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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 م؟یمنافع: از کجا آغاز کن تعارضدرآمد: 
 ظرفیت نظریۀ توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مدیریت تعارض منافع

 

  یسمانه سهراب 
 

  
ای برای حاکمیت و دستگاه اداری است که به دلیل توجه دیرهنگام به آن، از حد عارضه فراتر رفته تعارض منافع عارضه

شوند. یابند، به همان نسبت نیز پیچیده میکه خصلت بحرانی می و به یک بحران فراگیر تبدیل شده است. مسائلی

ت و باید رویکرد نگرند قابل فهم نیسکنند یا مسئله را از یک زاویه میهایی که به یک عامل تکیه و تاکید میدیگر با تحلیل

 ها در پیش گرفت.  تری نسبت به آنجامع

ارآمدی و بروز فساد در سیستم اداری و حکومتی است. اما همچنین تعارض منافع منشاء اتالف بودجه و اختالل و ناک

های اجتماعی نظیر پزشکان، صاحبان صنایع، مهندسان و در جامعه )اقتصاد بخش خصوصی، جامعۀ مدنی( و گروه

اء آن شتواند بروز یابد. به عالوه، هر موقعیت تعارض منافع خواه درون حکومت ریشه داشته باشد و خواه من... نیز می

ای بازگردد، در نهایت یک مسئلۀ حاکمیتی است. در بازار و اقتصاد بخش خصوصی و به یک تشکل اقتصادی و حرفه

گری اختالل و کوتاهی رخ دهد، این گر دارد و زمانی که در این تنظیمحتی در عرصۀ مدنی، حاکمیت نقش تنظیم

 توانند جوالنگاه تعارض منافع شوند. ها نیز میبخش

کند، این امر نمایی میا اگر تعارض منافع در صنفی نظیر پزشکان نیز به مثابه بحرانی جدید برای نظام سالمت ما رخلذ

 گری حکومت و دستگاه اداری آن است. گری یا ضعف تنظیمتا حدود زیادی نتیجۀ عدم تنظیم

مطرح شده، زیاد شنیده شده که مقامات های اخیر که تعارض منافع به عنوان یک مسئله برای حکمرانی ایران در سال

و مسئوالن حکومتی )دولتمردان، نمایندگان مجلس، مسئوالن قضایی و ...( تعارض منافع را به انحصار در برخی 

اند و هیاهوی زیادی نیز حول این مسائل رخ داده است. برای مثال در مورد افزایش ظرفیت های صنفی نسبت دادهگروه

سئله به این صورت تحلیل شده که چون پزشکان نقش سیاستگذاری در امور نظیر تعیین ظرفیت دانشجویان پزشکی م

شوند که ظرفیت دارند و از طرفی خودشان در محدود ماندن بازار و کاهش رقبا ذینفع بوده و هستند، مانع از آن می

انشجوی ا با افزایش ظرفیت پذیرش دهای پزشکی افزایش یابد؛ لذا باید مقاومت صنفی پزشکان را در هم شکست ترشته

التحصیل، انحصار از بین رفته و مشکل کمبود پزشک حل شود. عین پزشکی و در نتیجه افزایش تعداد پزشکان فارغ

 التو اعطای گواهی وکآزمون همین استدالل در مورد کانون وکال نیز مطرح شده و از آنجا که کانون وکال در برگزاری 

آمیز، از طرفی خود، در محدود نگاه داشتن بازار وکالت ذینفع است، با اعمال محدودیت تبعیض پایه یک دخیل است و
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های مشابهی در مورد تعارض منافع در نظام مانع ورود گستردۀ رقبای جدید شده و دچار تعارض منافع است. استدالل

 ای مطرح است. های حرفهمهندسی و دیگر اصناف و گروه

ها گرایش در فهم و مدیریت تعارض منافع در بخشی از سیاستگذاران کشور شکل گرفته که لبر اساس همین تحلی

 د. کنعزیمت مدیریت تعارض منافع قلمداد میها را نقطهای و شکستن انحصار آنهای حرفهتضعیف اصناف و گروه

ای حرفه هایام که اصناف و گروهبه این موضوع پرداخته نوشته دیگریهای فوق پربیراه نیست. در روشن است که نمونه

چه نقش و جایگاهی دارند و استدالل کسانی که معتقدند اصناف منشاء انحصار هستند مطرح شده است. در همان 

ادهای ای و دامن زدن به تضهای حرفهکه پرچم تعارض منافع نباید به ابزاری برای تضعیف گروه نوشته نیز تاکید شد

ماه پیش طرح شد،  4ای که در آن نوشته حدود اجتماعی تبدیل گردد. غرض تکرار مطالب آن نوشته نیست. اما مسئله

ای ذیل شعار مقابله با انحصار و حرفه هایهمچنان در فضای سیاستگذاری ما جریان دارد: انتقاد از اصناف و گروه

 تعارض منافع. 

چون این مسئله ارتباط مستقیم به تنظیم روابط حکومت و جامعه و رویکرد توانمندسازی همزمان حاکمیت و جامعه 

 توان به این مسئله پراهمیتای دیگر میدارد، جا دارد که به تفصیل و کرات مورد بررسی واقع شود. اکنون از زاویه

های صنفی نظیر پزشکان، مهندسان، وکال، سردفتران و ... دچار تعارض منافع هستند و پرداخت. فرض کنیم که گروه

گذاری، اعطای مجوز و ... به این اصناف منشاء بروز تعارض منافع واگذاری بخشی از حقوق حاکمیتی نظارت، قاعده

 شود: دیگر مطرح میها شده است. در تحلیل چرایی این مسئله چند فرض در آن

رده های گستهای ذینفوذ را ندارد. مثال  پزشکان و مهندسان البی. حاکمیت قدرت الزم برای محدود کردن برخی گروه1

ساز در کشور دارند و بلکه بسیاری از سیاستگذاران خودشان پزشکان و مهندسان هستند. و قوی در نهادهای تصمیم

ها قواعد را به شکلی که دلخواه خود و مطابق منافع صنفیشان ای ذینفوذ درآمده و آنهلذا این نهادها به تسخیر گروه

 کنند. هست هدایت می

، حقوق حاکمیتی خود را در جهت 1گرددتر بازمی. حاکمیت بر اساس قوانین رایج که در مواردی به چند دهه قبل2

 وقتی این مشارکت جامعه و کم کردن بار اداره امور پیچیده و سنگین حکوم
 
تی، به اصناف واگذار کرده است و طبعا

                                                           

این قانون آمده  6است. در ماده  1111ن وکالی دادگستری اشاره کرد که مصوب سال توان به الیحه استقالل کانو. مثال  می1

دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. ب  -وظایف کانون وکالء به قرار زیر است: الف  - 6ماده »است: 

رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکالء و  -شایان. ج اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکالء و کارگ -

و  فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی -معاضدت قضایی. ه  -کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکالء. د 

 (الل کانون وکالی دادگستریالیحه استق)نگاه شود به: « عملی وکالء.

 مورد اصالح و بازنویسی قرار به تصویب رسید و هرچند طی دهه 1111اولین قانون نظام پزشکی ایران نیز در سال 
 
های بعد مکررا

گرفته و هر بار برخی امور واگذارشده به نظام پزشکی، به نهادهای حاکمیتی واگذار شده است )واگذاری اختیار صدور پروانه 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20530/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20530/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94754
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گیرد، در شرایط فقدان قواعد مدیریت تعارض منافع، احتمال بروز تعارض منافع در اختیارات واگذاری صورت می

 حاکمیتی واگذارشده به اصناف وجود دارد. 

نزلت اجتماعی باالیی در جامعه های صنفی به سبب ماهیت شغل و نیازهای روزافزون جامعه، دارای م. برخی گروه1

ها شوند. منشاء قدرت این گروههای شغلی نافذ محسوب میهستند. پزشکان و وکال در ایاالت متحده نیز جزو گروه

گیرانه نیز وضع شود، توازن قدرت میان ها )شامل منزلت و ثروت( است. پس حتی اگر قوانین سختپایگاه اجتماعی آن

فسیر ها مورد تفسیر و بازتتواند قوانین را مطابق منافع این گروهای است که میمذکور به گونه های شغلیحکومت و گروه

 قرار دهد. 

های ای از معضل مدیریت تعارض منافع در گروهتوانند گوشههر یک از این فروض در جای خود صحیح هستند و می

 ه و تامل این است که: نفوذ را به ما نشان دهند. اما نکات مهم و قابل توجیذصنفی 

  همه تعارض منافع یا الاقل نقطه کانونی مدیریت تعارض منافع را از حاکمیت و سیستم اداری نباید به اصناف

های صنفی مذکور در معرض تعارض منافع هستند، اما این تنها بخش کوچکی منتقل کرد. درست است که گروه

ها، آدرس غلط دادن به ز یا ایجاد هیاهو حول مسائل این گروهاز معضل عظیم تعارض منافع در ایران است. تمرک

 جامعه است. 

 گردد. های محدود حکومت بازمیبخش مهمی از معضالت جاری حکومت در تنظیم رابطه با اصناف به ظرفیت

نکه اهای اخیر نداشته است؛ چنستانی دقیق و عادالنه از پزشکان را طی دههبرای مثال حکومت حتی توان مالیات

هاست که به عنوان یک ضرورت مطرح مکلف کردن پزشکان به دریافت حق ویزیت از طریق کارتخوان بانکی سال

. این ظرفیت محدود حکومت ناشی از اصناف نیست و حل این 1شود و هنوز به طور کامل عملی نشده استمی

اشد، باید ی حل مسئله بر تضعیف جامعه بپذیر نیست. به جای اینکه رویکرد برامسئله نیز با تضعیف اصناف امکان

های اجرایی حکومت تمرکز شود تا موازنه جاری خود به خود تغییر یافته و حکومت بتواند از ایجاد بر تقویت ظرفیت

                                                           

جمهور طبق قانون ، واگذاری صدور حکم و عزل رییس کل نظام پزشکی به رئیس1162طب به وزارت بهداری در قانون مصوب م

( اما همچنان نظام 1131ی در قانون مصوب گذاری خدمات پزشکساله اختیار نظام پزشکی در تعرفه، سلب پنج1161مصوب 

 گسترده باقی مانده است )نگاه شود به: 
 
 (. اکنونمروری بر تاریخچه نظام پزشکی از آغاز تپزشکی سازمانی نافذ با اختیارات نسبتا

در مجلس مطرح شد که به جایی نرسید. سپس بند  1111نکی در سال . طرح الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان با1

ود خوان بانکی( کرد )نگاه ش، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی )دستگاه کارت13الیحه بودجه  6الحاقی به تبصره 

کلیه صاحبان حرف و مشاغل »کند: اعالم می 6بند ز تبصره  2نیز جز  1441(. در قانون بدوجه کیفرار مالیاتی از جنس پزشبه: 

پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و 

ه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و شود و کلیآموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می

 (کل کشور 1441قانون بودجه « )مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

https://www.isna.ir/news/92020503297
https://www.yjc.news/fa/news/7907014/
https://dotic.ir/news/11732
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های صنفی ذینفوذ نیز جلوگیری کند. اما تضعیف و مداخله در اصناف و تصدیگری حکومت انحصار توسط گروه

ها مطرح شده خالف های صنفی واگذار کرده، به عنوان استراتژی رایجی که این سالوهدر اختیاراتی که به گر 

توصیۀ مذکور است. حکومت، نباید توانمندی خود را در تضعیف جامعه جستجو کند؛ بلکه باید با تقویت ظرفیت 

 زن ایجاد کند. های ذینفوذ جامعه نظیر پزشکان، مهندسان، وکال، بانکداران و ... توااجرایی خود با بخش

 شود که تعارض منافع اصل اساسی در مدیریت تعارض منافع در جامعه بازگرداندن اعتماد عمومی است. گفته می

ها اندازی کمپینکند. حاال اگر در پیگیری اقدامات و راهاعتماد میاعتمادسوز است و جامعه را به سیستم اداری بی

منافع، به تدریج این تصور در بخشی از جامعه شکل بگیرد که تعارض های حمایتگری برای مدیریت تعارض و طرح

ائل های سیاسی یا فرافکنی مسحسابهای متشکل آن یا تسویهمنافع به پرچم جدیدی برای تضعیف جامعه و گروه

حاکمیتی به جامعه تبدیل شده، اصل فوق نقض شده و مدیریت تعارض منافع به جای اینکه به اعتماد عمومی 

قدامات و مند اانجامد. بنابراین پیامد غیرنیتاعتمادی میگیری اشکال جدیدی از بیتر منجر شود، به شکلبیش

بندی و حل کنند، های صنفی فرمخواهند تعارض منافع را با سرشاخ شدن با گروههای مراکزی که میتالش

مل تعارض منافع این توانایی را دارند های حاهای ذینفع نظام اداری و بروکراتتضعیف اعتماد است. شاید بخش

هایی نظیر پزشکان و وکال و مهندسان، به طور موقتی اذهان را از ابعاد که با ایجاد هیاهو در مورد تعارض منافع گروه

 حاکمیتی و اداری موضوع دور کنند. 

ت و مدیریت منافع پیچیده اس اگر به ابتدای این نوشته بازگردیم، نکاتی که ذکر شد بیانگر این است که معضل تعارض

زی یابد. نظریۀ توانمندساچنین معضل و بلکه بحرانی، ذیل درک فراگیری از روابط حکومت و جامعه شرایط امکان می

حاکمیت و جامعه توان الزم برای توضیح این بحران و نشان دادن مسیر درست مدیریت آن را دارد؛ اما راهبردهای رقیب 

 دهند.  ها و ابعاد آن تقلیل میحکومت و جامعه توجه ندارند، تعارض منافع را به یکی از سویه که به دینامیسم رابطه

*** 

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

 :تاکید کردندمسئوالن نظام  یداردر د بیاناتاز  یدر بخش، ر معظم انقالبرهب ،یاخامنه اللهتیآحضرت   

ت آن سخن م  انیم یو اگر در موضوع ستیفقط در عرصه اقتصاد ن ند،یگویتعارض منافع که همه در مذم 

و به مصالح  میریبگ دهیمنفعت خود را ناد دیبا د،یآ شیپ یکشور تعارض یمصالح عموم تیتوجه مردم به ما و رعا

 . میتوجه کن یعموم

مجوزها هنوز ثمرات الزم را  یدرگاه ملبا اشاره به اینکه ، یاسالم یمجلس شورا سیرئ ،بافیمحمدباقر قال 

  مجوزها تضاد منافع است. وردر صداز مشکالت  یکیبرای مردم نداشته تاکید کرد: 

نحوه  یحهال  یبررس یپس از ارائه تقاضادر جلسه صحن مجلس جمهور  یسرئ یمحمد دهقان معاون حقوق 

ز افوریتی اظهار داشت: به صورت یک یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتمد
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 یرأ 11۱با  یدر جلسه علن ندگانینماهمچنین  .شد خواهیموز به حقوق مردم امانع از تج حهیال  نیا قیطر

 موافقت کردند. مذکور حهیال  تیفور کی یبا بررس موافق

 یزانم نییتع، با اشاره به پرداخت هزینه کارشناسی و معادن مجلس عیصنا ونیسیعضو کم، یطاهر یمصطف 

 مصداق روشن تعارض منافع خواند. ، این مسئله را که ذینفع آن هستند دارانتوسط معدن تناژ معادن

 
 0490 فروردین 82 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلگزارش مشروح اخبار،
 

  قط در اقتصاد نیستفتعارض منافع  
  

 

 1441فروردین  24ـ  (نقالبامعظم )رهبر ی اخامنهسیدعلی  اللهیتآ
  کلیات تعارض منافع 

 

ه روز ما ینمسئوالن نظام که در دهم یدارخود در د تیشااز فرما ی( در بخشیالعال)مدظله یاخامنه اللهیتحضرت آ

! فرصت یزخواهران عز یز،است. برادران عز ینبنده ا یضعرا آخرینانجام شد فرمودند: 1441مبارک رمضان در سال 

تمسئول م: برا یتوصیه .یدفرصت را مغتنم بشمر ینازودگذر است؛  یاربس ی  م،  یئلهمس. یدکار نکن یشنما یدو  سو 

 تعارض منافع فقط در نی. اشودیتعارض منافع هم مدام تکرار م یکلمه یندر مجلس ا بینمیتعارض منافع. حاال م

ه مردم به ما،  یگرد یهادر بخش یست؛اقتصاد ن  یم،ردا یمنفعت یکهم تعارض منافع ]هست[. اگر من و شما در توج 

م خواه یگر؛منافع است د عارضت ینجاکشور است، ا یمنفعت هم منفعت عموم یک  یکرد؟ اگر ما آبرو یمکدام را مقد 

ه مردم به خودمان را  م دانستخودمان و توج  مصداق تعارض منافع  ینبر آنچه نفع کشور در آن است، خب ا یممقد 

 .یمخدا را در نظر داشته باش یداست؛ با
 ایالله خامنهیتآثار آرسانی دفتر حفظ و نشر اطالعایگاه پ 

 

ستاز مشکالت در صدور مجوزها یکی ،تضاد منافع   
  

 

 1441فروردین  21ـ  )رئیس مجلس شورای اسالمی( محمدباقر قالیباف
  بازرگانیو  کسب و کارهاتعارض منافع در حوزه 

 

است که ما  ینا یمبدان یدباکسب و کار،  یطو بهبود شرا یلتسه و تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه یرضمن تقد

که در حوزه کسب و کار  یستکشور ما ن یبندهز .یماقدام را انجام ده ینتا ا یماهنوز در آغاز راه بوده و تازه شروع کرده

 یشده برا یاندازراه یدرگاه مل ینکها یرغملحظه عل ینتا ا دانیمی. همه ما میمباش یرا داشته و سه رقم 121رتبه 

در  یگراییلند اشتغال و تسهیرا در فرآ ییطال یامضاها یتمام یمرابطه قصد دار یننداشته است. در ا یمردم ثمر

 یکه همراه ییهااز دستگاه یستیل. یمکن یداررا پا یماتو تصم یمببر ینرا از ب هایچیدگیو پ یمکسب مجوز حذف کن

 در برخ یصنف یهااز دستگاه یبخش یردولتی،غ یعموم یاند در مقابل من است که شامل نهادهانکرده
 
 یمخصوصا

هستند، است اما از قرائت آن صرف  یو اساس یکه دچار مشکالت جد یدر حوزه مشاغل خانگ یصنف یهااز رسته

 مجوزها تضاد منافع است. وردر صداز مشکالت  یکی  کنم،ینظر م
 خانه ملت 

 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50037
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50037
https://www.icana.ir/Fa/News/498019
https://www.icana.ir/Fa/News/498019
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 جمهور از یک فوریت الیحه مدیریت تعارض منافعدفاع معاون حقوقی رئیس  
  

 

 1441فروردین  22ـ  (یجمهور یسرئ یمعاون حقوق) محمد دهقان
  تعارض منافع طرح و لیحه 

 

 یریتنحوه مد یحهال  یبررس یپس از ارائه تقاضادر جلسه صحن مجلس جمهور  یسرئ یمحمد دهقان معاون حقوق

تعارض منافع با فساد تفاوت دارد،  کهینبر ا یدبا تاک یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا

ن ممک یندر خصوص تعارض منافع وجود داشته باشد که منجر به فساد شود و همچن ی: ممکن است مواردرداظهار ک

شود  یریتاگر تعارض منافع مد نشود. یکدام به فساد منته یچاز تعارض منافع وجود داشته باشد اما ه یاست موارد

. همه شودینم یجادفساد در کشور ا یبرا یبستر یگرد ینو همچن یابدیم یشاعتماد مردم به نظام افزا هینزم یعتاطب

 یولتشده مسئوالن د یدهد یارو بس ستدر تعارض قرار گرفته ا یبا منافع شخص یمنافع عموم یمابارها مشاهده کرده

و  یمنافع عموم یانم یبا تعارض گیرییممدر زمان تص یارائه دهنده خدمات عموم یهاو کارکنان دولت و بخش

 .شوندیمتصل به آنها مواجه م یهابستگان و گروه یا یخانوادگ ی،منافع شخص

 یشخص یاست که وجود دارد و به صورت مداوم در زندگ یتیبلکه واقع یستقابل حل ن یتعارض منافع موضوع

 یهمنت گاهیچاز تعارض منافع وجود دارد که ه یاریوجود دارد. موارد بستعارض منافع  ینو افراد ا یکارکنان حکومت

 یجاددر زمان ا شودیاصول موجب م یناست. ا یو وجدان فرد مذهبی یوجود باورها یزو علت آن ن شودیبه فساد نم

ات بر او مسلط ها و شهووجه از جاده عدالت و انصاف خارج نشود و اجازه ندهد که وسوسه یچتعارض منافع فرد به ه

 .کرد یریتموضوع تعارض منافع را مد یدبانه امکان مقابله با تعارض منافع وجود دارد و نه امکان حذف آن،  شود.

 یکند و همه جا جادیکه خود ممکن است تعارض منافع ا شودیکسب و کار صادر م یبرا ییدر حال حاضر مجوزها

حقوق  وز بهامانع از تج حهیال  نیا قیکنند و از طر تیریاند آن را مدموضوع وجود دارد که البته آنها توانسته نیا ایدن

 .میمردم شو
 خبرگزاری ایسنا 

 

 تعارض منافع؛ خط قرمز وزارت بهداشت  
  

 

 1441 فروردین 21ـ  (یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یروز)ی الله ینبهرام ع
  حوزه سالمت و درمانتعارض منافع در 

 

 دبرگزار ش یراز هاییشه در سالن هماسالمت ک یاز خادمان نوروز یو قدردان یمتکر ییندر آ یالله یندکتر بهرام ع

کرد و از سالمت مردم  میرها نخواه یمتیق چیخط قرمز ما، تعارض منافع است. ما سالمت مردم را به ه :ظهار داشتا

 خط قرمز ماست. ینو ا زنندینامتعارف به سالمت مردم صدمه م یهابه علت سود یبرخ کرد. میدفاع خواه
 خبرگزاری صدا و سیما 

 

https://www.isna.ir/news/1401012212141
https://www.isna.ir/news/1401012212141
https://www.iribnews.ir/fa/news/3410751
https://www.iribnews.ir/fa/news/3410751
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 شد یبتعارض منافع تصو یریتمد یحهال یتفور یک  
  

 

 1441فروردین  22 ـ (نمایندگان مجلس شورای اسالمی) یحسن نوروز ،یرضوان نیغالمحس
  تعارض منافع طرح و لیحه 

 

 یندهنما 213ممتنع از مجموع  یرأ ۱مخالف و  یرأ 11موافق،  یرأ 11۱با مجلس  دوشنبه یدر جلسه علن یندگاننما

 یعموم خدمات ائهو ار  یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد یحهال  یتفور یک یحاضر در جلسه با بررس

 موافقت کردند.

گفت: در حال حاضر انبوه  تیفور کیمذکور به صورت  حهیشدن ال  یبه عنوان مخالف بررس یرضوان نیغالمحس

نه تنها  هحیال  نیا نیبنابرا میدار نیقوان بودشیب ن،یکمبود قوان یاز مشکالت موجود است و ما به جا یکی نیقوان

ل ح دیبرخورد با مفاسد با افزودن قانون جد یعدم وجود اراده برا .دیافزایه بر آنها مبلک کندیرا حل نم یمشکل

 .میدار نیقوان یبلکه مشکل عدم اجرا میو ما در حال حاضر مشکل قانون ندار شودینم

 و ارائه خدمات یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیال  تیفور کیدر موافقت با  یحسن نوروز

 یکارگزاران، مسئوالن و کارکنان بخش عموم یاز سو یمنافع عموم تیلزوم رعا یگفت: از اصول حقوق عموم یعموم

را ارجح  یمنافع شخص یاگر کسان یدر انقالب اسالم هرچند .خود است یها تیمسئول یو اجرا فیدر انجام وظا

 عیذا جهت تسرل ده،ینگرد نیتدو کارگشاامر تاکنون قانون  نیا یبرا کنیل هدانستند براساس قانون با آنها برخورد شد

 .شود بیتصو حهیال  نیا تیفور کیمدون مقرر شد که  یقانونگذار نیدر ا
 خانه ملتبرگزاری خ 

 

 عامل بروز تعارض منافع است یاستان ینمع یهادانشگاهبرخی از  یینتع  
  

 

 1441فروردین  21ـ  (مردم شاهرود یندهنما) یاصغر خان یعل
 تعارض منافع در حوزه آموزش عالی 

 

ه شد؛ گرفت یآخر دولت روحان یبود که در روزها یغلط یماتاز تصم یکیدر سطح کشور  ینمع یدانشگاه ها یلتشک

 یچه مفهومسراسر کشور است. ایهزدن به مجموعه دانشگاه یببود که در حال آس یموضوع از اقدامات غلط ینا

نا و ام یئتنظر دو مجموعه ه یردارند و ز یامنا و بودجه مستقل یئتو ه یرهمد یئتکه ه ییهادانشگاه یدارد که برا

ه موضوع باعث شده ک ینشده است؟ ا یینتع ینها دانشگاه معاستان یدر برخ کنند،یم یتخود فعال یزهمم یئته

 ینمع یهااز دانشگاه یداستعالم خرد با یکانجام  یشاهرود برا گاهها همچون دانششهرستان یهادانشگاه

ش آموزش، پژوه یهاتضاد باعث ضربه زدن به حوزه ینتضاد منافع شده که ا یجادموضوع باعث ا یندرخواست کند. ا

 شده است. یریتو مد
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/497921
https://www.icana.ir/Fa/News/497921
https://www.isna.ir/news/1401012111472
https://www.isna.ir/news/1401012111472
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ینمارانت و تعارض منافع در س یهعل ییشورا یلم؛اکران ف یراهبرد یشورا  
  

 

 1441فروردین  21ـ  خبرگزاری تسنیم
  سانهر تعارض منافع در حوزه فرهنگ و 

 

را فراهم آورده است.  ینماس یاز اهال یاریبسمورد انتقاد  یراخ یهاسال یط یفعل یشنما یصنف یعملکرد شورا

 ض،یتبع یانمذکور را در مقاطع مختلف، مصداق ع یشورا یماتاز تصم یکسر قابل توجه ینماگران،از س یاریبس

 یبرکدر ت ینفعیاند؛ چراکه غالبا افراد ذهمه، رانت و تعارض منافع قلمداد کرده زتر او مهم ییجومنفعت عدالتی،یب

شورا جهت  یماتاند به تصمتالش کرده شانیرونیمنافع ب ینتأم یلدلاند که بهحضور داشته یشنما یصنف یشورا

 یورانسبت به ش یلماکران ف یراهبرد یشورا اند.شده یبخشموفق به جهت یزاز مواقع ن یاریبدهند و ازقضا در بس

مورد  یزن یشنما یصنف یشورا نامهیینآ یگر،د یمحسوب خواهد شد. از سو یباالدست یالتیتشک یش،نما یصنف

ماخوذه در حوزه  هاییاستها و سها، برنامهیدها یو روزآمدساز یلزوم نوآور .قرار خواهد گرفت یو روزآمدساز یبازنگر

 .آیدیکران به شمار ما یراهبرد یشورا یلعوامل تشک ترینیاز اصل یکیاکران،  یریتو مد یاستگذاریس
 خبرگزاری تسنیم 

 

خواستمبازنشستگی مییام ارا برای جوز مدرسه غیرانتفاعی م!  
  

 

 1441فروردین  21ـ  (وپرورش خوزستانآموزش یرکلمد) کوروش مودت
 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

وپرورش خوزستان آموزش یفعل یرکلکوروش مودت مد دادیمنتشر شد که نشان م یانامه یاجتماع یهادر شبکه

 را هم انجام داده است! یهبه خودش نامه زده و موافقت اول یرانتفاعیمدرسه غ یستأس یبرا

مدرسه  یاندازخواست مجوز راهاظهار کرد: دررابطه  ینوپرورش خوزستان در اآموزش یرکلمودت مد کوروش

 ینا .باشند یآموزشگاه یامدرسه  یاندازراه یممکن است متقاض یانبوده و همه فرهنگ یعیکامال  طب یرانتفاعیغ

ام هفعال  درخواست داد یهمکاران فرهنگ یهبنده مثل بق یمارا انجام نداده یبرگه است و ما کار خالف قانون یکفقط 

ه شد و موفق ب یبمدرسه تصو یاندازچنانچه مجوز راه از آن استفاده کنم. یبازنشستگ یامدر ا خواهمیکه بعدها م

ها پس از ارسال به درخواست و از حراست استعالم شود. یدتمد یدمجوز با ینهر دو سال ا یمآموز شدجذب دانش

اعالم  ینظارت مصوب شود به متقاض ینامه در شورا ینهرگاه ا شود،یو مصوب م یاستان بررسنظارت  یشورا

مدارک و... را انجام دهد و بعد از آن  یلاستعالم حراست، تکم یشینه،مربوط به استعالم، سوءپ یکه کارها کنیمیم

 سیبنده رئ مدرسه شما موافقت شده است. یاندازاهکه مثال  در فالن منطقه با مجوز ر  شودیبه آن داده م ایرگهب

نطقه در م یرکلمد کهیصورتباشند و در  یرکلنظر شخص مد یرز یدها بانامه ینهستم و تمام انظارت استان  یشورا

 ها را دارد.آن یاجازه امضا یرکلمد ینحضور نداشته باشد جانش
 برگزاری فارسخ 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/01/21/2693606
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/01/21/2693606
https://www.farsnews.ir/khuzestan/news/14010122000948
https://www.farsnews.ir/khuzestan/news/14010122000948
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 است نمایندگان رفع تعارض منافع یاز راهکارها یکیتنها « آرا یتشفاف»طرح  
  

 

 1441فروردین  24ـ  (یدادگستر یک یهپا یلوک)ی محمد مهاجر
  در مجلس تعارض منافع 

 

با  «یدو پارلمان»وجود دارد، در نظام  «یپارلمانتک»که در نظام  یو مشکالت یامزاهمه  یت،درمورد شفاف یبه طور کل

 گیرییها در رأآن یدو ترد یندگاننسبت به نما مفشار مرد یزن یدر پارلمان محل یرازوجود دارد،  یکمتر یاربس یزانم

 است. یپارلمان یکالبته به مراتب کمتر از نظام محرز است، 

 یبصوت در مورد آن یاسرسختانه یاربس ینقوان یگر،د یما وجود دارد که کشورها یبحث تعارض منافع در نظام پارلمان

تنها راه رفع تعارض منافع، اما  رفع آن آست. یمناسب برا یاز راهکارها یکی یندگاننما یآرا یتاند و شفافکرده

که در رفع  ییادز یاربس یو اثرگذار یابا وجود مزا رای نمایندگان نیزآشفافیت  طرح .یستن یندگاننما یآرا یتشفاف

 محدود کرد، بلکه یمنافع را به مسائل محل بحث تعارض بایدن ین،از ا یجدا .یستتنها راه نتعارض منافع دارد، 

 ی،زبها به دنبال منافع حاز طرح یبرخ یباست که در تصو یندگانینما ییگرادر موضوع منفعت یتعارض منافع اصل

به صورت  یرازانتقاد دارم،  یستکه آرا، شفاف ن یفعل یناز قوان یاریبنده نسبت به بس .هستند یخانوادگ یاو  یشخص

 یلکه تا دو ا کنیمیمشاهده م ار  یتخصص یهااز طرح یبه طور مثال برخ رسند،یم یببه تصو یو واکنش یجانیه

ظرف دو  یجانیبه صورت ه یگرد یهااز طرح یحال برخ یناما در ع انجامد،یآن به طول م یبتصو یندسه سال فرآ

 آن در نظر گرفته نشده است. یبرا یکه تاکنون راهکار مناسب رسدیم یبسه هفته به تصو یال
 خبرگزاری آنا 

 

است را گم کرده یرسازمان بورس مس  
  

 

 1441فروردین  24ـ  )کارشناس اقتصادی( میثم رادپور
  بازار سرمایهتعارض منافع در 

 

د و به تعارض منافع گرفته شو یکند و جلو یتبتواند فعال یهباشد که که بازار سرما ییدر راستا یدبا ینوضع قوان

 نجایرانت به دست آورده اند از معامالت بازار سود ببرند و در ا یقکه از طر یالعاتخصوص افراد نتوانند براساس اط

انه سازمان کند. متاسف یداکاهش پ یبازار در هر سطح ییشود کارا میشود که باعث  یمانع از اتفاقات یدبا یهبازار سرما

رود و به طور مشخص  یال مها با یمتشود که ق یو خوشحال م یندب یبورس ما خود را در نقش حافظ شاخص م

 یامر باعث شده است که سازمان بورس وقت ینکند و ا یم یکند اظهار نگران یم یداها کاهش پ یمتکه ق یزمان

و به نظر  یکداند و دامن نوسان را بار یشود احساس خطر کند چراکه خود را حافظ شاخص م یم یادنوسان ز هدامن

باعث  متاسفانه یدد ینبه سازمان بورس ندارد و ا یارتباط یچسهام ه یمتکه ق یکند در صورت یخود قابل کنترل م

 محدود است. انقدرباشد که دامنه نوسان آن  یاحتماال تنها کشور یرانشده است که ا
 خبر آنالین 

 

https://www.ana.press/news/652006
https://www.ana.press/news/652006
https://www.khabaronline.ir/news/1621374
https://www.khabaronline.ir/news/1621374
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 هامجوز یمخالفت با درگاه مل ها، عاملدستگاه یمجوزدهتعارض منافع و  
  

 

 1441فروردین  24ـ  (مدرس دانشگاه)ی محمد جواد معتمد
  و بازرگانی کسب و کارها حوزهتعارض منافع در 

 

 یکشور رو یهامجوز یها به استفاده از درگاه ملسوال که چرا دستگاه یندر پاسخ به ا یمحمد جواد معتمد

ها مجوز یبه درگاه مل یواه یهابا بهانه ییاجرا یهادستگاه یگفت: در حال حاضر هنوز برخ آورند،ینم

 خواهندیها نمو آن دهدیدرت مها قبه دستگاه یو مجوزده استتعارض منافع  یزموضوع ن ینا یل. دلپیوندندینم

چرا  ینکهاست. البته ا یها آغاز اصالح نظام مجوزدهمجوز یرا از دست بدهند. درگاه مل یازاتقدرت و امت ینا

ه ک تاس ینآن هم ا گردد،یباز م یراندر ادارات ا یموضوع کالن فرهنگ یکبه  دهندیامر تن نم ینها به ادستگاه

ا ها ر دستگاه خواهیمیاست که اگر م ینتصور من ا جوز دادن عالقمند هستند.قدرت و مما به داشتن  یهادستگاه

 ینهمجوزده هز یهااهدستگ یمجلس و دولت برا یدبا یمکشور سوق ده یهامجوز یبه سمت استفاده از درگاه مل

 با یکه اگر دستگاه یطور بهکنند.  یجادا
 
اگذار آن را و  خواهمیبه صدور مجوز بپردازم و نم یدمعتقد است که من حتما

که اگر  میبه آن دستگاه گوشزد کن یدکار را انجام دهد. اما با ینکه ا یمبه دستگاه مورد نظر اجازه ده توانیمیکنم، م

. یدازبپرد یداز تخلفات را شما با یاز خسارات ناش یبخش ،تخلف کرد یاکه به آن مجوز داده یکسب و کار یندهدر آ

 .یممجوزده گام بردار یهادستگاه یبرا یتمسئول یجادبه سمت ا یدبا یب،ترت ینبه ا
 خبرگزاری میزان 

 

 نباید به فساد منجر شود ناپذیرکنترلتعارض منافع  
  

 

 1441فروردین  24ـ  )استاندار مرکزی( فرزاد مخلص الئمه
  کلیات تعارض منافع 

 

 تعارض هاییتاز موقع یاظهار کرد: برختعارض منافع "  یتدر خصوص "موقع یدولت در استان مرکز یعال مایندهن

 .یردبستر فساد شکل بگ یناجازه داد در ا یداست اما نبا یرکنترل ناپذ یزن یمنافع، قابل کنترل و برخ

 یزدهمدولت س یانتا پا یدشده و با یناقدام تدو 21و  هزاریکسال گذشته مشتمل بر  یاندر پا یسند تحول دولت مردم

  ی،حوزه نظام آموزش عال یچهار چالش اصلشود.  ییو بلندمدت اجرا مدتیانمدت، مکوتاه یدر سه بازه زمان

 افتگییو مسائل جامعه، توسعه ن یازهاها به ندانشگاه یناکاف ییو اداره دانشگاه، پاسخگو ینظام حکمران یناکارآمد

 .است المللیینب یو فناور یعلم هاییضعف همکار یندانشگاهها و همچن یو اجتماع ینظام فرهنگ
 وزارت کشور 

 
 

https://www.mizan.news/fa/news/807583
https://www.mizan.news/fa/news/807583
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/164969
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/164969
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آغشته به تعارض منافع یحقوق ی،محصوالت معدن یارع یینتع  
  

 

 1441فروردین  2۱ـ  (و معادن مجلس یعصنا یسیونعضو کم) مصطفی طاهری
  صنعت و معدنتعارض منافع در حوزه 

 

که برداشت شده و سوم  یمحصول ریاتناژ برداشت، دوم ع یزانم یکاز چند موضوع است؛  یناشمعادن  یقوق دولتح

منوط  آن یارتناژ معادن و ع یزانم ییشناسا کند. یمعادن را محاسبه م یحقوق انفال و حقوق دولت یبکه ضر یفرمول

 یرادشود و اف یجام ممعدن ان یتناژ معادن عموما براساس نظام مهندس یزانم یینتعبه نظر کارشناس مربوطه است، 

متاسفانه حقوق خود را از  دارند،معادن را برعهده  یحقوق دولت یابیارز یتمعادن مسئول یکه در قالب نظام مهندس

ز ا یددهد که بگو یکارشناس حقوق م یکدار به معدن یکمعناست که  ینبد ینکنند و ا یم یافتداران درمعدن

 یکدار هم تعارض منافع وجود دارد و اگر معدن ینجالذا معلوم است که ابرداشت کرده است  یزانش به چه ممعدن

 برداشت از معدن را کمتر درج کند. یزانتواند م یبدهد، آن فرد م یشتریمقدار حقوق ب
 خبرخوان بورس، اقتصاد، سیاست 

 

در دولتمردان و مصلحت یتتعارض محبوب  
  

 

 1441فروردین  21ـ  روزنامه جوان
  کلیات تعارض منافع 

 

وجه موردت یستهطور باکه البته به –کارگزاران نظام  یراخ یداراز نکات مهم در سخنان رهبر معظم انقالب در د یکی
 یهااز چالش یکی یطورکلبود. به« منفعت کارگزارمصلحت جامعه و  یانتعارض م»در حوزه  -ها قرار نگرفتهرسانه
از  یکی. آیدیم یشپ گیرییمر و منافع حوزه تصمگییمتصم یمنافع شخص یاناست که م یتعارض گیرییمتصم
کارگزاران و مصالح  یتمحبوب یانتعارض م -نمایدیساالر رخ ممردم یهاکه در نظام–تعارض  ینا یقمصاد ینترمهم

اقبال  یازمندورود به قدرت و استمرار حضور در آن ن یبرا یساالر، کارگزاران حکومتمردم یهاجامعه است. در نظام
برخوردارند و  یتنابهوجود دارند که گاه از قدرت و ثروت مع نفعانییخرد و کالن، ذ یم. در هر تصمهستند یعموم

در  یهاابزار یسازبا فعال اندازدیمنافع آنان را به مخاطره م یاست،و س یمتصم یکاگر احساس کنند اتخاذ 
  و شود.مسبا منافع آنان ه یمتصم یروارد سازند تا مس گیرانیمبه تصم یفشار اجتماع کنندیتالش مرشان یااخت

معضل  یکحل  یمدت و بلندمدت مشاهده کرد. گاه براکوتاه یهادر انتخاب توانیتعارض را م ینا یگرد وعن
ن و کوتاه یهاحلراه

 
سک  از کارگزاران  یبر وجود دارد. بخشزمان یول یق،عم یهاراهکار یزو ن یمدت، اما سطحم 

خود را به چهار سال و کمتر معطوف  گیرییمانداز تصمعمال  چشم ،یمردم یتکسب محبوب یبرا ینیو تقن ییاجرا
ال دنب یدر سطح مل یو کالن کمتر یراهبرد یهاپروژه روینازا کنند،یم یزکرده و از ورود به اقدامات بلندمدت پره

 یجد یالتو تعد دچار جرح یانتخابات یهاو دوره هایریتها، مددولت ییرهم که وجود دارد با تغ یو معدود شودیم
 . شوندیتوقف م حتیو 

 روزنامه جوان 

https://finanze.ir/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-985.html
https://finanze.ir/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-985.html
https://www.pishkhan.com/news/263944/
https://www.pishkhan.com/news/263944/
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 والن نداشته باشد ئمس یریگ یمبر تصم یریتعارض منافع تاث  
  

 

 1441فروردین  26ـ  (غربییجاندر آذربا یهفق یول یندهمان)یشی قر یمهد یدس
  تعارض منافع کلیات 

 

 رانیکرد: مسووالن و مد یانب یههفته اروم یننماز جمعه ا یهادر خطبه یشیقر یمهد یدس ینحجت االسالم والمسلم

 یریگ میبر تصم یریآنها مصلحت کشور باشد و تعارض منافع تاث یتمصلحت کشور را مورد توجه قرار دهد و اولو یدبا

 مسووالن نداشته باشد.
 شبکه اطالع رسانی راه دانا 

 
 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:

 یون سیی / عضو کمدلوئ ییمحمد صفا/ در تعارض است یبا منافع برخ یهسرما یدیبرعا یاتمال

 0490/ فروردین  برگزاری ایبناخ/ قتصادیا

 هیدارند تا سرما یهبر سرما یات( قانون مالدارییهسرما یکشورها ی)و حت یاکشور در دن 114در حال حاضر، 

و  یمتنداش یرانقانون را در ا ینکند. اما ما تاکنون ا یداپ یفتش یدبه سمت تول یو سوداگر یدالل یبه جا

باره ثروت نگرفته  یندر ا یماه از عمر مجلس، چرا اقدام جد 22 به یکاست که با گذشت نزد ینسوال ا

 .دهدیپاسخ م یاقتصاد یونسیعضو کم ی،دلوئ ییاست. محمد صفا
 

 

  

https://www.dana.ir/news/1822132.html
https://www.dana.ir/news/1822132.html
https://www.namavid.com/video/1391978
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 ینظارت یهاستمیس فیابهام در وظا تحلیل فضای مجازی:
 ابهامات گونهنیافراد و نهادها از ا یبرخ یبرنفع

 
 محمد عادلی 

 

کاربران مربوط به تعارض منافع در حوزه آموزش بوده است. برخی کاربران به  یاظهارنظرهادر هفته گذشته بیشترین 
بخشی  کایات خودبه ش کنندهیدگیرسکه چرا نهاد  اندداشتهو از این امر انتقاد  اندپرداختهنظارت بر دانشگاه آزاد  مسئله

عمومی  یهاسازمانطبق قانون دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات از  کهیدرحالاز این دانشگاه است. 
غیردولتی است، اما این نهاد تا به امروز خود را از نظارت بر دانشگاه آزاد معاف کرده است. همچنین در دیگر سو در 

که  اندداشتهاشاره  وپرورشآموزشتعارض منافع وزارت  نامهبخشکاربران به نادیده گرفتن نیز حوزه آموزش عمومی 
 .افتدیماتفاق در بین مدیران  یسادگبهچگونه 

 

یکی از اقدامات اصلی نظارت صحیح بر نهادها و افراد است. نهادهای مختلفی  تعارض منافعبرای کنترل و جلوگیری از 

اصلی این است که یا برخی موارد تعارض منافع ذیل موارد  مسئلهاما  را بر عهده دارند ییهاتیمسئولنیز در ایران چنین 

تحت نظارت این نهادها تعریف نشده و یا نحوه نظارت همچنان ابهام دارد. مورد دانشگاه آزاد اسالمی و نحوه رابطه 

گاه شدقیق مشخص نیست که آیا این دان طوربهنظارتی دیوان عدالت اداری با آن نیز جزو همین موارد است که هنوز 

 سازمان عمومی غیردولتی باید تحت نظارت دیوان باشد و یا به صورتی دیگر این نظارت عملی شود. عنوانبه

 وضعیت مبهم نظارت بر دانشگاه آزاد
رفتارهای مسئوالن آن انتقاد سازوکارها و دانشگاه آزاد یکی از نهادهایی است که همواره منتقدان نسبت به برخی از 

 عنوانبه شدهافتیدر یهانهیهزامر بیشتر خود را در رفتارهای این دانشگاه با استادان و دانشجویان،  که این اندداشته

وجود  ییهابحثهمواره نیز در مورد نظارت بر این نهاد و نحوه رسیدگی به شکایات از آن ؛ دهدیمشهریه و... نشان 

امور  و هاتیفعال یتمامآن واگذار شده است که  یمرکزسازمان به این نهاد  داشته است. چراکه رسیدگی به شکایات

نتقدان نسبت یکی از مواردی است که م نظارت. همین نحوه نظر داردسراسر کشور تحت  ردرا دانشگاه آزاد  یواحدها

ظارت بر نتعارض نظارت و رسیدگی به شکایات به سازمان مرکزی سبب نوعی  دارند و معتقدند که واگذاری آن انتقاد به

عالوه بر این رابطه دیوان عدالت اداری با این دانشگاه نیز  و عدم رسیدگی صحیح به مطالبات شاکیان شده است. خود

 ، دیوانشورای اسالمی با تفسیری جدید از وظایف این دیوان توسط مجلس 1114از سال  کهیدرحالمحل بحث است. 

اما این دیوان در برخی  شودیمعمومی غیردولتی شناخته  یهاسازمانعدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات از 
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احکام خود را از رسیدگی به شکایات مربوط به دانشگاه آزاد معاف کرده است. در همین رابطه یکی از کاربران در مورد 

 نوشته است: ،که نسبت به ماهیت این دانشگاه وجود دارد یادوگانه یریگجهت

، مکلف شده دهینگهبان رس یشورا دییتأمجلس و  بیتصو که به ۱۰۴۱بودجه  حهیدانشگاه آزاد در ل » 

 دیاسات یدادخواه یچطور برا. وزارت اقتصاد ثبت کند یدولتر یغ یعموم یدر سامانه نهادها خود رااطالعات 

 «.؟ستین یردولتیغ ی، عمومعدالت وانیدر د

یح رسیدگی صح به دلیل همین شیوه نظارت بر خود که در این سازمان وجود دارد و عدمهمچنین منتقدان معتقدند که 

 بارهنیراد. دهندیمشکل گرفته و اقداماتی را به نفع خود انجام  برای برخی افراد یایجدتعارضات منافع  به شکایات،

 :سدینویمیکی از کاربران به موضوع اخراج استادان از این دانشگاه اشاره کرده و 

د افرا ،دانشگاه آزاد هم تعارض منافع وجود دارد؟ در ردیتعارض منافع را بگ نیا یجلو دیکدام دستگاه با» 

 .کنندیم یراجبا را بازنشسته نینشکوخبا حداقل درآمد  لهغشتک دی، اساتنینشکاخ ریبگ یشغله نجومچند

 «.؟خواهد شدچگونه  ی، دوام حکومت اسالمروند ناعادلنه نیبا ادامه ا

 مدیران یدارمدرسه یهابیآس
درسه م سیتأسی داشت، اعطای مجوز خبرها که در بین کاربران فضای مجازی بازتاب فراواندر هفته گذشته یکی از 

تعارض  لهمسئاین فرد عالوه بر نادیده گرفتن  کهیطوربهبود،  وپرورشآموزش یامنطقهیرانتفاعی به یکی از مدیران غ

 :سدینویمیکی از کاربران در این مورد  ، خود مسئول صدور مجوز برای مدرسه خود بوده است.منافع

از  یریمد یعنی د؟یادهیرا که خودش نامه درخواست مجوز خودش را امضا کرده است، شن یریمد یماجرا» 

را داشته است و خودش درخواست خودش را  یرانتفاعیمدرسه غ سیخودش درخواست صدور مجوز تأس

 «.خودش را رد کند؟! تیممکن است صالح یعنی! سنجدیخودش را م تیو خودش صالح کندیم یبررس

. بود کاربران یهاینگرانیکی دیگر از  نیز داری مدیرانمدرسهزا بودن آسیبفارغ از نحوه صدور مجوز برای این مدرسه، 

عارض ت یریگشکلسعی کرده بود مانع از بروز و  یانامهبخشاین وزارتخانه با صدور  ترشیپاین امر در حالی رخ داد که 

 آموزشی را به سمت یهااستیس تواندیممدیران از مدارس غیرانتفاعی  یبرنفعمنافع در این وزارتخانه شود؛ چراکه 

تمال چنین در مورد احمدارس و تضعیف مدارس دولتی سوق دهد. یکی از کاربران  گونهنیاحمایت هرچه بیشتر از 

 :سدینویم یایریسوگ

داده. خوب مدیری که انقدر راحت بخشنامه رو کنار میذاره  نامهبخشیه  قبال  این وزارتخونه  انگارانگارنه» 

 «.معلومه همه کاری واسه مدارس غیرانتفاعی میکنه
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 قربانی تعارض منافع یهاطرح
 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک پنجم توسعه بر عهدهقانون برنامه  آن بر اساس یپزشک خانواده که اجراطرح 

سط که تو یپزشکان انیرا از م یپزشک عموم کی یرانیا هنحو است که سرپرست هر خانواد نیشده است بد قرار داده

. کندیم نامثبت یو نزد و پزشک خانواده خود انتخاب عنوانبه، اندشده یپزشک خانواده معرف طرح ییستاد اجرا

شک خدمات پز  هیکل کهیطوربهوند ش مندبهرهبرنامه  نیاز سطوح مختلف خدمات ا توانندیمخانواده  ی، اعضاازآنسپ

رای قانون بر اج دیتأک. با وجود خواهد بود گانیرا مه،یب موردقبول ییدارو یهانهیهزو  قاتیتزر ت،یزیو ازجملهخانواده 

د. در اجرایی شو یدرستبهمختلف توسط وزارت بهداشت اما همچنان این طرح نتوانسته است  یهایریگیپاین طرح و 

ات تعارضاین رابطه حسن شجاعی؛ نماینده مجلس شورای اسالمی در توییتی اجرایی نشدن صحیح این طرح را به 

مشخص نکرده است که کدام مورد از تعارض منافع  وضوحبهارجاع داده است، هرچند که  موجود در وزارت بهداشت

 دخیل بوده است: نیبنیدرا

منافع در  بر درمان را محقق سازد اما تعارض یریشگیراهبرد تقدم پ تواندیخانواده م طرح پزشک یجراا» 

 اهمهیبدولت اشاره شده، ورود  تحول که در سند همچنان. طرح را با شکست مواجه کرده نیوزارت بهداشت ا

 .«از مشکل را حل کند یبخش تواندیطرح م نیسالمت در ا و مراقبان

 این سخنان نوشت: دییتأکاربری دیگر نیز در 

که  اهآنپن به مردم و آزاد گذاشتن وک صورتبهو دادن سرانه حق سالمت هر شخص  مهیکردن بازار ب یرقابت» 

 تونهیم ،پول مردم به خود مردم تیریدادن حق انتخاب و مد یبه عبارت ایبدهند  یامهیبپن را به چه شرکت وک

 «.مشکالت را حل کند نیاز ا یلیخ

 دانندیم تعارض منافع را نیز دچار هامهیبهرچند برخی کاربران با این نظر موافق بودند اما کاربران دیگری نیز بودند که 

 :دانندیم خوردهشکسترا از پیش  هامهیبو از اساس حل این مشکل به کمک 

. نمیشه برای جلوگیری از تعارض منافع به یک نهاد هم همون تعارض منافع وزارت بهداشت رو دارند هامهیب» 

 «.دیگه که خودش تعارض داره امید بست
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