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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 قانون؟ ای یاجتماع یتعارض منافع: سازوکار هنجارها تیر یمددرآمد: 
 

 سمانه سهرابی 
 

این دو گونه  1توان دو گونه فرهنگ فعال و منفعل را از یکدیگر تفکیک کرد.ها، میشناسی کلی از فرهنگسنخیک  در

اع در اجتمیابند. برای مثال، فرهنگ در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمایز می

های مختلف قومی و زبانی را در خود ادغام کرده و نوعی خصلت اجتماع ملی دارد که موفق شده گروهفرهنگ فعال 

دارد و  طبیعیسرمایه اجتماعی چندالیه در جامعه بیافریند. در مقابل، در فرهنگ منفعل، اجتماع خصلت قومی و شبه

ای هنجاری غیرقابل ادغامی دارند که ممکن هها و نظامها، هویتلف قومی، مذهبی و نژادی مرزبندیهای مختگروه

 با همدیگر قرار گیرد.  تضاداست در 

دانیم انگاری است. میهای فرهنگ فعال در مقابل فرهنگ منفعل، نوع برخورد با مقولۀ کژانگاری و جرمیکی از ویژگی

دو سازوکار مکمل برای کنترل اجتماعی و تنظیم انتظارات کنشگران جامعه هستند. و قانون اجتماعی که هنجار 

های مطلوب یا نامطلوب کنشگری یابند و شکله و تداوم میها شکل گرفتهنجارهای اجتماعی در روابط عملی انسان

آمرانه ندارند. اگر کسی از یک هنجار  تکنند. این هنجارها خصلها و افراد را مشخص میو حق و تکلیف متناسب با نقش

در روابط انسانی تخطی کند، پلیس یا دستگاه قضایی یا پرهیز از فردگرایی خودخواهانه  اجتماعی مانند احترام متقابل

کنند و نوعی فشار هنجاری بر فرد ضای جامعه فرد را مالمت میکند؛ در مقابل خانواده، نزدیکان و اعبازداشت نمیاو را 

 رفتار خود را در آینده تصحیح کرده و مطابق انتظارات هنجاری جامعه سازد. کنند که او را وادار سازد متخطی وارد می

وارد  کند، برای مثالای مکانیزم کنترلی است که ضمانت اجرا دارد. فردی که از قانون تخطی میدر مقابل، قانون گونه

العموم دیده یا مدعیزیانتواند با شکایت کند، میحریم مالکیت دیگری شده یا اقدام به فحاشی و ضرب و شتم می

 ورد قضایی قرار بگیرد. خموضوع بر

نظم و روالمندی جامعه ضرورت دارند. واگذار کردن برخی امور به  یهم هنجارهای اجتماعی و هم قوانین برای برقرار

امع های خودسرانه بینجامد. لذا در جوهنجارهای اجتماعی و عدم قانونگذاری ممکن است به هرج و مرج یا مجازات

ورت لزوم، افراد متخطی و قوانین در ص کوشند با وضع قوانین و تضمین اعمال قهرآمیز آنها میمدرن، حکومت

قرار نظم اجتماعی را بر  ،همچنین قربانیان را از برخورد مستقیم با یکدیگر پرهیز داده و به عنوان حد واسط میان افراد

 سازند.

 مطلوب نیست. بخش مهمی از روابط انسانی باید ها امکاندیهی است که قانونگذاری در تمام حوزهاما ب
ً
پذیر و اساسا

در چارچوب هنجارهای اجتماعی تنظیم شوند نه بر اساس اجبار قانونی. برای مثال پایبند کردن افراد به اخالق جمعی 
                                                           

 . 521-521تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نی. چلبی، مسعود، اقتباس شده است: منبع زیر شناسی از . این سنخ1
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کشاند. و پنهان می های پیداه وضعیت عجیب و غریبی از انواع آسیبو رعایت انتظارات جامعه با استفاده از قانون ما را ب

آید که سازوکارهای هنجاری جای ای پدید میتظاهر و نفاق تنها یکی از پیامدهای این وضعیت است. نفاق در جامعه

 رتبط با آن داده است. های متاو مجاز  قهرآمیز خود را به برخورد قانونی

در مواجهه با پدیده تعارض منافع نیز ما با همین دوگانگی مواجه هستیم: آیا برای برخورد با تعارض منافع باید به سمت 

ا برویم یا اینکه بکوشیم مدیریت تعارض منافع را به بخشی از فرهنگ هگیرانه و اعمال قهرآمیز آنن سختتصویب قوانی

 و هنجارهای جامعه بدل کنیم؟ 

فرهنگ منفعل، درصدد اعمال کنترل دولتی بر تمام امور ریز و درشت است. در این فرهنگ کژانگاری )تخطی از 

آیند. یعنی هرآنچه کژرفتاری وشان درمیصورت دو دایره همپ بهانگاری )تخطی از قوانین( هنجارهای اجتماعی( و جرم

شود. وضع قوانین متعدد برای امور ریز و درشت و مسائل خرد انگارانه قانونی میشود، مشمول برخورد جرمپنداشته می

و کالن جامعه با این ایده که نظارت دولتی باید بر تمام ارکان زندگی شهروندان سیطره داشته باشد، در نهایت وضعیتی 

 ماند. ای برای هنجارهای اجتماعی باقی نمیکند که هیچ میدان بازید میایجا

ای کوچک درون دایره کژانگاری نگاه دارد. نوان محدودهانگاری را به عکوشد تا دایره جرمدر مقابل، فرهنگ فعال می

 و بخش قانونی شودو برخورد  یانگارمشمول جرم ،فتارییعنی تنها بخشی ار تخطی شهروندان از استانداردهای ر 

 تر در همان دایره کژانگاری و سازوکارهای هنجاری باقی بماند. وسیع

 

 

 

 

 

 

 

 اگر نگاه ما به مسئله تعارض منافع مبتنی بر نگاههمین دوگانه در مواجهه با مسئله تعارض منافع هم قابل تصور است. 

رای الق بهای سنگین حبس و انفصال و شکیفری است که با کشف افراد دارای تعارض منافع درصدد اعمال مجازات

ایم. درست است که مدیریت تعارض منافع نیازمند سازوکارهای کنترلی انگاری خام افتادهها باشیم، در دام جرمآن

های اجرایی مرتبط نیز هست، اما بخش مهمی از مسئله مدیریت تعارض منافع در حوزه هنجاری و قانونی و ضمانت

های نرم و تدریجی گیرانه، باید بر روشهای کیفری سختمجازات در این حوزه، به جای اعمالدهد. فرهنگی رخ می

گری مسئوالنه، مشارکت و اولویت دادن به اعتماد عمومی ارکان مطالبهآموزش، بخشی، آگاهیاجتماعی تکیه کرد. 

 

 کژانگاری

  انگاریجرم
 کژانگاری

 انگاریجرم

 کژانگاری درونانگاری جرم دایره محدود: فعالفرهنگ  انگاری و کژانگاریپنداری جرمفرهنگ منفعل: یکسان
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 آشنایی درست و دقیقی با مفهوم تعارض منافع و موقعیتها هستند. در جامعهاین روش
ً
ندارد،  نآهای ای که اساسا

 بر کیفرها و مجازات
ً
د، عالوه بر کنهای سنگین برای متخطیان تکیه میتصویب شتابزده قانون آن هم قانونی که مکررا

جویی ناپذیر در پیچیده شدن اشکال فساد و منفعتآن که مرادف با از کارکرد انداختن قانون است، پیامدهای جبران

 آورد. پدید می و دور زدن قانون شخصی

مدیریت تعارض منافع در ماهیت امر نوعی بازتعریف نظام هنجاری جامعه است؛ بازتعریفی که مستلزم تقدم دادن به 

یف در این بازتعراست. منفعت فردی  و ای نسبت به مصلحت شخصیمصلحت جمعی، خیر عمومی و اخالق حرفه

ده و های ناروا به نفع خود یا بستگانشان شساز تبعیضکه نباید با تصمیمات خود زمینهآموزند مییک جامعه کنشگران 

 هایی کهشود که نباید از امانتبه عالوه به افراد آموزش داده میافراد دیگر را محدود یا نقض کنند؛  و منافع حقوق

صی منافع شخ کسبمانند اختیارات یا اطالعات درونی، در راستای  ها قرار دادهندر اختیار آ ایشغلی یا حرفهموقعیت 

تند چگونه از آن خارج شده یا هایی قرار گرفشود اگر در چنین موقعیتبهره بگیرند. همچنین به افراد آموزش داده می

 ن غلبه کنند. بر آ

رهای اجتماعی نداشته و منافع فردی را بر خیر با این حال تردیدی نیست که همیشه افرادی در جامعه پایبندی به هنجا

دهند و ابایی از اعمال تبعیض علیه دیگری برای کسب منفعت شخصی ندارند. طبیعی است که در عمومی اولویت می

یابد. اما اگر در بدو امر و در مواجهه اینجا استفاده از سازوکارهای کنترلی نظیر اعمال قانونی و مجازات هم ضرورت می

انگاری مبتالبه این افراد را با برخورد قضایی و جرمتعارض منافع های موقعیتتمام افراد جامعه، درصدد آن برآییم که با 

این  کنیم که تحمیل بار غیرقابل تحمل برایهای قضایی به سیستم قضایی اضافه میکنترل کنیم، انبوهی از پرونده

 سیستم است. 

ماحصل سخن اینکه در مدیریت تعارض منافع هرچند اقدامات هنجاری و قانونی مکمل یکدیگر و الزم و ملزوم هم 

طن ا در بتنهانگاری انگارانه پرداخت. جرمنیازهای هنجاری نباید به تحمیل رویکرد جرمهستند، اما بدون طی پیش

 تواند موثر واقع شود. یافته کژانگارانه است که میرویکرد بسط

های مستمر ترویجی، آموزشی و مشارکتی فضای سیاستگذاری و بدنه اداری کشور از فعالیت جامعه، تا اطالع ثانوی،

این  ان و حاکمان بایدنیاز نخواهد بود. سیاستگذاران، قانونگذار های تعارض منافع بیبرای تثبیت مفهوم و موقعیت

ها و پیامدهای نامطلوب آن را درون نظام هنجاری خود جذب جامعه بدهند که تعارض منافع و آفت خود و به فرصت را به

 ند. برآیگیرانه پلیسی سختقانونی، قضایی و های و ادغام کنند و سپس درصدد اجرای مرحلۀ بعدی و اعمال نظارت

*** 

 های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:ها و گزارشاخبار، تحلیل دۀیگز
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ت عدال یجادو ا یطرح اصالح نظام آموزش پزشکتصریح کرد:  آموزش ونیسیکم سیرئ بینا ،یاحمد نادر  

بهداشت مواجه شد چرا که هدف وزارت  ینسنگ یآموزش، با الب یسیوندر کم یبه خدمات درمان یدر دسترس

 است.آن مبارزه با تعارض منافع 

به  داروخانهصدور مجوز با اشاره به تفویض اختیار  اصل نود در مجلس ونیسیکم سیئ، ر یحسن شجاع 

تعارض مصداق  یصنف یبه انجمن ها یتیحاکم یاراتاخت یاعطااظهار داشت:  انجمن داروسازان تهران

 منافع است.

 «یارسالمت اد یو ارتقا تیشفاف»طرح با اعالم اینکه  هانشهر اصف یاسالم یشورا یسخنگو، یصالح یعل 

 یشورا یضااع یکه برا یفیتعارض منافع و تکالشهرداری اصفهان به تایید فرمانداری این شهر رسیده گفت: 

 باید مورد توجه اعضا و مدیران شهرداری اصفهان قرار گیرد.  شهر لحاظ شده یاسالم

از آغاز تدوین طرح مدیریت تعارض منافع در  شهر کرج یشورا یهامرکز پژوهش سیرئ، انیمحمد اسد 

 شهرداری کرج در شورای شهر کرج خبر داد. 

ای به وزیر راه و شهرسازی، اندازی کارزاری در پایگاه کارزار، طی نامهشماری از مهندسان ساختمان با راه 

 ع منافع متعارض در حوزه نظام مهندسی ساختمان شدند.رای بدون تبعیض دستورالعمل منخواهان اج

 
 8011بهمن  81 – جامعه جهاد دانشگاهی رکز توانمندسازی حاکمیت وم
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 مشروح اخبار هفته 
 هاهشدار نظام مهندسی به کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی در دستگاه 

 

 5111بهمن   3ـ  سازمان نظام مهندسی استان گیالن
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 از سازمان یپروانه اشتغال بکار مهندس یبه مهندسان داراای طی اطالعیه النیاستان گ یسازمان نظام مهندس
وانه پر  یتعارض منافع اشخاص دارا»در ارتباط با  یو مکاتبات بعد یدستورالعمل وزارت راه و شهرساز خواست پیرو

 کل راه و شهرسازی درتا زمان مشخص شدن نتیجه مکاتبه سازمان نظام مهندسی با اداره «یاشتغال بکار مهندس
های دولتی و عمومی دارای پروانه اشتغال، این افراد از استفاده از پروانه نظام مهندسی پرهیز مورد کارکنان دستگاه

کنند. مطابق این اطالعیه مسئولیت عدم رعایت دستورالعمل تعارض منافع بر عهده اشخاص مشمول که از این 
 دستورالعمل استنکاف کنند خواهد بود. 

 آژانس خبری ریحان 
 

  بورس تهران  ظاهری و باطنی در سازمانتعارض منافع 

 

 5111بهمن   3ـ  (یجامعه حسابداران رسم رکلیدبی )محمد علوسید 
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

مقرر در  یبورس تهران در موعد زمان یوربه شهر یماهه منته ۶ یحسابرس مستقل دوره مال یاجمال یبررس گزارش

ه ب یارز و بدهدهد در خصوص دو موضوع استخراج رمز یگزارش نشان م ینمفاد ا یشر شد. بررسسامانه کدال منت

 کهیاستفاده کرده است. به صورت برسیمختلف گزارش حسا یهشت بار از فعل کتمان کردن در بندها ی،شهردار

 یسال مال یکاز  یشب که یبه شهردار یبه استخراج رمزارز و بده یمنته یندهایاقدامات و فرآ یمات،تصم یهکل

 ینو حکمرا یارکان راهبر یندهایکتمان شده و ساختارها و فرآ مدیرهیاتو ه یرعاملبوده توسط مد یانگذشته در جر

 اند!موضوع نبوده و کشف یشگیریشرکت قادر به پ یداخل یهاکنترل

ضرورت اصالح مقررات مربوطه  ی،باطنو  یو وجود تعارض منافع ظاهر یهبورس تهران در بازار سرما یگاهبا توجه به جا

و  یرهمد یاته یمختص اعضا یانضباط یهاتتنب یدکارآمد و تشد یهانظارت یضوابط خاص، برقرار ینو تدو

 یرعاملمطلق مد یشود از حکمران یآت یهامانع از کتمان هک یصورتاست. به یچهارگانه الزام یهابورس یرعاملمد

 تمرکز کند. مدیرهیاتنفعل نبودن هم یکند و بر راهکارها یشگیریپ

 یهابر بورس مدیرهیاتناظر در ه یندهنما یبا معرف یتو حساس یتاهم ینهم یلسازمان بورس به دل همچنین

 یندر ا یو اثربخش ییفاقد کارآ یزن یمحضور مستق ینهم رسدیبه نظر م یهم دارد. اما وقت یمچهارگانه نظارت مستق

 اتکا دارد؟ یتقابل یمال یو نهادها رانناش یتسازمان بر فعال یرمستقیمغ یاهحوزه بوده، چگونه نظارت
 دنیای اقتصاد 

 

http://reihaan.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
http://reihaan.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3836753
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3836753
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  تعارض منافع در امور تعاونمصادیقی از 

 

 5111بهمن   3ـ  و جامعه( یتحاکم یمرکز توانمندساز ی)کارشناس پژوهش ییرضا یخش یهراض
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

و  تعاون یهاان ادارهکارکن یرونیاند از: تعارض منافع اشتغال بمهم تعارض منافع در امور تعاون عبارت یتدو موقع
کنان سد که همه کار ر یبه نظر م ینگردان در معاونت تعاون. عالوه بر ا یهادرب یاو  یتعارض منافع ارتباطات پساشغل

 . تعارض منافع هستند یدارند، دارا یتمرتبط به مشاغلشان عضو هاییکه در تعاون یدولت
 یهازمان در سطح ادارههم یا یرونیمنافع اشتغال ب عارضت: کارمندان امور تعاون یرونیتعارض منافع اشتغال ب

 یدولت یتامکان را دارند که هم در موقع ینها ااست که کارمندان آن ییو اجرا یستاد یتعاون شامل واحدها یدولت
عنوان مشاور/ کارشناسان به . اشتغالکار کنند یتعاون یهادر امور تعاون اشتغال داشته باشند و هم در شرکت

اون کارکنان وزارت تع و اشتغال تعاون یدادگستر یزمان کارشناسان به شکل کارشناس رسمهم س، اشتغالحسابر
 یردولتی سه نمونه رایج از این موضوع هستند. غ یهادر نهادها و شرکت

واسطه به توانندیم شوندیخارج م یکه از بخش دولت یارشد دولت یرانمد: گردان( یها)درب یپسا شغل ارتباطات
و  یردولتیدر بخش غ یقدرتمند یگراندارند باز یدولت یهاکه در بخش یاریبس یررسمیرانت اطالعات و روابط غ

باشد و در سطح خردتر در  هایهاتحاد یاتعاون و  یهااتاق تواندیدر امور تعاون م یردولتیباشند. بخش غ یخصوص
 اونتع یهاامور تعاون در اتاق یهاو بازنشسته یانمستعف حضور باشند. یتعاون یهاخود شرکت ی،بخش خصوص

 های گردان است. ای از دربنمونه
ها مطابق با قانون، کارمندان دولت تنی: شغل یطهمرتبط با ح هاییمنافع اشتغال کارکنان دولت در تعاون تعارض

 یهاتبه سوءبرداش نجرکه دارد، م ییباال  یرپذیریتفس یلقانون به دل ینعضو شوند اما ا یتعاون یهادر شرکت توانندیم
 . ای از این تعارض منافع استنمونه کارکنان یتعاون یهادر شرکت یکارکنان حکومت یت/ عضواشتغال شده است. یمتعدد

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 
 

 تعارض منافع است مصداق  یصنف یبه انجمن ها یتیحاکم یاراتاخت یاعطا 

 

 5111بهمن   1ـ ( اصل نود در مجلس یسیونکم یسرئ)حسن شجاعی 
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

ده که بر اساس تهران به انجمن داروسازان تهران ارسال ش یمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکاز  ینامه ا دیروز
است که  یدر حال این انجمن واگذار شود. ینداروخانه به اصدور مجوز  یتیحاکم یاراتاز اخت یآن قرار است بخش

 تعارض منافع است.مصداق  یصنف یبه انجمن ها یتیحاکم یاراتاخت یاعطا
داروخانه بودند و حاال به  یستاس یدنامه جد یننشدن آئ ییانحصار مجوز داروخانه به دنبال اجرانفعان  یذ یروزد تا

صار مجوز انح یدکنندهروند تشد ینا یدبهداشت با وزارت دنبال در دست گرفتن گلوگاه صدور مجوز داروخانه هستند.
 اصل نود ورود خواهد کرد. یسیونکمصورت  ینا یررا متوقف کند در غ

 ملت خبرگزاری 
 

https://iran-bssc.ir/?p=21014
https://iran-bssc.ir/?p=21014
https://www.icana.ir/Fa/News/493725
https://www.icana.ir/Fa/News/493725


 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 با تعارض منافع مواجه است؟ هاداروخانه تاسیسنامه  نییآ آیا 

 

 5111ن بهم  7ـ  خبرگزاری صداوسیما
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

ازان انجمن داروس یاز سو ییهاداروخانه مخالفت سینامه با هدف رفع انحصار در تاس نییآ کی بیسال گذشته تصو
 نییآ نیانجمن داروسازان با ا یانجمن داروسازان گفت: مخالفت اعضا سیرئ بینا یفاطم یعل به همراه داشت.

 رفت. نامه نخواهند نییآ بیدر صورت تصو شتریپوشش ب رباریهم ز مهیب یهاآن است و سازمان یهارادینامه به علت ا
 شد. بیها تصوداروخانه سیتاس دینامه جد نییآ 5111خرداد  ۸ خیدر تار تینها در
 نیها را از بداروخانه سینامه انحصار موجود در تاس نییآ نینامه گفت: ا نییآ نیا یایآذراشک متخصص داروساز از مزا یعل
ارو نامه معاون غذا و د نییآ بیاما فقط پس از چند ماه از تصو کند،یم شتریها را بمناطق محروم به داروخانه یو دسترس بردیم

 ها را به انجمن داروسازان محول کرد.داروخانه سیمراحل مجوز، اداره و تاس یهمه یاتهران در نامه یدانشگاه علوم پزشک
ها واگذار ها به انجمناغلب کار ایداد: در دن حینامه توض نیتهران درباره ا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یقناعت نیحس

ها سپرده شده است و دانشگاه انجمن حضور دارند کار به آن نیخصوص، چون افراد متخصص در ا نیو در ا شودیم
مصداق تعارض منافع است  اراتیاخت یواگذار نیشناسان ابه نظر کار  البته امور نظارت خواهند کرد. یبر نحوه اجرا

 نظر کرد. دینامه تجد نیدر خصوص ا دیو با
 بردیم یها منافعداروخانه سیدر خصوص تاس اراتیاخت یداد: انجمن داروسازان از واگذار حیتوض یمحمود خرم آباد

 یاگذارو  نیبراساس قانون اگر قرار است ا یحت داروخانه ذکر شده است سیتاس دینامه جد نییبا آنچه در آ ریمغا نیو ا
نباشد و به انجمن داروسازان که تعارض منافع دارد واگذار شود؛  گرید یهاگروه ایرخ دهد چرا به صورت مناقصه به مردم 

 د.دار  هیمه گالنا نییآ نیبه ا یتوجه ینامه است نسبت به ب نییآ نیا بیاصل نود که در جبران تصو ونیسیکم یاز طرف
 خبرگزاری صداوسیما 

 

 است حاکم  یکالن حوزه پزشک هایگیرییمتعارض منافع بر تصم 

 

 5111بهمن   1ـ یاندرود( و م یمردم سار یندهنما)ی کارنام ییبابا یعل
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 سالمت ارشد حوزه یریتمد متکه اگر بخواهد در س یماتمام حجت کرد یر بهداشتاعتماد با وز یرا یدر زمان بررس
 واهیمخیم الهیینع یاقدام کند.  از آقا ینهزم ینقول داد که در ا یزن یتعارض منافع را حل کند و و یدبا یردقرار بگ

عارض منافع ت یریتمد یدکند با یترا رعا یکرده و عدالت اجتماع یتفعال ییسیر یبر اساس گفتمان آقا ستاگر قرار ا
دالنه عا هاییاسترا به نفع مردم و س یپزشک یمختلف نظام حکمران یهامختلف رفع کرده و شبکه یهارا در بخش

 یضاح،را به مجلس فراخوانده و حتما در قالب است یو یصورت به زود ینا یردر غ .کند یریتکشور مد یاقتصاد
 .تابیمینوع عملکرد را برنم ینبرد چرا که ا یممجلس خواه ینظارت یغت یربهداشت را ز یرعملکرد وز

 خبرگزاری برنا 
 

https://www.iribnews.ir/00E2X0
https://www.iribnews.ir/00E2X0
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1289879-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1289879-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 یکامل بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندس یدرخواست اجرا  

 

 5111بهمن   1ـ آوری امضا(  )بستر مستقل جمعکارزار 
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

ای به وزیر راه و شهرسازی، خواهان اندازی کارزاری در پایگاه کارزار، طی نامهشماری از مهندسان ساختمان با راه
ع منافع متعارض در حوزه نظام مهندسی ساختمان شدند. انتقاد تلویحی این رای بدون تبعیض دستورالعمل مناج

شود. متن کارزار مذکور به نامه این است که چرا این بخشنامه در مورد کارکنان وزارت راه و شهرسازی اجرایی نمی
ما  . درخواستسالم ی، باو شهرساز محترم راه ی، وزیرمهندس رستم قاسم یجناب آقا»شرح زیر است: 

 رفتار نکردن ادارات راه و اییقهکامل و بدون تبصره بخشنامه تعارض منافع و سل یکارزار اجرا ینامضاکنندگان ا
پروانه اشتغال به کار ادارات مذکور در  یکارکنان شاغل دارا یها در خصوص ابالغ به ادارات و تماماستان یشهرساز

، در جهت 5111سال  یرماهت 52 یخدر تار یبخشنامه توسط وزارت راه و شهرساز اینافع است.بخشنامه تعارض من
و کنترل ساختمان  یقانون نظام مهندس ییاجرا نامهیینآ 523از ماده  یناش یارو بر اساس اخت یسالمت ادار یارتقا

 اند. را امضا کرده نفر این کارزار 5511بهمن  9الزم به ذکر است که تا « تشکر با صادر شده است.
 کارزار 

 

 تضاد منافع وزارت نفت با توسعه اتوگاز 

 

 5111بهمن   1ـ  (و معادن مجلس عیصنا ونیسیعضو کم) یطاهر یمصطف
 تعارض منافع در حوزه انرژی 

 

 یعاافزودن گاز م یبرا هایرساختمجلس در تالش هستند تا دولت را به توسعه ز یندگاننما یبرخدنیای اقتصاد: 
(LPGبه سبد سوخت خودرو )یدرصد511سهم  ارهدرب هایخود را دارند. مجلس یلکار دال  ینا یها ملزم کنند و برا 

 رغبتییاش سکوت کرده است، موجب بامر را که قانون درباره یندارند و ا ییانتقادها LPGوزارت نفت از صادرات 
 .دانندیهمان اتوگاز م یاخودروها  یبرا LPGوزارت به بر عهده گرفتن توسعه 

وزارت نفت از  یدرصد511باره گفت: سهم  ینو معادن مجلس در ا یعصنا یسیونعضو کم یطاهر یمصطف
موانع توسعه اتوگاز است. بر اساس قانون، سهم وزارت نفت از منافع حاصل از  یگراز د LPG یصادرات یدرآمدها

درباره سهم وزارت نفت از درآمد  درصد است، اما قانون51/ 1 یلو گازوئ ینمثل بنز ینفت یهاصادرات فرآورده
 منابع حاصل از صادرات پروپان و بوتان در بودجه مشخص نکرده است. یبرا یسکوت کرده و درصد ایعگازم یصادرات

 را از آن خود کرده یعوزارت نفت از سکوت قانون به نفع خود بهره گرفته و تمام منابع گازما یبه نوع یان،م یندر ا
تومان  یلیاردهزار م۸1به  یعدرآمد حاصل از صادرات گازما یندهسال آ شودیم بینییشکه پ است یدرحال یناست. ا
 برسد.

 روزنامه دنیای اقتصاد 
 

https://www.karzar.net/27275
https://www.karzar.net/27275
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-35/3836965-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-35/3836965-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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 با تعارض منافع رزه در جهت مبا یطرح اصالح نظام آموزش پزشک 

 

 5111بهمن   ۶ـ ( آموزش یسیونکم یسرئ یبنا)احمد نادری 
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یآموزش، با الب یسیوندر کم یبه خدمات درمان یعدالت در دسترس یجادو ا یطرح اصالح نظام آموزش پزشک
 یکدر حوزه پزش یبرخ یطلب ربهداشت مواجه شد چرا که هدف آن مبارزه با تعارض منافع و رفع انحصاوزارت  ینسنگ

 شد،یاداره م یبا حوزه آموزش پزشک یکشور به صورت ادغام ینظام آموزش عال 53۶1و تا سال  یناز ا یشپ  است.
علوم  با وزارت یآموزش پزشک خشادغام ب به سمت یدکه با گویدیبه ما م یزن یالملل ینب یهاتجربه ینافزون بر ا
 .وجود داشته باشد یزتعارض منافع ن شود،یرد و بدل م ینسنگ یهااست که هرکجا رقم یعیطب .یمحرکت کن

 ییرار تغو فش یرا با اعمال الب یسیونکم ینا ینظر اعضا توانینخبه مجلس است و نم یسیونآموزش، کم یسیونکم
 یسیوندر کم یبه خدمات درمان یعدالت در دسترس یجادو ا یح نظام آموزش پزشکطرح اصالبررسی داد. ادامه 

 صورت خواهد گرفت.  یسیونکم یآت یهاآموزش در نشست
 خانه ملت 

 

 اجرا نشدن پزشک خانواده  یتعارض منافع مانع اصل 

 

 یاجتماع یناداره کل درمان تام یمارستانیکارشناس نظارت ب) مقدمینیمحسن شمس الد
 5111بهمن   ۶ـ ( استان تهران

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

به طور مشخص تعارض  .حوزه مذکور دارد از وجود انواع گوناگون تعارض منافع در یتحوزه سالمت کشور حکا یبررس
 یتفعال ی،و عموم یخصوص ی،دولت هاییمارستاندر ب یابودن جزء حرفه یکسانمنافع در نظام پرداخت، عدم 

در  یدولت یرانمد یسهامدار ی،در بخش خصوص یاجتماع ینتأم نارشد وزارت بهداشت و سازما یرانمد
تعارض منافع در  هاییتو موقع یقمصاد ینتراز جمله مهم  یپزشک اتیز و تجه ییدارو یهاو شرکت هایمارستانب

 لیاز دال  یکیبه عنوان  توانیتعارض منافع در حوزه سالمت را م یدهوجود پد .آیدینظام سالمت کشور به حساب م
« ادهانوخ کپزش»، «سالمت یکپرونده الکترون»در نظام سالمت ازجمله  یاصالح یهاکامل برنامه یعدم اجرا یاصل

خواهد  نیرا تأم یعموم یتکشور و رضا یتعارض منافع نه تنها منافع مل یریتمد ینکرد. بنابرا یمعرف« نظام ارجاع»و 
 نظام سالمت منجر خواهد شد. یریتمد یو ارتقا یوربهره یشافزا یندها،کرد بلکه به بهبود فرآ

آمد در  یتعارض منافع، اعالم عموم یو افشا یتافتعارض منافع در حوزه سالمت شف یریتحل مد  یاز راهکارها یکی
ه با اخذ ک یرانیمد یاسام  یدبا ینپزشکان است. عالوه بر ا یمشاغل و سهامدار یتشفاف یران،مد  یافتیدر یایو هدا

ه با استفاده از  پروند توانیم یاند را افشا نمود . از طرفاعمال کرده هاگذارییاستو س یماتدر تصم ییریتغ دایاه
 خدمتگزاران مختلف را ینب یها، روابط اقتصادداده یلو تحل یهو تجز یتشفاف یجادسالمت ضمن ا یکالکترون

پزشکان،  با یپزشک یزاتو تجه ییدارو یعصنا ینب رتباطمانند ا یزفسادآم یهاداد و در صورت وجود ارتباط یصتشخ
 ه کرد.مقابل یطب یصها و مراکز تشخپزشکان با داروخانه ینارتباط ب

 باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران 

https://www.icana.ir/Fa/News/493933
https://www.icana.ir/Fa/News/493933
https://www.iscanews.ir/news/1127297
https://www.iscanews.ir/news/1127297
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 گشاست کرج گره یتعارض منافع در شهردار یریتطرح مد یبتصو 

 

 5111بهمن   7ـ ی( شهر یریتاستاد دانشگاه و پژوهشگر مد) پارسا یاپو
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

طرح تعارض  .استگشا شدن آن گره ییکرج و اجرا یتعارض منافع در شهردار یریتمد یشنهادیطرح پتصویب 
که  یها و افراداز طرف شهروندان، رسانه یرا به وجود آورد تا مطالبه گر یطیبه جلو باشد و شرا یگام تواندیم منافع

 شهر کرج به وجود آورد. یرا برا یبهتر یطشرا یایندبه صحنه ب توانندیم
 خبرگزاری ایسنا 

 

 یاقتصاد یممتهمان جرا یشگیدفاع هم یههد یافتدر  

 

 5111بهمن   7ـ ی( دادگستر یپژوهشگر و قاض)ینی قزو یعل یدرضاحم
  کلیات تعارض منافع 

 

 ینا یزن لیدل ینو به هم یستن یسرم یسادگمرز به ینا یینتع یاست و در موارد یکبار یارو رشوه بس یههد ینمرز ب
 مطرح م یندر پرونده متهم البغعنوان دفاع ادعا به

ً
نش ک یک یهکنش دوجانبه و هد یک رشوه. شودیبه رشوه دائما

 یتقاضا ایرشوه دهنده ) ی( از سویراخالقیغ یا یرقانونی)غ یشنهادپ یکمعنا که رشوه با طرح  یناست به ا جانبهیک
 یاست که از سو سویهیکتعامل  یک هیدر مقابل، هد. همراه است یرندهرشوه گ ی( از سویراخالقیغ یا یرقانونیغ

 ینولتوسط مسئ یههد یافت. اگرچه رشوه مصداق فساد است اما درشودیم دااه یا یشنهاداهداءکننده به فرد مذکور پ
متعهد  ی،منطور ضبه یاصراحت به کننده،یافترشوه، در یافتمعنا که با در ینمصداق بارز تعارض منافع است. به ا یزن
ه کننده را برآورددرخواسِت پرداخت یاخود، تقاضا  یو اخالق یقانون ی،رسم یفهقبال آن، برخالف وظ که در شودیم

 ،اندرشوه نداشته یافتواقع قصد دربه یاقتصاد یهاپرونده یناز متهم یبرخ دهدیها نشان مپرونده مطالعهسازد. 
و  یههد یاهدا زماناند. مرتکب تخلف شده دهنده یهناخودآگاه و جهت جبران زحمات هد یا،هدا یافتبا در یول

کرد همان کار  یاسبب تخلف کارگزار شده،  یههد یاموضوع است که آ ینفهم ا یآن از نکات قابل توجه برا یارزش ماد
ه ک یشهر در زمان یو شورا یشهردار یرانپر از دالر به مد هاییفک ی. به عنوان مثال اهدایرخ یارشوه را داشته است 

 یههد یتماه یصتشخ یبرا یاریمع تواندیاهدا کنندگان صادر شود م یساخت و ساز برا یبرا ییهات مجوزقرار اس
 با کارکرد رشوه باشد.

 یماه امسال مجلس شورا آبان با کارکرد رشوه مقابله کرد. یهدر مقابل اخذ هد توانیکه چگونه م ینجاستسوال ا اما
 بیماده به تصو یسترا در ب« کشور یبا منافع عموم یرض منافع فردتعا یریتمد»طرح موسوم به  یتفور یاسالم

 یارائه آن نقطه مثبت یکناست ل یو متعدد یجد یراداتا یدارا یو ساختار ییطرح از نظر محتوا ینرساند. اگر چه ا
به قانون  لینواقص آن برطرف و جهت تبد تریعهرچه سر بایستیبا آن است که م طو مشکالت مرتب یاکنترل هدا یبرا

 اقدام شود. 
 خبرگزاری میزان 

 

https://www.isna.ir/news/1400110705040/
https://www.isna.ir/news/1400110705040/
https://www.mizan.news/fa/news/792271
https://www.mizan.news/fa/news/792271
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 با تصویب طرح شفافیت در شهرداری اصفهان نافعمدیریت تعارض م 

 

 5111بهمن   9ـ ( شهر اصفهان یاسالم یشورا یسخنگو) یصالح یعل
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

شهر اصفهان مطرح شد،  یاسالم یشورا یهشت نفر از اعضا شنهادیبا پ «یسالمت ادار یو ارتقا تیشفاف»طرح 
بستگان با توجه به  یریکارگشده، به یبکه قانون تصو ماهید 29از . دیرس بیگرفت و به تصوقرار  یمورد بررس

 یطیشده لذا شرا یکار را انجام دهد مرتکب تخلف ادار ینا یشده، ممنوع است و هر فرد یدکه در طرح ق یطیشرا
 یدر رابطه با سفرها یتطبق طرح شفاف. انجام شود یقانون یشده تا برخوردها بینییشدر طرح پ یقضائ یحت

مفاد مطرح شده مورد توجه  یدشهر لحاظ شده، با یاسالم یشورا یاعضا یکه برا یفیتعارض منافع و تکال ی،خارج
و آرا فراهم کند، البته در  یابحضور و غ یرا برا یطموظف است که شرا یرخانهماه دب ید 29از  ینهمچن یرد،قرار گ

تواند فرد ن ینتا ا یمشخص کارمند قرار داد یرا برا یاطالعات شغل یمحرمانگ بند یکتعارض منافع،  یریتحوزه مد
تخلف است و شهردار اصفهان  یتنکردن طرح شفاف یترعا استفاده کند. یگرید یخود در جا یاز اطالعات شغل

 وجود دارد. یزن یاقامه دعوا در محاکم قضائ یتقابل یاستفاده کند و حت یهیاز ابزار تنب تواندیم
 خبرگزاری ایمنا 

 

 خورد یدکرج کل یتعارض منافع در شهردار یریتطرح مد 

 

 5111بهمن   9ـ ( شهر کرج یشورا یهامرکز پژوهش یسرئ) یانمحمد اسد
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

 یاز اعضا یکس یدانمم یدکرج را آماده ارائه کرده است. بع یتعارض منافع در شهردار یریتششم طرح مد یشورا
از آن شامل:  ییهاشده که بخش یمماده تنظ 5۸فصل و  9طرح در قالب  ینا باشند. ییبنا یرطرح ز ینالف اشورا مخ

مالت، در معا یکبستگان درجه  یریمنع بکارگ- ی،طبقه اول همبستگان شاغل در شهردار یهامنع معامله با شرکت
 یهمکار یکه با شهردار یدادگستر یوکال یاز سو یعدم ارائه خدمات حقوق ی،شهردار یذکر شفاف مفاد قراردادها

طبقه اول وابستگان اعضا شورا و شهردار در دوره  یریخود، عدم بکارگ یبرا یرپاداش توسط مد ییندارند، عدم تع
 یدازشهر، راه ان یو اعضا شورا یو کارکنان شهردار یرانتوسط مد یمنع استفاده از اطالعات و استاد سازمان یت،متول

 شهروندان است. یبرا یریگو گزارش یده سامانه گزارش
 خبرگزاری مهر 

 
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/534898-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 ته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:در هفته گذش
 5111بهمن  1اقتصاد  نیوز/ /  اشتغال همزمان و معاون پارلمانی دو نهاد 

 

https://www.imna.ir/news/551831
https://www.imna.ir/news/551831
https://www.mehrnews.com/news/5411477
https://www.mehrnews.com/news/5411477
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%A7-61/471414-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%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%A7-61/471414-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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 ی به نفع خود گذار استیس تحلیل فضای مجازی:
 گذاریدست باز منتفعین در سیاست

 

 محمد عادلی 
 

اند که ها دخیل بودهاند چراکه کسانی در آننقد کاربران قرار گرفتهدر هفته گذشته برخی اقدامات در دست اجرا مورد
ها اصالح حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت ترین آناند. از مهمشدهها و اقدامات منتفع میخود از آن سیاست

ت بوده است که ممکن اند. انتقادات نیز از این باباعمال کرده ۱۰۴۱بوده است که نمایندگان مجلس در الیحه بودجه 
ده است هایی در این راستا برداشته شمند شوند. عالوه بر این در حوزه دارو نیز گاماست نمایندگانی از این افزایش بهره

چنانچه قرار شده است انجمن داروسازان که یکی از ذینفعان اصلی این حوزه است، از این به بعد در صدور مجوز 
شان ها با اعضایها و شیوه برخورد آنهمین مسئله به شکلی دیگر نیز خود را در اتحادیهداروخانه دخالت داده شود. 

 اند.ها اشاره کردهدهد که کاربرانی به چند مورد از آننشان می

 

گذاری برای خود است. این موضوع را یا سیاست گذار و مجریاتحاد قاعدههای تعارض منافع موقعیت یکی از موقعیت

تواند به سوگیری ناروا در مان میهایی با منافع متعارض تعریف کرد که جمع آن در یک شخص یا سازتوان نقشمی

ها قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک شده است، در ترین سطح مدیریت، در تمام حکومتتصمیمات منجر شود. در کالن

گذار سبب سطح خرد نیز الزم است قاعده گذار از مجری منفک شود، چراکه تعارض منافع نقش مجری و نقش قانون

دهد که شود. در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده گذار و مجری زمانی رخ میها میشعدم تعهد به یکی از این نق

 گذاری کنند.افراد برای خود قاعده

 افزایش حقوق به نفع خود
منتشر شد که بنا به آن  5115در الیحه بودجه  اصالح افزایش حقوق کارکنان دولتدر هفته گذشته خبری در مورد 

 خصوص کسانیرسد. هرچند این خبر برای کارمندان دولت بهصد هزار تومان میحداقل حقوق به پنج میلیون و شش

نهاد افزایش حداکثر حقوق کننده باشد اما در کنار آن پیشتواند خوشحالهای پایین حقوقی قرار دارند، میکه در رده

میلیون تومان مطرح شد. همین مسئله سبب بروز انتقاداتی از نمایندگان مجلس در فضای  39میلیون به  37نیز از 

 توانند از آن منتفع باشند. کاربری در این موردگیرند که خود میگذاران سیاستی را پیش میمجازی شد که چرا سیاست

 نویسد:می

میلیون اضافه کرد؛ تا اینجای خبر خیلی خوبه، اما بقیشم بخونید... حداقل حقوق رو یک کمیسیون تلفیق» 

دادی میلیون تغییر یافت. خدا قوت آقای حاجی بابایی؛ این کار رو انجام نمی ۷۳به  ۷۳حداکثر حقوق نیز از 

 «.بهتر بود

https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1187137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1187137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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ر و حداقل حقوق کارمندان دولتی در ایران آن در این میان کاربرانی هم بودند که برای تأکید بیشتر بر اختالف حداکث

 درست نبود اما همین امر نشان کردند. هرچند اطالعاتی که در این مقایسه میرا با دیگر کشورها مقایسه می
ً
دادند لزوما

 نویسد:تواند به اعتماد عمومی در جامعه ضربه زند. کاربری در این مورد میدهد که چگونه سیاستی میمی

 در نظام سلطه، استبدادگر و کاپیتالیست آمریکا سقف حقوق» 
ً
برابر است ولی مجلس  ۴ها نسبت به کف آن نهایتا

دهد. چرا؟ چون تعارض منافع در این مملکت بیداد ها میانقالبی ما، رأی به اختالف چند برابری حقوق

 «.کند!می

 گذاریجانبه انجمن صنفی در سیاستمداخله یک
ای سخن گفته است که در آن قرار شده است بخشی از اختیارات نماینده مجلس در توییتر خود از نامهحسن شجاعی؛ 

د به توانصدور مجوز داروخانه به انجمن داروسازان تهران واگذار شود. این نماینده بر این باور است که این وضعیت می

گذاری را بر عهده خواهد گرفت که در همان حوزه ذینفع منجر شود چراکه نهادی مسئولیت سیاست تعارض منافع

 است:

های صنفی مصداق تعارض منافع است. تا دیروز این در حالی است که اعطای اختیارات حاکمیتی به انجمن» 

نامه جدید تأسیس داروخانه بودند و حاال به دنبال ایی نشدن آئیننفعان انحصار مجوز داروخانه به دنبال اجر ذی

در دست گرفتن گلوگاه صدور مجوز داروخانه هستند. وزارت بهداشت باید این روند تشدیدکننده انحصار مجوز را 

 «.متوقف کند در غیر این صورت کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد

 هاست که وجود داردایران مدت تعارض منافع در نظام داروییست که مسئله کاربری نیز در پاسخ به وی اشاره کرده ا

 اند:چراکه پزشکان و داروسازان در اغلب اوقات مناصب این حوزه را در اختیار خود گرفته

ها فتح های مقررات نویسی را در سازمان و دانشگاهدار پستن حاال هم مردان داروساز داروخانه و شرکتهمی» 

 «.اند! نظام دارویی سلطنتی مشروع شده با مقررات پر از تعارض منافع!کرده

وع ل، این موضکار رایجی در ارتباط میان حکومت و اصناف است. با این حااعطای اختیار صدور مجوز به اصناف تقسیم

تواند به بروز مسائل جدیدی منجر شود. در واقع ممکن در صورتی که تحت ضوابط مدیریت تعارض منافع نباشد، می

پردازند، به وضعیت منصب دولتی به صدور مجوز برای خود میآمیز که در آن افراد صاحباست از یک وضعیت تعارض

 آمیز جدیدی منتقل شویم.تعارض

 امی اعضا یا مانع فعالیتها؛ حاتحادیه
ران اند؛ اما آنچه در ایاند که برای پیگیری حقوق و مطالبات صنفی خاص پدید آمدهاز دیرباز نهادهایی بوده هااتحادیه

ها را نه حامی خود که مانعی بر سر راه ای خاص اتحادیهاست این است که بسیاری از افراد فعال در حوزهاتفاق افتاده 

های خود دارند آن است که این نهادها تبدیل به محل دانند. عمده مشکلی هم که افراد با اتحادیهوکار خود میکسب

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/15850/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/15850/
https://iran-bssc.ir/research-fields/empowerment-of-civil-professionals-institutions/17683/
https://iran-bssc.ir/research-fields/empowerment-of-civil-professionals-institutions/17683/
https://iran-bssc.ir/research-fields/empowerment-of-civil-professionals-institutions/17683/
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پردازند. عالوه بر این سران زینه به اعضا به درآمدزایی میاند که با انواع تحمیل های از افراد شدهدرآمدی برای عده

گذاری پرداخته و به نفع خود کار ای که خود در آن ذینفع هستند، به سیاستها توان آن را دارند که در حوزهاتحادیه

بات کرده و موجها نیز وضعیت را برای فعاالن اقتصادی دشوارتر بین الزام قانون به عضویت در اتحادیهکنند. دراین

 ها را فراهم کرده است:ناخرسندی آن

 باید سراغ اتحادیه رفت مگر در معدود  ۷۳و  ۱۲، ۲۱قانون نظام صنفی این الزام را در مواد » 
ً
ایجاد کرده که حتما

آور کرده عضویت در یک موارد خاص. خوب چه باید کرد؟ عضو این نشن باید عضو یکی دیگه بشن. قانون الزام

کنید بشه کاری کرد که این مسیر اصالح ای این تعارض منافع را درهرحال داره. آیا فکر میرا و هر اتحادیه اتحادیه

 «.بشه؟

های مختلف محتاج توافق چند عمالً شریک جرم و مقوم همون فرایندهای مزاحم مجوز هستند. ایجاد اتحادیه» 

ل درمیاد هم رانت هم خیلی چیزای دیگه. اونا نفره با حق عضویت و... خودش یک بیزینسه که از توش هم پو

 «.دکننکاری میکنند. مانع کسی میشن یا مسیر کسی رو روغنخودشون عمالً مسیر پروژه و کار را فیلتر می

شود و حتی در مواقعی سران اتحادیه برای رقبای خود در بازار ها فقط به همین مورد ختم نمیالبته مشکالت اتحادیه

 کند:کنند. چنانچه کاربری یک مورد از آن را چنین بیان مینیز میاندازی سنگ

از یک اتحادیه کشوری چندین شکایت دریافت کردم که به بهانه مجوز و بدون اخطار، سایت رقبای سران اتحادیه » 

ین ند. اکنطور علنی از تعارض منافعشان سوءاستفاده نمیکند. حتی انحصارگران پزشکی هم اینرا فیلتر می

 «.ها گرفتکنم" را باید از اتحادیهحق که "باید عضو من شوید وگرنه تعطیلتان می

 وظیفه برای کسب درآمدعدول از انجام
الله مهدوی؛ عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی در رشته توییتی به تعارض درآمد و وظیفه در سازمان راهداری اشاره روح

 به حساب سازمان راهداری واریز میسو عوارض ر کرده است. طبق قانون از یک
ً
شود و به همین دلیل اهداری مستقیما

یابد. از سوی دیگر این سازمان وظیفه افزایش های صادرشده، افزایش میدرآمد این سازمان با افزایش تعداد بارنامه

یل کم شدن درآمد خود های صادرشده را بر عهده دارد. درنتیجه این سازمان به دلوری از طریق کاهش بارنامهبهره

رآمد این دهد قطع دحلی که وی برای این مسئله پیشنهاد میها اتفاق افتد. درنهایت راهتمایلی ندارد که کاهش بارنامه

 به حساب خزانه واریز شود و سپس »که طوریهاست بهسازمان از بارنامه
ً
عوارض راهداری توسط رانندگان مستقیما

 «.زمان راهداری پرداخت کنددولت به مقدار نیاز به سا
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