یکیکنند عالوه بر آنکه ناشی از عدم شفافیت و قانون مدیریت تعارض منافع است، ریشه

ها وجود قوانین حامی تعارض منافع است. طبق قانون، صدور مجوز مدارس غیردولتی مشروط به این امر ترین آنمهم

 باید یک فرد با سابقه حضور در نظام آموزشی و از بدنه این نهاد است که در بین مؤسسا
 
ن یک مدرسه غیردولتی حتما

حضور داشته باشد تا امکان صدور مجوز برای تأسیس مدرسه وجود داشته باشد. همین قانون ساده موجب شده است 

چنین امری نیز واضح است که مواردی  داری باز شود. پیامدکه راه برای بسیاری از مدیران برای ورود به عرصه مدرسه

روز مدارس خصوصی قدرتمندتر شده و دولت اهتمام کمتری شود روزبهمانند فقر و نابرابری آموزشی است که سبب می

قدری زیاد های تعارض منافع در این حوزه بهبه بهبود فضاهای آموزشی دولتی داشته باشد. البته تنوع و تکثر موقعیت

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/general-and-higher-education/15732/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/general-and-higher-education/15732/
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 درسی و... را نیز به میانهای دیگری مانند نمایندگان مجلس، مؤسسات انتشار کتب کمکی گروهاست که حتی پا

 کشد.می

را برای  اینامهبخشوپرورش دولت دوازدهم، حاجی میرزایی، وزیر وقت آموزش 2699رو بود که در خردادماه ازاین

 اعضای شوراهایعنوان نمونه در ماده یک آن ذکر شده بود که مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه صادر کرد که به

در این شوراها یا استفاده از جواز مدارس غیردولتی یکی را اند بین عضویت نظارت مرکزی، استانی و شهرستانی مکلف

ا از ها ر که اعضای شوراها به مفاد بخشنامه عمل نکنند، وزیر آنانتخاب کنند. نتیجه این ماده آن بود که درصورتی

الیحه نامه بخشی از اند عزل خواهد کرد. هرچند این بخشموجب آن عضو شورای نظارت شدههای اجرایی که بهسمت

توانست گامی مثبت در مقابله با این معضل باشد اما به علت عدم تصویب در مجلس، تر دولت دوازدهم بود که میکلی

عنوان قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا به تنها به

 های این نهاد ابالغ شد.زیرمجموعه

جمهور به مجلس، نگرانی کاربران و کارشناسان کار آمدن دولت سیزدهم و معرفی وزیران از سوی رئیس حال با به روی

ها تشدید شده است. یکی از این وزیران پیشنهادی حسین در فضای مجازی در مورد احتمال تعارض منافع برخی از آن

نقد این منتقدان به این انتخاب بر این  وپرورش پیشنهاد شده است. عمدهباغگلی است که برای پست وزارت آموزش

ای هدهند به دلیل مدیریت باغگلی بر مدارس امام رضا )ع( در مشهد، با وزارت وی سیاستاساس است که احتمال می

ای آموزشی هازپیش به سمت تقویت مدارس غیردولتی و تضعیف مدارس دولتی و درنتیجه تعمیق نابرابریآموزشی بیش

با تأکید بر تبعات این انتخاب ازجمله تقویت آموزش طبقاتی  کانال تلگرامی اخبار معلمدر همین راستا سوق داده شوند. 

ه تعارض اند کایشان پیشینه در آموزش طبقاتی دارند. شما و همه متفکران واقف»گوید: خطاب به نمایندگان مجلس می

 وپرورشاندازی اقتصادی و مالی را به دنبال خواهد داشت و در آموزشگری و دستهر بخشی که باشد البیمنافع در 

 ارزشها است و چوب حراج بر تعلیم و تربیت و بیکه جریان کامال  ارزشی است آموزش طبقاتی بسیار مخرب ارزش

ان رسکانال تلگرامی مرجع پیک پیام«. کردن خاستگاه فراگیری علم و دانش و فرهنگ و پیشرفت صحیح است

ازاین در مدارس امام دهد چراکه پیشنیز در این مورد به نمایندگان در مورد وضعیت معلمان هشدار می بازنشستگان

تواند به کلیت نظام شده است که می ها و استثمار معلمان جوان و یا بازنشسته مشاهدهرضا )ع( مواردی از سختی

 ازپیش تسری یابد.آموزشی بیش

 ای را منتشر کرد که در آن ضمن، سازمان معلمان ایران نیز بیانیهکانال تلگرامی فردای ایراندر این راستا به گزارش 

ود در نظام آموزشی کشور، خواستار آن شد که نمایندگان مجلس به فردی های موجبرشمردن موارد گوناگونی از آسیب

هایی برای مقابله با این مشکالت باشد. یکی از این موارد عدم تعارض منافع وزیر رأی اعتماد دهند که دارای ویژگی

بر  مسلط»ده باید حمایت وی از آموزش طبقاتی ذکر شده است. در این بیانیه آمده است که وزیر آینانتخابی و عدم

ن گرا و انسانی به مسائل آموزشی و مقوله تعلیم و تربیت، داشتفلسفه تعلیم و تربیت و دارای نگاه استراتژیک، توسعه

بت به منزلت مند نستجربه تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز تجربه مدیریتی در سطح مدیر کلی و باالتر، دغدغه

زنی و توان اقناع دولت و مجلس در خصوص تخصیص بودجه، شجاع گری و چانهالبیو معیشت معلمان، دارای قدرت 

https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/14173/
https://t.me/moalempress1/30754
https://t.me/moalempress1/30754
https://t.me/peik_e_payamresan/16444
https://t.me/peik_e_payamresan/16444
https://t.me/fardayeiran/61992
https://t.me/fardayeiran/61992
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کارگیری بانوان، جوانان و افراد توانمند در سطوح مدیریتی، متواضع و همراه با معلمان ها، دارای توان بهدر بیان دیدگاه

ایسته گزینی در انتصابات، دارای ها و توجه به شای، عدم دخالت دیدگاه سیاسی در عزل و نصبهای حرفهدر حوزه

توان مقابله با تعارض منافع، آموزش طبقاتی، مافیای کنکور، توجه ویژه به آموزش در شرایط دشوار کرونایی و تسریع 

 هایی را ندارد.ها باغگلی چنین ویژگیباشد که ازنظر آن« در واکسیناسیون معلمان و...

 همین نقد 
 
ای هاند و چنین انتخابی را برخالف وعدهرا به این وزیر پیشنهادی وارد دانستهکاربران در توییتر نیز عمدتا

 شود:ها اشاره میدانند که در ادامه به چند نمونه از آنانتخاباتی رئیسی می

تعارض منافع مبارزه کنند. انتصاب مدیران مدارس خصوصی، در جایگاهی که ما  آقای رئیسی قول دادند با مسئله» 

 «کنیم چه معنایی داره؟لت آموزشی تالش میبرای عدا

اش مربوط به مدیریت مدارس خصوصی بوده قراره بیاد آموزش رو از دست نگاه نئولیبرال ترین کارنامهوزیری که اصلی» 

 «خارج کنه؟ اولین کاری که باید بکنید رعایت تعارض منافع برای رد همچین وزراییه

های خود اشاره کرده است که پیگیر حل مسئله تعارض غگلی در بیان برنامههمه این اعتراضات در حالی است که با

شر منت اخبار فوریهای تلگرامی مختلف ازجمله منافع است. مطابق سخنان وی پیرامون تعارض منافع که در کانال

فع اصلی کلیدی است و تا زمانی که در هر سیستمی این موضوع را تعارض منا»شده است، وی تأکید کرده است که 

ع ببرد گیری است از آن نفشود. اگر بنا بر این باشد فردی که در نوبت تصمیمحل نکنیم فساد در آن سیستم حل نمی

کرد هرچند  شبه حذفها را یکتوان آنوی در مورد مدارس غیردولتی نیز اشاره کرده است که نمی«. کار سالم نداریم

آفرینی مردم در حوزه شفافیت و کیفیت آموزشی و مسئله نقش»که آموزش باید برای همگان رایگان باشد. 

صورت شفاف وارد اجرایی سازی اصل تعارض منافع خواهیم ام خواهد بود. ما بههای اصلیوپرورش از برنامهآموزش

جایی از مدارس غیردولتی به دولتی رخ خواهد داد. طبق ابهطور طبیعی جشد. اگر کیفیت مدارس دولتی باال رود، به

توان حذف شبه نمیقانون اساسی، آموزش باید برای همه رایگان باشد اما نباید فراموش کرد که مدارس غیردولتی را یک

 «.نمود

ه سوءاستفاده کرده و بآورد توان کسی را متهم کرد که ممکن است از جایگاهی که به دست میهرچند پیشاپیش نمی

گذاری کند اما این معضلی است که خود را در نبود قانون جامعی برای مدیریت تعارض منافع نشان نفع خود سیاست

هایی که در زمان انتخابات داده است، انتظار داشت که به عدم جمهور مطابق وعدهدهد. هرچند باید از رئیسمی

م جدی داشته باشد اما این مسئله بیش از هر چیز ناشی از نبود قانونی روشن و تعارض منافع وزیران و مدیران اهتما

شفاف در این حوزه است. اگر در زمان دولت پیشین، نمایندگان مجلس الیحه تعارض منافع را تصویب کرده بودند و 

 امروز منتقدان نگر 
 
ن وزیر ان از تعارض منافع ایکشاکشی را بین الیحه و طرح تعارض منافع پیش نیاورده بودند، احتماال

توانستند این موضوع را پیگیری نمایند و با تذکر رعایت قانون مانع از چنین انتخابی شوند. تری میبا پشتوانه محکم

و  های افراد فروکاستدهد که چرا نباید مسئله مدیریت تعارض منافع را به خواست و یا وعدهخوبی نشان میاین امر به

 الزم است که ساختاری شفاف و قانونی برای رسیدگی به آن فراهم کرد. بیش از هر چیز

https://t.me/Akhbare_Fouri/63188
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 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 85 ـ رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 1400مرداد  29تا  23-پنجاه وهشتم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020432998: خبرنامه شماره واتساپ
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