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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 
 
 
 

 مرسوم یهاوهیتعارض منافع و نقد ش تیر یمد یبر راهکارها یمرور  درآمد:
 

 راضیه شیخ رضایی 
 

ازاین، اند. اما پیشهای اخیر مفهوم تعارض منافع را وارد عرصه سیاسی و حقوقی خود کردهکشورهای مختلف در سال
فساد را  دهای ضکشورها برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن قوانین و مقرراتی را وضع کردند و انواعی از کمیته

ب و اجرایی ها تصویها و قوانین و مقرراتی برای کاهش فساد در دستگاهاند. در ایران نیز تاکنون برنامهتشکیل داده
ای مدیریت آمیز بر های تعارضهایی نیز برای کاهش موقعیتنین و دستورالعملشده است و از سوی دیگر، برخی از قوا

میان منفعت شخصی و منفعت عمومی مطرح بوده است. در این یادداشت، عالوه بر مرور راهکارها و تجارب کشورها 
ع پیشگیری تعارض منافهای رایج تواند از برخی از موقعیتدر مدیریت تعارض منافع و قوانین پشتیبان در ایران که می

مطرح  های معمول مبارزه با فساد نیزکند؛ نگاه انتقادی و نهادگرایانه مشتاق خان استاد دانشگاه سواس لندن به راه
 تواند برای ایران نیز راهگشا و سویه جدیدی برای مدیریت تعارض منافع باشد.شود که میمی

 

ی رسانی و اقدامات قهرحور نظارت، شفافیت، پاسخگویی، آگاهیتجارب کشورها در مدیریت تعارض منافع حول پنج م

 کشورها ترکیبی از قوانین سخت و قوانین نرم و پیشگیرانه را برای تعارض منافع در و جزایی قرار دارد. بااین
ً
حال، عموما

 گیرند.نظر می

، تبنا بر تحقیقابه پایین است.  فرایند از باال همچنین ازجمله راهکارهای عمومی، تقویت صداقت در سازمان در یک

ر رفتار که اگنحویها نهادینه شود و این امر تنها با رفتار و سخنان مدیران میسر است، بهفضای اخالقی باید در سازمان

گیرد و سختی صورت میکارانه و یا غیراخالقی مدیران زبانزد کارکنانشان باشد، امکان مدیریت تعارض منافع بهفریب

 تخلفات اداری سیر صعود خواهند داشت.
ً
 نهایتا

تواند های اجتماعی برای مدیرت تعارض منافع و یا محکومیت اخالقی مدیران و مسئوالن در جامعه نیز میتقویت نظارت

تجارب  پردازان وستای نظارت و ایجاد پاسخگویی و شفافیت صورت گیرد. از سوی دیگر، به عقیده برخی از نظریهدر را

اشد و ها بتواند فرصتی برای اعمال فشار برای اصالح رویهای میهای رسانههای سیاسی و افشاگریکشورها، رسوایی

 یکی از راهکارهای مدیریت تعارض منافع است.
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 اند؟هایی برای مدیریت تعارض استفاده کردهنون از چه روشکشورها تاک
ه اصلی را حوز چهار ایجاد کرده که  سازوکار و مقررات را برای پیشگیری از تعارض منافع چندین سیستم، دولت چین

های وپاشهای مربوط به منافع، مزایا و ریختدهند: اعمال قدرت، اظهارنامه دارایی و درآمد، ممنوعیتهدف قرار می

 .هاهایی راجع به اشتغال و وابستگی کارمندان دولت و بستگان آنو محدودیت ،شخصی

 انکارکن عملکرد و رفتار که ای راحرفه استانداردهای و اصول بر مبتنی ( رویکردیAPS) استرالیا عمومی خدمات بخش

 شود ایجاد کرده است. برخی از اقدامات شامل:می ارزیابی و نظارت آن تحت

 مالی و سایر منافع مرتبط هایی برای منافعتکمیل ساالنه اظهارنامه 

 ریزی کاری یا مباحثات مربوط به ارزیابی عملکردمالحظه آگاهانه تعارض منافع واقعی، یا بالقوه در برنامه 

 برگزاری جلسات برای آگاهی بخشیدن به کارمندان در حین انتصاب رسمی 

 ها و اصولارائه آموزش اختصاصی به کارمندان در رابطه باارزش APS 

 چهارگانه ایمجموعه سند این. کرد منتشر دولت مستخدمین راهنمای عنوانبه سندی را ۳۰۰۲ سال در کانادا دولت

 شامل: هک است گرفته نظر در عمومی خدمات بخش برای را هاارزش از

 أییدت را آن و گذاشته احترام مجلس امتیازات به که رودمی انتظار دولتی مستخدمین از: دموکراتیک هایارزش 

 .کنند

 و انصاف بودن، کارآمد ساالری،شایسته چون هاییارزش: ایحرفه هایارزش … 

 و صداقت کرداری،راست شفافیت، چون هاییارزش: اخالقی هایارزش … 

 گیردبرمی در را غیره و عدالت احترام، چون هاییارزش: ردمیم هایارزش. 

را نیز برای مدیریت تعارض منافع در نظر  اجرایی چندبعدی و نظارتی شده، کانادا چارچوبهای تعریفعالوه بر ارزش

 دخو اختیار تحت عملکردهای تا هستند ملزم قانون لحاظ به نظارتی هایدستگاه از ایمجموعه چارچوب این دارد. در

 موظف هاآن کهآن ضمن دهد ارائه وزرا از یکی یا مجلس به علنی صورتبه را آن گزارش و داده قرار بازرسی مورد را

 یروهاین سایر و کانادا سلطنتی نظامسواره پلیس. کنند تهیه خود مسئولیت هایحوزه درباره ساالنه گزارش هستند

 .کنند رسیدگی دولتی مقامات میان در فساد یاحتمال موارد به دارندوظیفه نیز پلیس

 ت کند.فع حرکمنا تعارض مسئله با ارتباط در نهادی مؤثر تغییرات سویبه گرایانهقانون رویکرد از نیز تالش دارد اندونزی

 :است زیر شرح به منافع تعارض حل مسیر تسهیل جهت در دولت به توصیه کارشناسان

 هابرنامه نقشه ترسیم به کمک برای منافع تعارض درباره مطالعه یک انجام 

 منافع تعارض جدید مقررات و قوانین گذاشتن اجرا به و بینانهواقع انتظارات تعیین 

 اندازیراه و کنندمی فعالیت کلیدی هایحوزه در که دولتی مقامات رایب قوانین از ایمجموعه سازیمشخص 

 قوانین این اجرای برای نظارتی سازوکارهای
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 افشاگران از حمایت و دولتی بخش بر نظارت برای مدنی هایگروه تشویق 

 آن اصول و منافع تعارض مفهوم خصوص در رسانیآگاهی برای عمومی کارزاری اندازیراه. 

 ابزارهای زیر را استفاده کرده است: برای پیشگیری از بروز تعارض منافع جمهوری کره

 طور خالصه شامل که به نامه آمده استسه موقعیت ویژه در این آیین ی:رسم مقامات برای رفتاری نامهآیین

، های غیرمنصفانهاختالل ایجاد کردن مقام دولتی در انجام وظایف کارمند زیردست خود با ارائه دستورالعمل

مداران فشار قرار دادن مقامات دولتی توسط سیاستاش، تحتارتباط وظایف یک مقام دولتی با منافع شخصی

مستخدمین دولتی باید از انجام وظایفی که در شمول تعارض برای انجام نادرست وظایفشان. در این شرایط 

 منافع است جلوگیری نمایند.

 این قانون شامل والدین، فرزندان و نیز همسران این مقامات  تی:دول مقامات شخصی هایدارایی افشای و ثبت

 .ودشبررسی می های مرتبط با دارایی توسط کمیته اخالق بخش خدمات عمومیشود. تمامی اظهارنامهنیز می

 و باالتر  ۴مطابق این قانون مقامات بازنشسته دولتی درجه  :بازنشسته دولتی مقامات استخدام در محدودیت

 اند. همچنین قانون فوقهای خصوصی انتفاعی منع شدهتا دو سال پس از بازنشستگی از اشتغال در شرکت

قامات دولتی برکنار شده به دلیل فساد نیز صادق های خدماتی و مدر ارتباط با اشخاص حقوقی مرتبط با حوزه

 است.

 یا باالتر که در وزارت دارایی و  ۴رتبه درجه طبق آن مأموران عالی: بستهچشم سپاریامانت سیاست جرایا

هزار دالر یا بیشتر دارند  ۲۰اقتصاد مشغول بکار هستند یا مقامات مرتبط با امور مالی که سهامی به ارزش 

 .ها قرار دهندهای امین بانکها را در حسابسهام خود را بفروشند یا آن اند یاموظف

بال دن اند که افراد بههایی از تعارض منافع را موردتوجه قرار دادهها جنبهدهد که اغلب آنمرور تجارب کشورها نشان می

 قابلشان بودهمنافع شخصی
ً
ل های تعارض منافع قابجنبهتشخیص است اما بسیاری از اند و تعارض منافع نسبتا

 شوند.ها درگیر تعارض منافع میها و شبکهرهگیری نیست و یا سازمان

ستاد ا دیوید هایناز سوی دیگر آنچه که این راهکارهای مدیریت تعارض منافع به آن توجهی ندارند این است که به قول 

 نمونه رایب. دارند نیز سیاسی وجه که است مسائلی به مربوط منافع تعارض مسئله سخت دانشگاه آکسفورد، قسمت

 بگیریم نظر در را منافع تعارض هایاظهارنامه و هایشاندارایی از مقامات جدایی صالحیت، سلب سازوکار سه اگر

 وی بازهم مقام، یک برکناری هنگام مثال طوربه. شودمی آشکار منافع تعارض مدیریت راهکارهای این هاییدشوار

 چه دندانن اگر حتی مقامات بسته،چشم سپاری امانت در مثالً  یا. دارد را مقامات سایر با وپاختساخت و تبانی امکان

 همچنین. است وکارشانکسب سود به تصمیماتی چه که ننددامی اما کند،می مدیریت را هاآن تجارت و اموال کسی

 سابحتسویه به تبدیل و آمیزنددرمی سیاسی منافع با منافع تعارض به مربوط هایافشاگری موارد از بسیاری در

 و یجناح هایوابستگی واسطهبه منافع تعارض مقررات از متخلفین مواقع از بسیاری همچنین،. شوندمی سیاسی

 .شوندنمی جازاتم حزبی
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 تواند به مدیریت تعارض منافع کمک کند؟در ایران چه قوانینی می
نها تعارض تاز دیرباز در ایران بدون اینکه از عبارت تعارض منافع استفاده شود، تالش شده است تا با وضع قوانینی نه

های موجود در ایران، برخی از موقعیتمنافع را مدیریت کنند بلکه فساد را نیز کاهش دهند. درواقع بخشی از قوانین 

 دهد، ازجمله:رایج تعارض منافع در ابعاد فردی را پوشش می

 1111مصوب  -نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی قانون مجازات اعمال .1

مصوب  -قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری  .2

1111 

 1131مصوب  -استخدام کشوری قانون  .1

 دولت کارمندان و وزیران جمهور،رئیس معاونان جمهور،یکم قانون اساسی: رئیس و چهل و یکصد اصل .3

 قسمتی ای تمام که مؤسساتی در دیگر شغل نوع هر داشتن و باشند داشته دولتی شغل یک از بیش توانندنمی

 تریدادگس وکالت و اسالمی شورای مجلس نمایندگی و است عمومی مؤسسات یا دولت به متعلق آن سرمایه از

 ،خصوصی هایشرکت مختلف انواع مدیرههیئت در عضویت یا عامل مدیریت و ریاست نیز و حقوقی مشاوره و

 مؤسسات و هادانشگاه در آموزشی هایسمت. است ممنوع آنان برای مؤسسات و ادارات تعاونی هایشرکت جز

 .است ثنامست حکم این از تحقیقاتی

 1111مصوب  -قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل .1

 1136مصوب  -قانون مدیریت خدمات کشوری .6

 1133مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات .1

 1131مصوب  -قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد .3

های کلف به ثبت اطالعات پرداختها م: کلیه دستگاه1131مصوب  -ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج .3

 کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند.

 های رایج تعارض منافع فردیتوانند موقعیتدرستی اجرا شوند میکه بهطور که بیان شد این قوانین درصورتیهمان

حال گروها و ... را مدیریت کند. بااینهمچون اشتغال همزمان، تعارض منافع قبول هدیه، تعارض منافع وابستگی به 

ماند این است که آیا صرف توان منکر ضرورت قانون مدیریت تعارض منافع در ایران شد. اما سؤالی که باقی مینمی

ن توجه به رویکرد مشتاق خا توان به مدیریت تعارض منافع در ایران امید داشت یا خیر. در ادامه، باتصویب قانون، می

اند و باید گاه اثربخش نبودهتنهایی هیچتوان گفت که قوانین و شعارهای شفافیت بهنشگاه سواس لندن، میاستاد دا

 نحو دیگری ورود کرد. به

 تنهایی کارآمد نیستند؟چرا قوانین به
ور مح -گذاری صنعتی است و در کنسرسیوم پژوهش شواهدمشتاق خان استاد اقتصاد و متخصص فساد و سیاست

المللی عمده راهکارهایشان برای ای و حتی نهادهای بینهای مشاورهبا فساد فعالیت دارند. به نظر وی سازمانمبارزه 
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ها هها و کمیتفرض همگان این است که با قوانین جدید، سازمانکاهش فساد، نهادسازی و قوانین جدید است و پیش

ای از قدرتمندان، در حال فقط عدهن است که همه و نهتوان مانع شیوع فساد شد اما آنچه همیشه مغفول است ایمی

 اند و یا در فساد مشارکت دارند و اغلب برای حفظ وضع موجود مشارکت دارند.نقض قانون

تحقیقات و مطالعات مشتاق خان نشان داده که بیشتر راهبردهای معمول و اصلی مبارزه با فساد که بسیار معقول 

کننده بوده است. این اقدامات گسترده که بارها امتحان شده د و کارآمدیشان مأیوسانخوردههستند در عمل شکست

ها شده ها و اقدامات بسیاری صرف آنشود اما بودجهدر سه مورد شفافیت، پاسخگویی و مجازات کردن خالصه می

 چند ماه بهبودی حاصکدامشان نتایج پایدار و ماندگاری نداشتهاست اما هیچ
ً
 شده اما شرایط به وضع قبللاند، عموما

 بازگشته است.

ها، پیشنهاد مشتاق خان برای نگاه به حل مسائلی همچون فساد و یا تعارض منافع این است که باید نحوه توزیع قابلیت

قوانین و مقررات سود  هایی را که از اجرایطور مثال باید سازمانتوزیع منافع و توزیع قدرت درک و تحلیل شود. به

تا  هایشان متصل کردها و ردهصنفیها را به همبرد و یا افرادی که نفعشان در ترویج قانون است باید پیدا کرد و آنمی

 باید از بازیگرانی که از قوانین منتفع می
ً
ت که شوند پشتیبانی کرد. این روشی اسنظارت افقی صورت بگیرد. اساسا

 کند.کند که از پایین به باال حرکت مییاد می افزاعنوان تغییرات اندکمشتاق خان از آن به

 کند:ای مشتاق خان بیان میدر مصاحبه

 ندرتبهکند خیلی نقض قانون شاید خیلی عمیق در جامعه رسوخ نکرده باشد، اما هرکس قانون را نقض می»

 همه این کهچونشود شود و مجازات میبه دادگاه کشیده می
ً
افتد. هر ی اتفاق میاهای شبکهها به روشواقعا

خورد و هرکس چیزی برای از دست دادن دارد. بنابراین سرانجام ها فالوده میکنندهناقض قانونی با سایر نقض

 شوند.ِاعمال قانون نیز فاسد می مؤسساتکه  است اینافتد آنچه اتفاق می

مانم به گ .کندین باشد، کار نمخواهد شفافیت باشد، پاسخگویی باشد، ِاعمال قانورویکرد از باال، حال می

 برای اینبخشی از این
ً
که فشار بر سیستم حفظ شود. اما به گمانم آنچه باید ها نیاز است اتفاق بیفتد صرفا

 نیاز است متوقف شود این انتظار است که با چنین کارهایی کافی است تا به هر چه می
ً
خواهیم برسیم. واقعا

ید و از فاسد را شناسایی کرد وزیرنخستکه گیرم  است ایننکته  ...فساد کار کردهای دیگر مبارزه با روی جنبه

فاسد خالص شدید، اما چون این نظام یک نظام غیررسمی قابلیت پایین است،  وزیرنخستدست این 

ز ا بعدی نیز به همین اندازه فاسد خواهد بود. پس نباید امیدهای خود را روی فرایند ِاعمال قانون وزیرنخست

 «باال برای رسیدن به توسعه یا مبارزه با فساد گذاشت.

رسد که نتایج تحقیقات مشتاق خان درباره مدیریت تعارض منافع هم صادق باشد. اگرچه ما باید برای تصویب به نظر می

دیریت م های تعارض منافعقانون مدیریت تعارض منافع در ایران تالش کنیم اما نباید انتظار داشت که همه موقعیت

 این قانون نیز به سرنوشت سایر قوانین منجر خواهد شد اما حرکت اساسی و هدف نهایی باید 
ً
خواهند شد بلکه احتماال

 گیرد.افزا باشند که توسط بازیگران تعارض منافع صورت میتغییرات اندک
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 در گفتگو با مشتاق خان« هاهای سازمانی برای اجرای موفق سیاستاقتصاد نهادی، دولت کارآمد و قابلیت» منبع:

*** 

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

از تعارض  یریشگیو پ یخود را در مورد طرح ارتقاء سالمت ادار یجلس، اظهارنظر کارشناسم یهامرکز پژوهش  

رح طرح بر ط نینقاط قوت ا شده پیشنهادطرح  نیا اتیرد کلضمن ساس این اظهارنظر، بر ا منافع منتشر کرد.

 . شود یریجلوگ یدر قانونگذار یکارتعارض منافع اضافه گردد و از دوباره تیریمد

ارض در مدیریت تع خانهوزارت اینبا تاکید بر پیشگامی  زش و پرورشوزارت آمو یمعاون حقوق ،یالشک یقاسم احمد 

 . اندجا شدهجابه در این راستا ریمد 08۰از  شیب ریدر چند سال اخمنافع گفت: 

 اتیوزارت اقتصاد و ه یکردروبا اشاره به  کسب و کار وزارت اقتصاد یو بهبود فضا شیمرکز پا سیرئ ،احیس ریام 

ند ک یابیرا ارز یدجد یصنف بخواهد متقاضهم ینکهاتاکید کرد:  صدور مجوززماندار کردن در باب  ییزدامقررات

 . دهدیم یض منافع خواهد داشت و نوآوران و فناوران را فرارتعار

های دولتی طی گفتگویی به ابعاد مختلف تعارض منافع سازمانی دستگاه یاسبق بانک مرکز سییر، فیاله س یول 

عضو شورای پول و اعتبار و مرتبط با رابطه دولت و بانک مرکزی پرداخته و این تعارض منافع را یکی از مشکالت 

 داند. پیش روی تصمیمات درست بانکی می

 
 ۰0۱۱فند اس ۰1 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

 
  

https://iran-bssc.ir/research-fields/theoretical-bases-of-bssc/21267/
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 احقاق حقوق مردم یبرا ،انحصار یوارلزوم شکستن د      

 

 0۴۰۰اسفند  8 ـ (مجلس ییو قضا یحقوق یسیونعضو کم)ی نقدعل یمحمدتق
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی 

 

مام انحصار را در ت یباکسب و کار، تقر یصدور مجوزها یلقانون تسه یبوبا تص یاسالم یخوشبختانه مجلس شورا
 یندرصد ا ۹۹بدون شک  مردم خواهد بود. قاحقاق حقو یدر راستا یامر گام مثبت ینها شکست و همعرصه

به عنوان  ؛یستن یو مسئله مصلحت یپشتوانه تخصص یک یدارا یعنیانحصارها، جنبه منفعت و تعارض منافع دارد، 
لذا  ابد،ی یشافزا یزتا با کاهش رقابت، سود به دست آمده ن کندیخود، تالش م یتدر عرصه فعال مجموعه یکثال: م

 ی،مشاغل اعم از کارشناسان دادگستر یگرحوزه وکالت مانند د .زندیانحصار م یجاددست به ا یر،مس یندر ا
 یه، جاعرص ینانحصار در ا یلبه دل یمهست تخصص است؛ اما گاه شاهد یازمندن… کارشناسان مسکن و ی،سردفتر

متخصصان  یرنسبت به سا یکمتر ییو توانا یاتمحکم شده که نه تنها تخصص الزم را ندارد بلکه تجرب یافراد یپا
اشته د یشگشا یدوکالت با یتفعال یفضا جاخوش کنند. یافراد به نوع یندارند؛ درواقع انحصار موجب شده که ا

 کنند. یتعرصه فعال ینبتوانند در ا یدبا کنند،یدرصد نمره آزمون مربوطه را کسب م ۰۰که  یباشد و افراد
 خبرگزاری موج 

 

 مجلس باشد  یتاولو یتقانون تعارض منافع و شفاف یفتکل یینتع    

 

 0۴۰۰اسفند  8 ـ ی(دادگستر یحقوق بشر کانون وکال یسیونکمیر دب)کار محمدصالح نقره
  یح  تعارض منافع طرح و ل 

 

 یفشاگرو ا یتفساد،شفاف یمنها یبا شعار "حکمران "ی، اصالحات قانون ییقضا یتفساد ، حما ینشست "افشاگر
کانون  فساد در یاز کنشگران افشا یمرکز و با دعوت شمار یدادگستر یحقوق بشر کانون وکال یسیونتوسط کم "

 املک ی، اجرامستقل افشاگر فسادهای نهاد یتنشست، ضرورت تقو ینا یاز جمله محورها مرکز برگزار شد. یوکال
 یل، تسهنآ یفور یبو تصو یتشفاف یحهال  یساز ییآزاد به اطالعات،نها یقانون انتشار و دسترس یینامه اجرا یینآ

با  یع فردتعارض مناف یریتطرح مد یبتصو و شاگرمستقل افهای رسانه یتو تقو یزمستقل فساد ست یثبت نهادها
 کشور بود.  یمنافع عموم

 بارزه بامقدمه واجب م ینکها یانمرکز با ب یدادگستر یحقوق بشر کانون وکال یسیونکم یرصالح نقره کار دب محمد
 یفتکل نییتع :مستقل است افزود یدر کنشگر یتیو حما ینیتام یسازوکارها یماز افشاگران و تحک یتفساد حما

عار گرفته شود وگر ش یجد یدفساد با یتوسط مجلس و اصالح منافذ بروز ساختار یتقانون تعارض منافع و شفاف
 ست. و پشتوانه ا یاما بدون اثربخش یجلب توجه افکار عموم یبرا یفساد فساد فقط محمل

 کانون وکالی دادگستری مرکز 
 

https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/419984-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/419984-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85#gsc.tab=0
http://icbar.ir/News/6908
http://icbar.ir/News/6908
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  یپزشک یننو یزاتتجه یموانع ساخت و انتقال تکنولوژتعارض منافع یکی از    

 

 0۴۰۰اسفند  ۹ ـخبرگزاری دانشجو 
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 ین. اهستندرا دارا  یپزشک یننو یزاتتجه یساخت و انتقال تکنولوژ یتوانمند یمعدود یهادر کشور ما شرکت
در  یتکاه یزاتتجه یساخت و انتقال تکنولوژ ییمتخصص و کارآمد توانا یدارا بودن منابع انسان یللها به د شرکت

ه روز ب ی،ادار هاییگوناگون اعم از بروکراس یلبه عمل آمده به دال  هاییبررس یکندارند. ل یرا به خوب یپزشک هحوز 
و حفظ منافع گروه خاص؛ همه و همه دست به  ینجهت تامپنهان  یهاتعارض منافع و وجود دست ین،نبودن قوان

 در کشور گردد. یپزشک یزاتتجه یددر حوزه تول یداخل یهاشرکت ییدست هم داده تا مانع رشد و شکوفا
 خبرگزاری دانشجو 

 

 کندیدار مرا خدشه یتعارض منافع اعتماد عموم     

 

 0۴۰۰اسفند  ۹ ـ ی(متخصص اخالق پزشک)انجو  یعل
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یمنافع ترجمه شده است درحال یدر فارس Interestاست و کلمه  Conflict of Interestتعارض منافع ترجمه عبارت 
 یمدار یتو محبوب یاجتماع یگاهمانند شهرت، جا یمختلف هایدغهبه مفهوم دغدغه است. ما دغ یشترکلمه ب ینکه ا

ام دهد انج یکار یتبه محبوب یدنرس یلبه دل یممکن است کس یعنیاست  یها هم مسائل مالدغدغه یناز ا یکیو 
م در آن ه یگریو دغدغه د یو هر دلنگران یستن یحث مالصرفا ب عتعارض منافگذاشته شود.  یرپاز یگریکه دغدغه د

 انجام دهم. یضبه ضرر مر یداشتن باعث شود که کار یتمحبوب یبگنجد و مثال ممکن است تالش من برا
از تعارض  توانیم یرسان یها و آگاهدرست، پرداخت مناسب حق و حقوق یستمیها و ساخت سبا اصالح تعرفه

خش پولساز ب یمارانکه ب یکار کند و هم بخش خصوص یهم در بخش دولت یکس یمکرد. نگذار یشگیریمنافع پ
 تیبه وجود آمدن موقع یاست که جلو ینمقابله ا یهااز راه کییکند. در واقع  یتهدا یرا به بخش خصوص یدولت

 یرساناطالع توانیتعارض منافع وجود ندارد م یطاز شرا یشگیریهم که امکان پ ی. در مواردیریمتعارض منافع را بگ
هم  یرصدد یکنمرکز مراجعه  ینتو الزم است و اگر به ا یکه نوار قلب برا یدبگو یضبه مر تواندیکرد. مثال پزشک م

 که به کدام مرکز مراجعه کند. گیردیم یمتصم یمارب یطو در آن شرا گیردیبه من تعلق م
تو هرچقدر درآمد  یعنیاز موارد تعارض منافع است. کارانه  یکیوجود دارد مثال کارانه خود  یهم خال قانون یدر موارد

 یوستپ دیکارانه قانون است اما قانون هم با. برییاز درآمد م یشتریسهم ب ی،داشته باش یمارستانب یبرا یشتریب
 مصداق تعارض منافع باشد.  تواندیقانون م ینکه ا دانندیما نم یرانمد یحت داشته باشد اما یاخالق
است. اگر مردم به ما اعتماد نکنند به سمت  یدار شدن اعتماد عمومخدشه تعارض منافعی هایبآس ینتراز مهم یکی

 از نظام سالمت هستند.  یدنا ام یهاکه به دنبال آدم روندیم یادینیش
 ایسکانیوز 

 

https://snn.ir/fa/news/999198
https://snn.ir/fa/news/999198
https://www.iscanews.ir/news/1131666
https://www.iscanews.ir/news/1131666
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 تعارض منافع یلآموزش و پرورش به دل یرمد 180 ییجاجابه    

 

 0۴۰۰اسفند  00 ـ (زش و پرورشوزارت آمو یمعاون حقوق)ی لشک یقاسم احمد
 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

 یرمد 08۰از  یشب یرکه در چند سال اخ یابوده به گونه یشگامپ مدیریت تعارض منافع مقولهدر آموزش و پرورش 
است  ینیپا یارما بس خلفاتآموزش و پرورش است. خوشبختانه آمار ت هاییتاز اولو یزیلذا فسادست .اندجا شدهجابه

 .داشته باشدوجود  یدمقدار هم نبا یناما هم
 گزاری تسنیمخبر  

 
 

  یدولت هایستگاهدسازمانی  تعارض منافعبانک مرکزی و مسئله     

 

 0۴۰۰اسفند  0۰ ـ (یبانک مرکز سبقا ییسر) یفاله س یول
  ظام بانکینتعارض منافع در 

 

 یک مرکزکل بان یسشود که رئمی یتاستنباط تقو یندر دولت ا یبانک مرکز یسرئ یبا توجه به حضور بدون حق رأ
 یلتبد جیبتدر ینبرسد و ا یبودولت به تص یدر دولت و ستاد اقتصاد یدو اقداماتش باها یاستاست و س دولتعضو 

دهد می یصرا که مؤثر است تشخ یو اقداماتها یاستتواند سنمی که عمال" یشده و بانک مرکز یبه عرف و روش جار
م که پول و اعتبار ه یشورا یبمراجع است. ترک یرسا یماتاز تصم یکند که ناشمی یجینتا یو اجرا کند، پاسخگو

 یمتخصص و دارا یرآن غ یاعضا یتبر علت است. چرا که اکثر یدکه مز یک مرکزدر بان یاستگذاریس یرکن اصل
ه و تخصص تجرب یازمندنهایی یاستو س یماتتصم ینکند. اتخاذ چنمی تر یچیدهکار را پ ینتعارض منافع هستند و ا

و از آنجا که  دمطلوب شو یجهاست تا منجر به نت یگرطرف و عدم وجود تعارض منافع از طرف د یکحاضر از  یاعضا
 یرأثبه ت یتوجه اصلها در اظهار نظر یرکنند ناگزمی مایندگین یژهوهای یتو مسئول یفرا با وظا یدستگاه خاص

 و یماتاتخاذ تصم یدر اغلب موارد مانع اصل یتعارض منافع دستگاه این دستگاه متبوع است.بر  یماتتصم
 لحتکه مص یمناسب یمتصم یرا برا یتنظر موافق اکثر یتواندنم یدرست است و معموال بانک مرکزهای یاستس

ند، کمی اس آن صادرجمهور بر اس یسکه رئ یو دستورات یجمع یماتتابع تصم یرو ناگز یاوردداند به دست بمی
 باشد.  یماتآن تصم یاجرا یجنتا یتواند پاسخگونمی هم یطیشرا ینخواهد بود. در چن

البته  .دکنننمی ینتام یبانک مرکز یاستقالل را براتعارض منافع که وجود دارد  یکسریوجود  یلمتاسفانه به دل
اد نه یکد یخواهد و نبانمی یدارند. بانک مرکز یمرکز از بحث استقالل بانک ینادرست یهابرداشت هایبعض

 دیاست که با یمال یاستو س یپول یاستس یهماهنگ یاساس یهااز بحث یکیجداگانه و کامال مستقل باشد، 
 یپول استیبتواند س یدبا یاست که بانک مرکز ینما ا یآن در نظر گرفته شود. بحث اساس یهمواره ساز و کار الزم برا

 مدتش را دنبال کند. بلند یهاو برنامه
 سایت تحلیل بازار 

 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/11/2675294
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/11/2675294
https://www.tahlilbazaar.com/news/137600
https://www.tahlilbazaar.com/news/137600
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 وران و فناورانآمانع نو ؛عارض منافع صنفیت    

 

 0۴۰۰اسفند  00 ـ (کسب و کار وزارت اقتصاد یو بهبود فضا یشپامرکز  یسرئ) یاحس امیر
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی 

 

خود را انجام  یقانون یفدستگاه تکال ۶ دهدیوکار نشان مکسب یصدور مجوزها یتبه دست آمده از وضعاطالعات 

مجوزها  یدرگاه مل یقکردن مجوزها و صدور آن از طر یینها یبرا یرو به رشد یتدستگاه وضع ۳۴چنان اند و همداده

 .است یرو قابل تقد یکسب و کار ستودن یصدور مجوزها یتحقق سامانده یبرا جمهوریسرئ یجد اهتمام ندارند.

ع که مقررات وض ییو آنها گذارانیاستس یبرخ یراکسب وکار تعارض منافع است ز یاز معضالت صدور مجوزها یکی

و  هنددینم یا یگرانرو امکان رقابت و باز شدن فضا را به د یناغل دارند و از ادست بر کسب و کار همان مش کنندیم

 فرسا است.سخت و طاقت یارآنکه بس یا

 ینکها باره معتقد است: ینکسب و کار وزارت اقتصاد در ا یو بهبود فضا یشمرکز مطالعات، پا یسرئ ،یاحس امیر

 رایز دهدیم یض منافع خواهد داشت و نوآوران و فناوران را فرارکند تعار یابیرا ارز یدجد یصنف بخواهد متقاضهم

ز ظهور و برو هایتسگ یلعلت در کشور ما امثال ب ینو به هم دهندیبها نم یدجد یآنها در چرخه صدور مجوز به فناور

دار دنبال زماندر باب صدور مجوز عنوان کرده است: به  ییزدامقررات یاتوزارت اقتصاد و ه یکردبه رو وی ندارند.

 حال شفاف باشد. ینو در ع یرقابل تفس یرهر مجوز غ یافتدر یطشرا ینکهو ا یمها هستشدن مجوز
 روزنامه کیهان 

 
 

  لکترونیکنویسی اسخهنپیش پای  ،تعارض منافعمانع     

 

 0۴۰۰اسفند  0۴ ـ (بهداشت و درمان یسیونعضو کم)ی بندپ یمحسن یمحمد عل
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یسبرر  یرچون در مس یبه مجلس داده شده است ول یکالکترون یسینونسخه یدرباره روند کند اجرا ییهاگزارش

به حفظ  ندکیم یادیکمک ز یکیالکترون یسینو. نسخهیمامسئله دور شده ینبه ا یدگیاز رس یکم یمه هستبودج

ته اگر تعارض منافع وجود نداش .کندیکمک م ،که تعارض منافع دارند یکسان یهادست یدنکشور و به بر المالیتب

انجام شود. اما اگر تعارض منافع وجود داشته  یروند منطق یکدر  یکالکترون یسینوتا نسخه شودیباشد تالش م

و  یربرداریبه فروش برسد، خدمات تصو یاضاف یتا دارو یمموجود را آشفته نگه دار یطکه شرا یمباشد ما مجبور هست

داروخانه و  ار،یمعملکرد پزشک، ب یتشفاف یعنی یکالکترون یسینونسخهبر گردن دولت گذاشته شود.  ی... اضاف

 . یمروینم یتشفاف ینبار ا یراست که ما ز ینمشکل ا ی. ولیمارستانب
 خبرگزاری ایلنا 

 
 

 
 

https://kayhan.ir/fa/news/237686/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-24-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%C2%A0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://kayhan.ir/fa/news/237686/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-24-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%C2%A0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1204011-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1204011-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

 

 12 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 از تعارض منافع یریشگیو پ یطرح ارتقاء سالمت ادارر مورد ظهارنظر کارشناسی دا     

 

 0۴۰۰اسفند  ۹ ـ (های مجلس شورای اسالمیوهشژ رکز پمکارشناس ) مرتبحیی ی
 تعارض منافع  طرح و لیح 

 

 از تعارض منافع یریشگیو پ یطرح ارتقاء سالمت اداراظهارنظر کارشناسی خود را در مورد  ،های مجلسوهشژ پمرکز 
در  که« از تعارض منافع یریشگیو پ یارتقاء سالمت ادار»طرح » :مده استآدر چکیده این اظهارنظر منتشر کرد. 

دارد که « تعارض منافع تیریمد»از لحاظ محتوا با طرح  یادیاعالم وصول شده است، شباهت ز 0۶/۶/0۴۰۰ خیتار
است. به  دهیرس بیبه تصو ۳۲/0۰/0۲۹۹ خیدر تار یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیدر کم یبا اصالحات

و  یارس زیطرح ن نیوارد بوده، بر ا« تعارض منافع تیریمد»که به طرح  یراداتیاز مشکالت و ا یاریبس لیدل نیهم
 «ادامه ذکر شده است. وجود دارد که در نیشینسبت به طرح پ ییها تیو مز یاست. البته نکات اصالح یجار
 نیا ادیز اریبس شباهت نیهمچن و شده انیب ضعف و قوت نقاط به توجه با» :مده استآگیری این گزارش نتیجهدر 

 ضافها منافع تعارض تیریمد طرح بر طرح نیا قوت نقاط که گرددیم شنهادیپ منافع، تعارض تیریمد طرح با طرح
 «.شودیم شنهادیپ طرح نیا اتیکل رد لذا شود، یریجلوگ یقانونگذار در یدوبارهکار از و گردد

 یلمع ناظر یشکر ییطال شهاب و دیعبدالحم یمهدانجام شده و  مرتب ییحی اظهارنظر مذکور توسط نیتدو و هیته
 اند. ن بودهآ

 های مجلسوهشژ مرکز پایگاه پ 
 

 ؟چگونه قابل رفع استادرکنندگان مجوز ص تعارض منافع     

 

 0۴۰۰اسفند  8 ـ (یکارشناس مسائل اقتصاد) یحمد ذوالفقارا
  وکارها و بازرگانیسبکتعارض منافع در حوزه 

 

تقاضا،  فتایدر لیوکار از قبکسب یامور مربوط به مجوزها هیکل ق،یتلف ونیسیبر اساس مصوبه کم:پاناخبرگزاری 
 یدرگاه مل قیصرفا از طر 0۴۰0 بهشتیاز اول ارد یستیو صدور مجوز، با هاهیدییها و تابه استعالم یدهپاسخ

صدور مجوز و امور مربوطه خارج از  دماتبابت خ نهیبه بعد، اخذ هرگونه هز خیتار نی. از اردیکشور انجام گ یمجوزها
ت گو در گف ،یکارشناس مسائل اقتصاد ،یراستا احمد ذوالفقار نیدر ا ها ممنوع است.سامانه مذکور توسط دستگاه

 ،قاریگفته ذوالفه بکرد.  دیکسب و کار تاک یصدور مجوزها ریدر مس ییو اجرا یبا پانا به وجود دو دسته موانع قانون
دسته از  نیا یریگعلت شکل ست.ا یکسب و کار را ضرور یبر سر راه صدور مجوزها ییر طرف کردن موانع اجراب

 کسب و کارها مانند یرخب صادرکنندگان مجوز است. میمستق ریغ ای میبا منافع مستق یموانع، وجود تعارض جد
تعارض  ،یی. در بحث موانع اجراکنندیم یآن شانه خال افتیاما از در شوندیمجوز م افتیحوزه داروخانه مشمول در

در واقع  فعال بازار و میمستق ریغ ای میشکل که صادرکنندگان مجوز به صورت مستق نیمطرح است، به ا یمنافع جد
 درخواست مجوز کرد و پس یقانون اگر شخص نیبر اساس ا .شوندیمحسوب م یجد یمانع نیتفع هستند، بنابرامن

  صادر نشد، ثبت درخواست به منزله مجوز است. یاز چند روز مشخص مجوز
 اناپخبرگزاری  

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1695045
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1695045
http://pana.ir/news/1259290
http://pana.ir/news/1259290
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 تعارض منافع پیامد ؛یعدالتیبتحلیل فضای مجازی: 
 صدا ی بیهاتضییع حقوق گروه های ذینفوذ وگروه تعارض منافع

 

 محمد عادلی 
 

ت. ها با معلمان بیشتر در مرکز توجهات قرار داشها و مقایسه آنعلمی دانشگاهدر هفته گذشته وضعیت اعضای هیئت
هادهای دیگر برخالف حکم دیوان عدالت اداری همچنان مصر بر اجرای سهمیه در یک مورد وزارت علوم به همراه ن

 علمی در وزارتعلمی هستند و کاربران دلیل این اصرار را حضور خود اعضای هیئتخاص فرزندان اعضای هیئت
ین دانند. در موردی دیگر کاربران دلیل عدم توجه به وضعیت معلمان در بعلوم و سایر نهادهای مربوطه می

سیاری ها متفاوت است چراکه بکه وضعیت برای استادان دانشگاهدانند درحالیها میصدایی آنگذاران را بیسیاست
 علمی هستند.از نمایندگان مجلس از اعضای هیئت

 

ل یها برخوردارند. یکی از دال گذاریهای مختلف جامعه به دالیل مختلف از توان تأثیرگذاری متفاوتی بر سیاستگروه

ند کاست که در آن فرد یا سازمانی امکان آن را پیدا می گذار و مجریاتحاد قاعدهآمیز این امر ناشی از موقعیت تعارض

ها در نهادهایی مانند وزارت علوم، علمی دانشگاههایی را پیش برد. حضور اعضای هیئتکه به نفع خود سیاست

گونه افراد در چنین ای از این موقعیت دانست. هرچند حضور اینتوان نمونهمجلس، سازمان سنجش و... را نیز می

توان افراد را از چنین حقی محروم کرد، اما مشکل اصلی افتد و نمیادهایی در بسیاری کشورهای دیگر نیز اتفاق مینه

 آن است که در ایران سازوکاری برای مدیریت و کنترل تعارضات احتمالی در نظر گرفته نشده است.

 گذاریکسب منفعت شخصی در سیاست
ان فرزندلت اداری و شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد سهمیه خاص ها است که کشمکشی بین دیوان عدامدت

سو شورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر نهادها همچون سازمان سنجش و وزارت دارد. از یک علمی وجوداعضای هیئت

علمی از امکان تغییر رشته و یا محل تحصیل تأکید دارند اما از سوی دیگر علوم بر برخورداری فرزندان اعضای هیئت

 در پی لغو آن است.دیوان عدالت اداری آن را ناعادالنه دانسته و 

وان رهنگی عن؛ دبیر شورای عالی انقالب فسعید رضا عاملیهای دیوان عدالت اداری نیز ها به تالشدر آخرین واکنش

 علمی کجایی فرزندان هیئتدر لغو مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی مانند لغو مصوبه جابه»کرده بود که 
ً
ه اخیرا

تواند مصوبات شورای عالی را لغو کند هیئت عمومی دیوان ورود پیدا کرد، انتقاداتی وجود دارد. هیچ جایگاهی نمی

 «.یا ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری مگر خود شورای عالی انقالب فرهنگی و

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://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14000920000039/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14000920000039/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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که  به تعارض منافعیآمیز یا عادالنه است، برخی کاربران فارغ از این کشمکش و اینکه آیا چنین امتیازی تبعیض

علمی در وزارت علوم و سایر اند. این کاربران معتقدند ازآنجاکه اعضای هیئتبین نقش دارد هم اشاره کردهدراین

 نهادهای مرتبط خود منتفع از این مصوبه هستند، بر اجرای آن و نادیده گرفتن حکم دیوان عدالت اداری تأکید دارند:

می علوانتقال فرزندان اعضای هیئتآمیز و برآمده از تعارض منافع وزارت علوم در خصوص نقلصوبه تبعیضم» 

دانشگاه که دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف آن را ابطال کرده است، بار دیگر با شکل دیگری تدوین 

 «.برای چندمین بار ابطال شد و اجرایی شد که با ورود رئیس دیوان عدالت اداری، این دستورالعمل

؛ رئیس سازمان سنجش نیز در همین رابطه و در دفاع از این مصوبه در اظهاراتی عنوان کرده است عبدالرسول پورعباس

 ها داده شده بهعلمی دانشگاهعلمی حداقل امتیازی است که به اعضای هیئتجابجایی فرزندان اعضای هیئت»که 

 «.همین جهت نباید نگران بخش عدالت در این بخش بود

 در پاسخ به چنین اظهاراتی یکی از کاربران به برخورداری فرزند پورعباس از این مصوبه اشاره کرده و نوشته است:

علمی استفاده کرده و از شیراز اومده تهران زمان سنجش که پسر خودش از سهمیه فرزندان هیئترئیس سا» 

امروز گفته این سهمیه ناعادالنه نیست و عدالت یک موضوع نسبیه!!! قشنگ نیست؟ تعارض منافع که میگیم 

 «.یعنی همین

 صدامعلمان بی
ه بندی معلمان است کها مربوط است، طرح رتبهدانشگاهعلمی نوعی به اعضای هیئتیکی دیگر از موضوعاتی که به

اند. در این میان هرچند مجلس اقداماتی را در این راستا بارها معلمان در اعتراضات خود خواستار اجراشدن آن شده

ی پیگیرها معتقدند آنچه در مجلس انجام داده است، اما این اقدامات نیز با اعتراض معلمان مواجه بوده است چراکه آن

 شود با مطالبات معلمان متفاوت است.می

کاری ها را با یکدیگر مقایسه کرده و نوعی کمعلمی دانشگاهدر این میان برخی کاربران وضعیت معلمان و اعضای هیئت

ود خ نمایندگان مجلسها ازآنجاکه بخشی از اند. به گمان آنهای معلمان در مجلس یادآور شدهرا در پیگیری خواسته

تر در پیگیری وضعیت اعضای هایی به نفع خود بهره برند، مصممتوانند از سیاستاستاد دانشگاه هستند و می

 هایشان ندارند.ها هستند و در مقابل معلمان صدایی در مجلس برای پیگیری خواستهعلمی دانشگاههیئت

در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که از پیگیری وضعیت معلمان سخن گفته بود، در همین رابطه چند تن از کاربران 

 نویسند:می

 «.کس رو نداریمها هستیم که هیچدوی، ما معلمشما که خودت استاد دانشگاهی و واسه حقوق خودتون می» 

https://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_(%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9)
https://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_(%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9)
https://www.sharghonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-13/341612-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://wikicoi.com/view/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D8%BA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://wikicoi.com/view/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D8%BA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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 بعید میشما به» 
ً
علمان مان دانشگاه چند برابر مدانم به فکر ما باشید! کجای دنیا معلعنوان استاد دانشگاه واقعا

آور است استاد دانشگاه با مدرک لیسانس و مرتبه آموزشیار گیرند؟! فقط در ایران! خجالتمدارس حقوق می

 «.مربی چند برابر دکتر معلم حقوق بگیرد!

ه دلیل د کاند و معتقد بودنهمچنین برخی دیگر از کاربران به تأسیس مدارس توسط برخی از مسئوالن اشاره داشته

ها آن است که افزایش حقوق به بندی و افزایش حقوق آنهای معلمان در مورد طرح رتبهاصلی نادیده گرفتن خواسته

 نویسد:ضرر این مسئولین خواهد بود. یکی از کاربران در این مورد می

ها آن ارند، دلیل مقاومتگیر در مورد حقوق معلمان مدرسه غیرانتفاعی داگر بدانیم چند نفر از مسئولین تصمیم» 

 «.گیر هستند هیچ امیدی به اصالح امور نیستفهمیم. تا این افراد تصمیمرا می

 حذف رقبا به بهانه نظارت
وکارهای مدیره اتحادیه کشوری کسبعنوان رئیس هیئتمدتی است که حمید محمدی؛ مدیرعامل دیجی کاال به

وکارهای ه نحوه انتخاب خود و وظیفه این اتحادیه در مقابله با کسبمجازی انتخاب شده است. وی در رشته توییتی ب

 وکارهایی را تعلیق کند:متخلف اشاره کرده بود که در صورت لزوم این حق را دارد که چنین کسب

وکارهایی که ها ابزارهای قانونی برای مواجهه با کسبوکارهای مجازی هم مثل سایر اتحادیهاتحادیه کسب» 

توجه به تذکرها، حقوق مشتری که ستند در اختیار داره. اگر یک رستوران حتی با داشتن مجوز، بیپاسخگو نی

 «.شه؟رعایت بهداشت و سالمته رو رعایت نکنه غیر از اینه که تا رفع مشکل پلمپ می

بین شکل راینها قرار دارد اما برخی کاربران از تعارض منافعی که دهرچند این وظیفه در زمره اختیارات اتحادیه

های بزرگ ها از این بابت بود که به دلیل عضویت مدیران برخی اپلیکیشنگیرد، اظهار نگرانی کرده بودند. نگرانی آنمی

 عالوه آنکه در اینمدیره اتحادیه، ممکن است از این فرصت به نفع خود و برای حذف رقبا استفاده شود. بهدر هیئت

 نیز در اختیار مدیرعامل این شرکت قرار گرفته است و ممکن نیست برخوردی قانونی صورت وظیفه نظارت بر دیجی کاال

 نویسد:با شرکت خود کند. در همین راستا کاربری در این مورد می

اجبار رئیس اتحادیه کردن. بعدشم حمید محمدی مدیرعامل دیجی کاال میگه من رو علیرغم میل باطنی و به» 

عضو اتحادیه نیستن و جواب شکایت مشتری رو خوب نمیدن رو فیلتر کنم؛ اما  وکارهایی کهمجبورم که کسب

وقتی دیگه عضو اتحادیه شدن مشتری هر کاری بکنه هم فیلتر نمیشن. روزی صدها شکایت از خدمات افتضاح 

 دیجی کاال میشه، ِکی سایتش رو فیلتر کردین؟ از اعضای دیگر این اتحادیه مدیرعامل تپسی هم هست؛ یعنی

کالً توی ایران چیزی به اسم تضاد منافع تعریف نشده است. قدرت اقداماتی مثل فیلترینگ )که در کل اصالً نباید 

 «.وجود داشته باشه( و پلمپ اصالً نباید در محدوده اختیارات اتحادیه باشه
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