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 عارضت لیاز منظر تحل یمالحظات ؛یاجتماع نیتأم یکل یهااستیس درآمد:
 

 ضا امیدیر  
 

رفع فقر و  و بند با هدف ایجاد رفاه عمومی 9های کلی تأمین اجتماعی در قالب متن سیاست 2042ماه فروردین 12

اجتماعی فراگیر؛ استقرار نظام تأمین  ابالغ شد. (قانون اساسی 03، و 32، 19، 12، 12، 3بر اصول مبتنی) محرومیت

ی بندبندی و الیهای، حمایتی، و امدادی؛ سطحهای بیمهبخشی به فعالیتطراحی سازوکارهای الزم برای انتظام

 ؛ استقرار نظام ملیای، حمایتی، و امدادی؛ تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فاصلۀ طبقاتیخدمات در قلمروهای بیمه

منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری؛ و الزام به تهیۀ پیوست تأمین اجتماعی هاحسان و نیکوکاری؛ ارائۀ خدمات الزم ب

 تمامی اهداف و های کالن کشور مجموعه اهدافی است که در این سند ذکر شده است. ها و برنامهبرای طرح
 
تقریبا

های حوزه های کلیدر سیاست، یا پیشتر تصریح شده ها ذکر شده، یا در قانون اساسیسازوکارهایی که در این سیاست

، تآمده اس ایدیگر، یا در قوانین موضوعی )نظیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی(، و قوانین توسعه

 یا در سطح سند باقی مانده اما
 
مدافعان اند. ها مواجه شدهاند و یا در سطح اجرایی با انواعی از چالشعموما

ها احکام و جتماعی بر این نکته تأکید دارند که باتوجه به مرجع حقوقی ابالغ این سیاستهای کلی تأمین اسیاست

ن این قوانین پیشی پیش روی هایاز چالشبا بسیاری بر آن ضمانت اجرایی باالتری دارد و از این منظر قوانین مبتنی

 نخواهد شد.حوزه مواجه 

ها با توجه به اینکه دولت در تالش است با تدوین و تصویب قوانین، احکام، و مقررات الزم برای پیشبرد این سیاست

ن به ای از منظر تحلیل تعارض و اختصاربه تالش شده تا در این نوشتهکردن آن فراهم کند، زمینه را برای اجرایی

 ها پرداخته شود. سیاست

رای شود و سیاست بگذاری این است که مسئلۀ اصلی از سوی چه کسانی تعریف میاستیکی از موضوعات مهم در سی

دورۀ زمانی فرایند طراحی سیاست، شود. نفعان طراحی میای از ذیحل مسئله در چارچوب چه فرایند و در چه دامنه

حتمالی، و توافق بر سر های اها و اصطکاکورزی، شناسایی تعارضدورۀ طالیی درانداختن بحث و گفتگو و اندیشه

گذاری امری ضروری و از الزامات گیری و سیاستنفعان در تصمیمکردن دامنۀ ذیاز این منظر گستردهها است. حلراه

حضور  یابی ونفعان امکان تشکلتری از ذیدر وضعیتی که دامنۀ گستردهگذاری اجتماعی در دوران جدید است. سیاست

برد در پیش گیرد وهای حامی سیاست شکل جریان توان انتظار داشت کهمیداشته باشند،  گذاری رادر فرایند سیاست

ها های کلی تأمین اجتماعی در سطح رسانهای که دربارۀ طراحی سیاستهای اولیهگزارشبراساس  .فعال شودسیاست 

اسی های مدیریتی و سیدر چرخۀ بستۀ موقعیت هاهم تعریف مسئله و هم تعیین سیاسترسد منتشر شده، به نظر می

ی و شدگتواند به تهینفعان میهای اجتماعی و ذیگذاری با گروهرابطۀ ضعیف هستۀ سیاست جریان داشته است.
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باتوجه به فوریتی که دولت برای طراحی قوانین و احکام اجرایی این ناتوانی در دورۀ اجرای سیاست منجر شود. 

ها و رسد محدودماندن شبکه در این مرحله نیز تداوم یابد و بسیاری از تعارضارد، به نظر میها مدنظر دسیاست

 ها در دورۀ تصویب و اجرا نمود یابند. شکاف

برابر  1( نرخ تورم بیش از 2323در مقایسه با دورۀ زمانی تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی )سال 

اقتصاد کشور با رکود تورمی بلندمدت و عمیقی مواجه برابر شده است،  3فقر مطلق نزدیک  و درصد جمعیت زیر خط

تر ای بسیار پیچیدهای را ایجاد کرده، مناسبات منطقهها و تنگناهای پیچیدههای اقتصادی محدودیتاست، تحریم

 اطالعات رفاه ایرانیان نیز ایجادهای مثل پایگاه )و البته ظرفیت های جدی دیدههای بروکراسی آسیبشده، ظرفیت

های رسمی وضعیت نامطلوبی های مربوط به اعتماد سازمانی و اعتماد عمومی نیز بنا به گزارش، شاخصشده است(

ین اهای استراتژیکی مواجه است. یش از آن زمان با دوراهیبرسد نظام سیاسی دارد. در چنین وضعیتی، به نظر می

تر ها دارند موضوع را پیچیدهبودن این سیاستهای کلی بر حداکثریکه مدافعان سیاست ویژه با تأکیدیموضوع به

های اخیر قوانینی نظیر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی تحت فشارهای کند. برای مثال، در شرایطی که در ماهمی

 ایم حداکثری تأمین اجتماعی امیدوارتوان نسبت به پیشبرد پارادجدی از سوی نهادهای سیاسی قرار دارند، چگونه می

 توان چنین پارادایمی را پیش برد؟ ماند و با چه سازوکارهایی می

سایر  های کلی تأمین اجتماعی بابودن رابطۀ سیاستنکتۀ مهم دیگری که در این سطح اهمیت دارد نامشخص

انگاری ال است. این نادیدهگذاری اجتماعی ازجمله سالمت، مسکن، آموزش، و اشتغقلمروهای حوزۀ سیاست

 های پیشگیرانه و کاهشمساعدتی محدود کند و تحقق سیاست -های کلی را به حوزۀ جبرانیتواند سطح سیاستمی

های کلی تأمین اجتماعی نسبتی با حوزۀ بازتولید درواقع از منظر کارکردی، سیاستشکاف طبقاتی را ناممکن کند. 

گذاری از اهداف هایی نظیر مسکن و سالمت و آموزش روندهای سیاستت که در حوزهبرقرار نکرده، و این در حالی اس

های کلی تأمین اجتماعی فاصلۀ جدی دارد. ممکن است در اینجا این بحث پیش کشیده شود که بند مدنظر سیاست

اید به این ن کند. اما بتواند این نقیصه را جبراهای کلی که بر تدوین پیوست تأمین اجتماعی تأکید دارد، میسیاست 9

با  اند اما در اجراهایی پیشتر در حوزۀ اجتماعی و محیط زیستی نیز مطرح بودهنکته توجه داشت که چنین پیوست

 محور و پرهیزهای کلی نیز در توجه به عدالتاند. همچنین در سطح سیاستهای بسیاری مواجه بودهها و تنشچالش

سال از ابالغ  1رغم گذشت بیش از گذاری نیز مورد تأکید قرار داشته اما بهلی قانونهای کدر قالب سیاست از تبعیض

ه ها به الزاماتی نیاز دارند که بعبارتی این نوع پیوستتوجه به آن در دست نیست. بهبر ها شواهدی مبنیآن سیاست

 اند.ای فراهم نبودهرسد تاکنون در هیچ حوزهنظر می

های اجتماعی، . فقرزدایی و کاهش نابرابری2های کلی تأمین اجتماعی را ذیل دو محور کلی طورکلی، اگر سیاستبه

در هر  هابندی کنیم، این سیاستصورتگذاری در راستای شفافیت، پاسخگویی، و کارآمدی گری و قاعده. تنظیم1و 

ای و گفتمانی آن فراهم نباشد، به ند و اگر الزامات زمینهاهای جدی پاردایمی و ساختاری مواجهدو محور با تعارض

  اند دوباره تکرار خواهند شد.  هایی که در قوانین مشابه قبلی تجربه شدهاحتمال زیاد بسیاری از چالش
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*** 

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

آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت  آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی )مدیریت تعارض منافع  

در آموزش و پرورش( با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی 

 برگزار شد. 

وهشی باید در موضوع مدیریت تعارض یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کارهای علمی و پژ  

منافع صورت گیرد، گفت: وقتی منافذ تعارض منافع بسته شود، حکمرانی شایسته و دولت قوی تشکیل 

 شود. می

برای معرفی نماینده در راستای وزارتخانه و سازمان  2۸ی از مکاتبه با جهاد دانشگاه سیرئی، بیط درضایحم 

 ند. اهکرد یمعرف ندهیوزارتخانه و سازمان نما 10 داد که در نتیجۀ آن،شناسایی مصادیق تعارض منافع خبر 

ماه اخیر نتایج بسیار درخشانی از کمیته علمی کشوری کرونا  ۸وزیر بهداشت گفت: در اللهی، بهرام عین 

های کرد و حرفداشتیم؛ تا قبل از آن، تعارض منافع وجود داشت و هر کسی از اثربخشی یک دارو صحبت می

 شد.تناقض بیان میم

ا... حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار سعید محمد، دبیر شورایعالی آیت 

های دربسته به منافع شخصی مناطق آزاد تجاری گفت: امیدواریم در تعارض منافع، منافع ملی در اتاق

 بگیرد. ارجحیت داده شوند و مناطق آزاد ما در جایگاه درست خود قرار

از اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع  یقاسم احمدی الشکی، معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش، آمار 

نفر مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یک معاون وزیر، پنج  220در وزارت آموزش و پرورش ارائه کرد: 

استعفاء، سه  ۸2توقف فعالیت،  24۸ مدیر نواحی از این جمله بودند.3۳مدیر کل آموزش و پرورش استان و 

 مورد بازنشستگی، هفت مورد جایگزین معاون آموزشی، سه انتقال سهام و چهار تغییر نماینده انجام شد.

های سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از استانداران که پزشک بوده، معاون امور استان ،احمد اسفندیاری 

تأمین اجتماعی هم قرارداد داشته و مسئول فنی بوده است و این در مدت شش هفت سال استانداری خود با 

 . به معنای ضایع کردن حق کارگر است

 ۴۱4۴اردیبهشت  ۴۴ – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 شود یبررس یتعارض منافع علم تیریمد  

  

 

 2042 اردیبهشت 5ـ  (آموزش و پرورش ریوز) نوری یوسف
  آموزش عمومی حوزۀ درتعارض منافع 

 

 رد،یتعارض منافع صورت گ تیریدر موضوع مد دیبا یو پژوهش یعلم یکارها نکهیا انیآموزش و پرورش با ب ریوز
 شود.می لیتشک یو دولت قو ستهیشا یمنافذ تعارض منافع بسته شود، حکمران یگفت: وقت

 یوزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاه یانعقاد و مبادله تفاهم نامه همکار نییروز دوشنبه در آ ینور وسفی
 است، افزود: آموزش یدولت شفاف ساز یاز راهبردها یکی نکهیا انیتعارض منافع در آموزش و پرورش( با ب تیری)مد

شده و  دهیوزارتخانه کم د نیتعارض منافع در ا نیاست، بنابرا نهیاعتبارات و هز ردستگاه دولت د نیو پرورش بزرگتر
 یهشپژو یاز برکات علم یکیبه عنوان  یاز جهاد دانشگاه یو موضوع بوده است. یناآگاه لیشده به دل دهیاگر هم د

اهم نامه در تف نیکرد؛ ا لیتبد هیرا به مراکز دانش پا یبتوان مراکز جانب دیکرد و گفت: با ادی رانیا یاسالم یجمهور
 .میباش نیادیسند تحول بن ریچشم گ یتفاهم نامه شاهد اجرا نیبا انعقاد ا میدواریام شعار سال خواهد بود. یراستا

 خبرگزاری ایرنا 
 

  تعارض منافع تیریمدگزارشی از اقدامات جهاد دانشگاهی برای  
  

 

 2042اردیبهشت  5ـ  )رئیس جهاد دانشگاهی(حمیدرضا طیبی 
 کلیات تعارض منافع 

 

تعارض منافع در آموزش  تیری)مد یموزش و پرورش با جهاددانشگاهآوزارت    یانعقاد و مبادله تفاهم نامه همکار نییآ
ش آموز ریدر دفتر وز یجهاددانشگاه سیرئ یبیط درضایآموزش و پرورش و حم ریوز ینور وسفیو پرورش( با حضور 

علوم  هنیدر زم یجهاددانشگاه تیفعالهای نهیاز زم یکیمراسم گفت:  نیدر ا یبیط درضایحم و پرورش برگزار شد.
 اقدامات الزم را نهیزم نیدر ا میتالش کن دیو جامعه است. همه با تیحاکم یبحث توانمندساز یو اجتماع یانسان

بحث تعارض منافع است.  ایموضوعات مهم در همه دن از یکیو جامعه  تیحاکم یدر بحث توانمندساز .میانجام ده
 انجام یو جامعه و مطالعه جامع تیحاکم یبه اسم مرکز توانمندساز میداد لیتشک یرا در جهاددانشگاه یما مرکز

دولت  تیبا توجه به جد شد. هیتههایی شموضوع برخورد کرده اند و گزار نیکشورها با ا ریچگونه سا مینیتا بب میداد
 جهاد را به تیو او استفاده از ظرف میاعالم کرد یسیرئ یخودمان را آقا یدر بحث مبارزه با فساد ما آمادگ زدهمیس

ارتباط با حدود  نیبه جهاد محول کردند. در اای بخشنامه یرا ط تیمامور نیمعاونت اول ارجاع دادند و معاونت اول ا
کردند.  یمعرف ندهیوزارتخانه و سازمان نما 10و  کنند یخود را معرف ندگانیسازمان مکاتبه شده تا نما ووزارتخانه  2۸

رش که آمورش و پرو میخوشبخت هست شده است. نییتعارض منافع تع قیمصاد نییتع یپرسشنامه برا نیهمچن
 داشته است.  یموضوع چه قبل چه بعد از بخشنامه برخورد جد نیاست که با اای وزاتخانه نیاول

 خبرگزاری ایلنا 
 

https://www.irna.ir/news/84730579
https://www.irna.ir/news/84730579
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1222690
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1222690
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 مشمول تعارض منافع در آموزش و پرورش 1۸4 فیتکل نییو تع ییشناسا  
  

 

 2042اردیبهشت  5ـ  (آموزش و پرورش ریوزمعاون حقوقی ) قاسم احمدی الشکی
  آموزش عمومیحوزۀ تعارض منافع در 

 

ه نظام ب یاعتماد عموم شیاز اتالف منابع، افزا یریجلوگ یکه از گذشته در راستا یفراوان یهایریگیپ یبر مبنا
و  فیبر نحوه انجام وظا هیو ثانو یسوء منافع شخص ریتاث ییو از سو ینظام ادار یو کارآمد سالمت یو ارتقا یاسیس

ا ت میبه دنبال آن بود آورد،یعوامل موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم م نیکه همه ا یو قانون یاحرفه اراتیاخت
د تعارض منافع چن تیریمد حهیال  .میکن الدنب یتعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش به درست تیریبحث مد

 نیفرورد 11بود که  نیا اشجهیو نت 2399ماه  ریت 12مرتبه در  کیو  92آذر ماه  0مرتبه در  کیمرتبه به مجلس رفت، 
 قیطرح را از طر نیا نهایاما آموزش و پرورش جلوتر از ا .شد بیموافق تصو ندهینما 2۳5 یآن با را تیفور کی 2042

ه صورت بتعارض منافع های تیو رفع موقع ییشناسا یبرا دنبال کرد. تیبا جد شدیکه م ییهاو بخشنامه نیقوان
نجام ا یمعاونت حقوق تیکه با محور ییهادر مرحله اول، مطابق بخشنامه .میکار را دنبال کرد یامستمر و چندمرحله

 ریپنج مد ر،یمعاون وز کیشدند.  ییبخشنامه شناسا نینفر مشمول ا 220راستا  نیدر ا .میشده بود اقدام به اجرا کرد
 29اداره،  سیرئ تهش ،یمعاون آموزش 09 ،یمعاون پرورش 2۸ ،ینواح ریمد3۳کل آموزش و پرورش استان، 

 نیبر ا جمله بودند. نیکارشناس از ا 14اداره، چهار کارشناس مسئول و  سیکارشناس، دو رئ 13کارشناس مسئول، 
م سه انتقال سها ،یمعاون آموزش نیگزیهفت مورد جا ،یاستعفاء، سه مورد بازنشستگ ۸2 ت،یتوقف فعال 24۸اساس 

 یموضوع چندبار در شورا نیآموزش و پرورش ا ریوز یریگیاما در مرحله دوم حسب پ انجام شد. ندهینما رییو چهار تغ
ه در کهایی تیبا توجه به ظرف یبا جهاد دانشگاه یدستور دادند همکار تیبه بحث گذاشته شد و در نها نیمعاون
 .شودیکه امروز تفاهم نامه مربوط منعقد م دمختلف دارد، آغاز شو یهاحوزه

 ایسناخبرگزاری  
 

  دست نفت و پتروشیمیبر صنعت پایینتعارض منافع سایه   
  

 

 2042اردیبهشت  0ـ  (نفتیهای صادرکنندگان فرآورده هیاتحاد سینائب رئ) یرضا فخار
  حوزۀ انرژیتعارض منافع در 

 

نفت انداخته است. تعارض منافع از آن  یدست نییصنعت پا یپررنگ بر رو هیسا ریتعارض منافع در چند سال اخ
 ،یسازیالشعاع قرار داده است که پس از خصوصنفت را تحت یدست نییپا عیصنا یواقع یجهت بخش خصوص

ل قب انیسال یآورده اند که ط یرو یهدف یخام به بازارها مهیخام و ن یهافرآورده راتشده به صاد یخصوص عیصنا
فعاالن  نیکرده بودند و بدون در نظر گرفتن منافع ا جادیصادرات محصوالت خود ا یبرا یتوسط فعاالن بخش خصوص

ش بخ یباعث دلگرم یرگوالتور جادیگر و ا مینظام تنظ کی. وجود اندآنان شده یدرصد 24 یلیباعث تعط ،یقتصادا
 .شودینفت م یدست نییپا عیفعال در صنا یخصوص

 رانیا یمینفت، گاز و پتروشهای صادرکنندگان فرآورده هیاتحادپایگاه  
 

https://www.isna.ir/news/1401020502222
https://www.isna.ir/news/1401020502222
http://www.opex.ir/fa/news/32250/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81
http://www.opex.ir/fa/news/32250/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81
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 کرونا یعلم تهیتعارض منافع در کم به وجودبهداشت  ریوز اذعان  
  

 

 2042اردیبهشت  5ـ  )وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( اللهیبهرام عین
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 یدرخشان اریبس جینتا ریماه اخ ۸گفت: در  یگروه پزشک یعلم یهاانجمن رانیاز مد یجمع داریبهداشت در د ریوز

 یبود و تعارض منافع وجود داشت و هر کس ینامناسب تیو تا قبل از آن، وضع میکرونا داشت یکشور یعلم تهیاز کم

و تالش مدافعان سالمت،  یاما با خرد جمع. شدمی انیمتناقض بهای کرد و حرفمی دارو صحبت کی یاز اثربخش

م ریمرگ و م زانیم کهیدر حال دینفر رس 23روزانه به  ریمرگ و م زانیم
 
 برابر نیو اروپا، چند کایدر آمر کرونیدر موج ا

گسترده و  ونیناسیواکس ،یو درمان یبهداشت یروهاین یهااز علل عمده آن در کنار تالش یکیبود که  رانیا

 دادن به علم و دانش بود. تیواکسن و اهم یمل تهیکرونا، کم یعلم تهیکم یهاتیفعال

ما مهم است و  یبراها دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یپلکان اتیاظهار کرد: حذف مال در همین حال بهداشت ریوز

در  تیالفع یبرا زهیباشد که انگای بگونه دیبا تیشدن است و قطعا وضع ییحقوق و دستمزد، در حال نها یدر شورا

 است. زینها آنها وجود داشته باشد که به نفع دانشگاه یبهره ور شیو افزا یبخش دولت
 جامعه خبری الف 

 

 داده شوند  تیارجح یبه منافع شخص یدر تعارض منافع، منافع مل  
  

 

 2042اردیبهشت  5ـ ( قم هیحوزه علم نیجامعه مدرس سیرئ) یبوشهر ینی... حساتیآ
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

 اللهتیبا آ داریدر د یاقتصاد ژهیو و یـ صنعت یمناطق آزاد تجار یعالیشورا ریجمهور و دب سیمحمد، مشاور رئ دیسع
 یاخلق الساعه بر  نیوضع قوان وی آزاد کشور پرداخت.و موانع موجود در مناطق ها تیظرف انیبه ب ،یبوشهر ینیحس

برشمرد که باعث عقب  یمناطق آزاد را از جمله موانع اراتیمحدود کردن اخت زیو ن دکنندگانیگذاران و تول هیسرما
 شوند.می یاقتصاد شرفتیپ ریمناطق در مس نیماندن ا

از  من یبودنشان در مسائل مطرح شده گفتند: تلق یضمن اعالم هم را زیقم ن هیحوزه علم نیجامعه مدرس سییر
 دید بامناطق آزا یکشور است و فلسفه وجود یبرا یو تنفس شیگشا کیاست که  نیا یو صنعت یمناطق آزاد تجار

 .میباشن بندیدر عمل به آن پا یول میبکش دکی نشیقواننباشد که ما مناطق آزاد را به همراه  نگونهیحفظ شود و ا
را  زهیانگ ،یو صنعت یمناطق تجار نیالساعه در مورد اخلقهای یریگمیمناطق آزاد و تصم اراتیاختمحدود کردن 

 میدواریام دیکه دار یابا عزم و اراده آفت است. نیبزرگتر یزگیانگیکنند خواهد گرفت و ب یخواهند کارمی که یاز آنان
اطق داده شوند و من تیرجحا یدربسته به منافع شخص یهادر اتاق یشود که در تعارض منافع، منافع مل نیمنجر به ا

  .ردیدرست خود قرار بگ گاهیآزاد ما در جا
  پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی 

 

https://www.alef.ir/news/4010205097.html
https://www.alef.ir/news/4010205097.html
https://freena.ir/detail/64066
https://freena.ir/detail/64066
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 مدیر تامین اجتماعی، نباید سهامدار بخش خصوصی باشد  
  

 

 2042اردیبهشت  ۸ـ  (یاجتماع نیو ارتباطات تام یمعاون فرهنگ) یاریاحمد اسفند
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

و معارفه  عیتود نیدر آئ یاجتماع نیسازمان تأم یهاو امور استان یاجتماع یمعاون فرهنگ ؛یاریاحمد اسفند

 نیه اتضاد منافع است ب م،یکه به شدت با آن مشکل دار یبا موضوع گفت: استان اصفهان یاجتماع نیتأم رکلیمد

 یدق ایباشد  یدر استان، سهامدار بخش خصوص یاجتماع نیتأم ریکه مد ستیشده ن رفتهیما پذ یمعنا که برا
 
 قا

 ششاز استانداران که پزشک بوده، در مدت  یکی یدرمانگاه داشته باشد حت یاجتماع نیتأم یمرکز درمان یروروبه

کردن  عیضا یبه معنا نیبوده است و ا یهم قرارداد داشته و مسئول فن یاجتماع نیخود با تأم یهفت سال استاندار

 تواندیندار ماستا کیکه چگونه  نجاستیتمام وقت در مرکز باشد و سوال ا دیبا یعنی یمسئول فن رایاست، زحق کارگر 

 هم باشد؟ یرا بگرداند و مسئول فن یهمزمان استان

 نیادامه داد: در سه استان محروم چن ،یاجتماع نیدر تأم یتخلفات نیبر لزوم برخورد با چن دیبا تاک یاریاسفند

ستاد  رانیانتخاب مد یبرا رند،یقرار گ گردیتحت پ دیدرمان و هم استاندار با ریگزارش شده است که هم مد یتخلفات

 اند.در وزارت رفاه بوده ایکار کرده  یاجتماع نیبدنه تأم رد ایبودند که  یبه اتفاق افراد کسان بیقر تیاکثر زین
 گزاری ایمناخبر  

 

 فرصت سوءاستفاده و تعارض منافع ،آموزش و پرورش رانیمد یبازنشستگ  
  

 

 2042اردیبهشت  ۸ـ  (آموزش و پرورش یعال یعضو شورا) یطوس زیرنگ آم میمر
 تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی 

 

وجود  یآموزشهای و موسسه یدرسهای کنکور، کتاب یایدر بحث ماف ژهیدر همه جا بو متاسفانه بحث تعارض منافع

 یتوانند از امکاناتیراحت تر م یلیاست و خ شتریموضوعات ب نیبه ا یمقدار کیارشد  رانیمد یدسترس رایدارد. ز

حتمال ا ایهستند  یکه در حال بازنشستگ یرانیمد یموضوع مخصوصا برا نیا است استفاده کنند. اریکه در اخت

خوب  یلیشود خ یو اطالع رسان یاگر تعارض منافع شفاف ساز نینمود دارد. بنابرا شترینباشند ب گریدهند که دیم

توانند می نهاآ رایاست. ز شتریفرد بازنشسته راحت تر و ب اراتیاخت ،یانتفاع ریک مدرسه غی سیاست. در موضوع تاس

 یایاز مزا یشناسند بدهند، سپس بعد از بازنشستگمی که یکسان ای کانشانیرا هم به خودشان، هم به نزد اریاخت نیا

سسه موافقت مو سیبا تاس یچه کس که ستین نیدنبال ا یآن فرد هم، کس یکنند. بعد از بازنشستگمی آن استفاده

 یرا برا التیتسه یسر کیبه خدمت هستند که مشغول  یآخرهای افراد در سال نیکرده و مجوز داده است. بنابرا

 .ردیگیقرار نم گریافراد د اریشوند که معموال در اختمی خود قائل
 روزنامه ایران 

 

https://www.imna.ir/news/571077
https://www.imna.ir/news/571077
https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/611114
https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/611114
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  بخشنامه تعارض منافع یدر اجرا هیوحدت رو جادیادرخواست  
  

 

 2042اردیبهشت  ۳ـ  )رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان( فریدون زینعلی
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان خواهان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با ارسال نامه
خواهشمند است دستور »شد. در متن این نامه آمده است:  بخشنامه تعارض منافع یدر اجرا هیوحدت رو جادیا

که مشمول بخشنامه  لیذهای سازمانعضو و شاغل در  نیمهندس یاقدامات الزم در خصوص اعالم اسام دییفرما
سراسر های یشهردار -2 .ندیو اقدام مشابه در اسرع وقت معمول نما هیوحدت رو جادیباشند به منظور امی فوق الذکر

 -0و واحدها و ادارات تابعه  یاداره کل راه و شهرساز -3استان و ادارات تابعه  یمسکن انقالب اسالم ادیبن -1استان 
اداره کل آموزش و پرورش  -5کشور های یاریو دهها یسازمان شهردار ،یاریده ،یبخشدار ،یفرماندار ،یاستاندار

گاز و  یشرکت مل -۳ رویمجموعه وزارت ن ریزهای ادارات و شرکت -۸ و ادارات تابعه رسمدا زیو سازمان توسعه و تجه
 -24اداره کل ثبت اسناد و امالک و ادارات تابعه  -9 یمرکز التیو تشک یصنعت یشرکت شهرکها -2ادارات تابعه 

 «شهر و روستا یشورا
مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان معتقدند بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در مورد توضیح خبرنامه هفتگی: 

 ن صآمیز اجرا شده و تاکنوها در حوزه مهندسی ساختمان به شکل تبعیضمنع منافع متعارض شاغالن دستگاه
 
رفا

 اند. های حاکمیتی از اجرای آن خودداری کردهدر سازمان نظام مهندسی ساختمان اعمال شده و دستگاه
 پایگاه نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 

 

 رقبا  ارینهاد مستقل باشد و نه در اخت کی اریدر اخت دیصدور مجوز با  
  

 

 2042اردیبهشت  ۳ـ  (یاقتصادکارشناس ) علی سعدوندی
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

 انیصدور مجوزها و ع ندیتصاحب قدرت، شفاف شدن فرآ ،ییطال یدرباره رفع انحصارها، امضاها یسعدوند یعل
مجوزها اخذ شود، اظهار کرد:اگر  یعنوان آثار درگاه ملبه تواندیانحصار و صدور مجوزها م نهیشدن مشکالت در زم
 طیبا آن برخورد کند، شرا یدستگاه یو در صورت کوتاه یریگیمجوزها( همه موضوعات را پ ینهاد واسط )درگاه مل

 رفع شود. یصورت کلبه دیمجوز وجود دارد که با یدر اعطا یموردیب یهایریسختگ متأسفانه .شودیبهتر م
انجام  یونو قان یکه برخورد حقوق یدار صورت نگرفته و تا زمانمشکل یهابا دستگاه یبرخورد چیمتأسفانه تاکنون ه

 .کنندیفدا نم یراحت نیاند، قدرت را به ابه دست آورده ژهیمجوز قدرت و یکه از محل اعطا ییهانشود، دستگاه
 رقبا. اریل باشد و نه در اختنهاد مستق کی اریدر اخت دیمجوز با صدورتعارض منافع وجود دارد؛  یدر حوزه مجوزده

 نیاند؛ همکرده افتیکه در گذشته مجوز در ردیگیقرار م یبه بازار وکالت در رقابت با افراد دیجد یورود اکنونهم
  .ردیکه تعارض منافع صورت گ شودیموضوع باعث م

 خبرگزاری ایرنا 
 

http://zanjan-nezam.org/fa/news/detail3747/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
http://zanjan-nezam.org/fa/news/detail3747/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://www.irna.ir/news/84732473
https://www.irna.ir/news/84732473
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 کسب و کار یصدور مجوزها لیدر تسه یتضاد منافع مانع جد  
  

 

 2042اردیبهشت  ۳ـ ( مردم اصفهان در مجلس ندهینما) یخوراسگان ییعباس مقتدا
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

مجوزها  ی. درگاه ملردیشکل بگ شتریب ییزااشتغال یدر رفتار دولت در صدور مجوزها برا یسینوع دگرد کی دیبا
 صدور لیتسه ریدر مس یموانع. اصالح صدور مجوز در دست اجراست یبرا تیحاکم کردیرو نیتریعنوان اصلبه

گذشته  یهادر دهه یاقتصاد رکارآمدیاز آن به ساختار غ یکسب و کار در کشور وجود دارد که بخش یمجوزها
. شودیاست، مربوط م یدچار فرسودگ یکشور که به نوع یو ادار ییبه مقاومت بدنه اجرا زیاز آن ن ی. بخشگرددیبازم

ها گاهدست یور است که متأسفانه در برخکسب و کار در کش یصدور مجوزها لیسهموانع ت گریاز د زیتضاد منافع ن
 کسب و کار در یصدور مجوزها لیحال، روند تسه نیمجوزهاست. در ع یبه درگاه مل وستنیعدم پ لیدل زیاکنون ن

 شدت خواهد گرفت. کینزد ندهیکشور در آ
 یدر موعد مقرر به صدور مجوز اقدام نکند، به معنا یموضوع که اگر دستگاه نی. امیباش بندیبه مفاد قانون پا دیما با
 یهدف در قانون گنجانده شد که جلو نیبند با ا نیاجرا شود. ا دیاز قانون است و با یخواهد بود، بخش تشیرضا
 گرفته شود. هایتفاوتیو ب هایکارکم

 خبرگزاری آنا 
 

  ها: تضاد منافع!انتصابپاسخ معاون فرهنگی تامین اجتماعی به انتقاد از  
  

 

 2042اردیبهشت  2ـ  (یاجتماع نیو ارتباطات تام یمعاون فرهنگ) یاریاحمد اسفند
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

حوالت و ت رییدر مورد تغ یاجتماع نیسازمان تام یجامعه پزشک یانجمن اسالم هیانیب»تحت عنوان  یاهیانیب رایاخ

 منتشر شده است.« سازمان نیدر ا زدهمیدولت س رانینحوه نگرش و عملکرد مد

 حیتوض ر،یدر دفاع از انتصابات اخ (یاجتماع نیسازمان تام یو ارتباطات جمع ی)معاون فرهنگ یاریاحمد اسفند

اند. دهمشخص بو تیریسوءمد یخود بازنشسته شدند، دارا ایقرار گرفتند و  ینیگزیکه مورد جا یاز افراد یداد: برخ

سئله شکل ندارند، اما م یموضوع ربط نیبه ا دهیرس انیبه پا شانیهاتیکه موعد فعال بازنشستهاز افراد  یالبته بخش

 تعارض منافع» ای« تضاد منافع»ما با بحث  زیموارد ن ینقش داشته است. در برخ ییجاجابه ایدر ابقا  تیریمد

استان فعال بوده است اما  کی یعاجتما نیدر تام یریبوده است که مد یمثال مورد یا. بر میمواجه بود «یتیریمد

است.  یتیریمصداق تضاد و تعارض منافع مد قایدق نیپست داشته است که ا زین یخصوص مارستانیدر ب حالنیدر ع

ل است، فعا یاجتماع نیتام یدر بخش درمان ریعنوان مدبه یاست که اگر فرد نیما ا یهااز پروتکل یکیمعنا  نیبه ا

 داشته باشد. یخصوص شگاهیآزما ایو  مارستانیدرمان فعال و صاحب ب یدر بخش خصوص دیخود نبا
 خبرگزاری ایلنا 

 

https://www.ana.press/news/655339
https://www.ana.press/news/655339
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1224046
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1224046
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 تعارض منافع باعث سلب حقوق مردم شود میدهیاجازه نم  
  

 

 2042اردیبهشت  24ـ  (هیاز وقوع جرم قوه قضائ یریشگیمعاون پ) ریاصغر جهانگ
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

ثبت  نه  یو هوشمند در زم کپارچهیدرگاه  یاندازا اشاره به راهب هیاز وقوع جرم قوه قضائ یریشگیو پ یمعاون اجتماع

از  تیثبت شکا کپارچهیدر درگاه  یجمع یادامه داد: در مرحله اول موضوع داور ،ینترنتیا یوکارهااز کسب تیشکا

 و در صورت کندیوکار ابالغ مکسب طیموضوع را به مح یداور است. شدهینیبشیپ ینترنتیا یوکارهاکسب

من ارائه و ض ندیآیبه اجرا درم شدهینیبشیپ یوکار، اقدامات و الزامات قانونکسب طیمح یتخلف از سو رفتنینپذ

 . کندیم دایکاهش پ زیاعتماد به آن ن زانیوکار، مبه کسب ینمره منف

 م،یکن یاندازراه دیمرتبط را با یهاسامانه و سامانه نیا ک،یمرکز آمار و انفورمات یاعتبارات الزم با همکار نیما با تأم

در دستور کار قرار  یسازداده شود و اصل شفاف کسانیصورت که خدمات به مردم به ییآنجا میچراکه شک ندار

ه مختلف وجود دارد ب یهاکه در حوزه یاز مشکالت یاریچراکه بس کند. یریاز تعارض منافع جلوگ تواندیم رد،یبگ

 که تعارض میدهیاجازه نم شود،یکه محقق م یوشمند سازها با هسامانه نیا قیاما از طر گردد،یتعارض منافع بازم

 منافع باعث شود، مردم به حقوقشان نرسند.
 خبرگزاری ایمنا 

 

 یفرهنگستان علوم پزشکرد مدیریت تعارض منافع در بیانیه راهب   
  

 

 2042اردیبهشت  24ـ  رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشک
  نظام سالمت و درمانتعارض منافع در 

 

ود را بیانیه خ یدرخصوص لزوم حفظ و ارتقاء منزلت جامعه پزشک رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشک

ار ع، و آثتعارض مناف»، یجامعه پزشک یکننده منزلت اجتماع نییعوامل موثر و تعمنتشر کرد. در این بیانیه در میان 

 یو راهکارها راهبردهابه عنوان یکی از عوامل ذکرشده است. همچنین در بخش « یاسوء آن بر قداست و منزلت حرفه

و  ییالقا یو تقاضاها ،یتعارض منافع، سهم خواه قیعلل و مصاد ییشناسا»، یگروه پزشک یارتقاء منزلت اجتماع

با پزشکان و گروه  یپزشک زاتیو تجه ییدارو یهاهرگونه ارتباط شرکت حذف»، «آنها حیصح تیریتالش در مد

 از طر ،یمردم نهاد و تجار یهاتیو حما یاحتمال یایو استفاده از هدا یپزشک
 
مان و وزارت بهداشت، در قیصرفا

 تیریها و خدمات سالمت، و مدمراقبت رندگانیارائه دهندگان و گ نیب میمستق یروابط مال قطع»و « یآموزش پزشک

 مورد تصریح قرار گرفته که محورهای مرتبط با مدیریت تعارض منافع است. « هامهیب قیآن از طر
  رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشکپایگاه  

 
  

http://www.imna.ir/news/571990/
http://www.imna.ir/news/571990/
http://www.ams.ac.ir/blog/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 پزشکان همچنان در رأس امورتحلیل فضای مجازی: 
 متضاد یهااستیوپرورش و بهداشت؛ دو وزارتخانه با سآموزش

 
 محمد عادلی 

 

ها با افزایش تعرفه پزشکی، هیئت دولت به آن رأی مثبت داد که سبب تشدید در هفته گذشته علیرغم برخی مخالفت
عدالت  دیوان گذاری به نفع خود شد. ابهام در تمکین وزارت بهداشت از رأیانتقادات به مداخله پزشکان در سیاست

اداری در برگزاری آزمون دستیاری نیز ازجمله موارد موردنقد کاربران بود؛ اما در سوی دیگر اتفاقات مثبتی برای مدیریت 
مدیر دارای تعارض منافع و انعقاد  ۱۶وپرورش رخ داد که شامل اعالم خبر استعفای تعارض منافع در وزارت آموزش

در این راستا بود. تعارض منافع در حوزه فوتبال و صداوسیما نیز از مواردی بودند که  ای با جهاد دانشگاهینامهتفاهم
 هایی داشتند.کاربران به آن اشاره

گذاری برای خود است که در آن یک شخص یا سازمان به های تعارض منافع، موقعیت قاعدهیکی از موقعیت

ز آن منتفع شود. شدیدترین حالت این موقعیت را در ایران ای پردازد که خود اگذاری در حوزهگیری و سیاستتصمیم

شاید بتوان در نظام بهداشت و درمان مشاهده کرد که عالوه بر آنکه در بیشتر اوقات یک پزشک در رأس وزارت بهداشت 

پزشکان  رها و ... نیز در اختیاهای پزشکی، نحوه برگزاری آزمونها نظیر تعیین تعرفهقرار داشته است، سایر سیاست

های فعال در این حوزه نظیر پرستاران بارها از فقط مردم که سایر گروهقرار گرفته است. حال آنکه در این شرایط نه

 اند.های وارده به خود در پی این رویه سخن گفتهآسیب

 هاها علیرغم مخالفتتصویب تعرفه
از سوی بسیاری از مردم و حتی وزیر تعاون، کار و رفاه  های پزشکیافزایش زیاد تعرفهرغم انتقادات فراوان به علی

اشت ، وزیر بهداللهیبهرام عینها در هیئت دولت تصویب نشود، که برخی امیدوار بودند این تعرفهاجتماعی و درحالی

های پیشنهادی شورای عالی بیمه در روز یکشنبه چهارم اردیبهشت در هیئت دولت تصویب شد. در اعالم کرد که تعرفه

 به انتقادای مجازی که دیگر امیدی به تغییر تعرفهپی این تصمیم کاربران در فض
 
از این  های پیشنهادی نداشتند، صرفا

 وضعیت پرداختند:

 FFSکه نظام پرداخت تعرفه های سالمت است. بدیهی است مادامینظام پرداخت، اهرم تنظیم نظام» 

پزشکان در جاده خاکی مجادله )پرداخت به ازای مورد( باشد، چرتکه ابزار اصلی میز کار طبیب خواهد بود و 

 «.گذار است، اگر تعارض منافع بگذارد!زنی ابدی تعرفه. اصالح این اهرم مسئولیت سیاستو چانه

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21685/
https://www.imna.ir/news/570674/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
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دهند و نتیجه در یک کشور جهان سوم کنترل یک وزارتخانه را تحویل یک مشت پزشک متخصص می» 

 .«ادر درمان، نارضایتی مردم و بیمارانشود: نارضایتی پزشک عمومی، نارضایتی پرستاران، نارضایتی کمی

اندکی  که زمانعالوه بر این، عملکرد وزارت بهداشت در برگزاری آزمون دستیاری نیز انتقادبرانگیز بوده است. درحالی

روز نبودن به برگزاری آزمون دستیاری پزشکی باقی مانده است، تعدادی از داوطلبان، برگزاری این آزمون را به دلیل به

دانند. در همین رابطه دیوان عدالت اداری نیز در آبان سال گذشته رأی داده بود که باید ترتیبی ابع خالف قانون میمن

ادعا دارد که این مسئله برطرف شده است اما  وزارت بهداشتاتخاذ شود تا مغایرتی بین قوانین و منابع نباشد. هرچند 

 دانند:نشده و خالف رأی دیوان مینوز کاربران آن را اصالحه

ر باور است. به نظرغم حکم دیوان به بار آورده غیرقابلافتضاحی که وزارت بهداشت در آزمون دستیاری علی» 

جای آنکه به دنبال ایجاد امید و رضایتمندی باشند در جهت تزریق ناامیدی و افزایش رسد آقای وزیر، بهمی

 «.دارندنارضایتی قدم برمی

 وپرورش در مدیریت تعارض منافعهای مثبت آموزشگام
های اولیه و پیشگامی داشته هایی است که در مدیریت تعارض منافع تالشوپرورش یکی از وزارتخانهوزارت آموزش

را در  یابخشنامهمجلس  است؛ چراکه یکی از نهادهایی بود که پیش از بررسی طرح یا الیحه مدیریت تعارض منافع در

خانه رت، معاون حقوقی و امور مجلس این وزااین زمینه تدوین و اجرایی کرد. در هفته گذشته نیز قاسم احمدی الشکی

ها خداحافظی شد یا امکانات در اختیار را فرد دارای تعارض منافع شناسایی و با آن 220خبر داد که در همین رابطه 

استعفا در این وزارتخانه رخ داد. برخی کاربران این مسئله را  ۸2توقف فعالیت و  24۸رها کردند. بر این اساس 

 کردند:دستاوردی برای وزارت آموزش و پرورش قلمداد 

وپرورش در جهت تعارض منافع، شصت و یک نفر از مدیران خود را به استعفا و صد و باخبر شدیم که آموزش» 

 «.تقدیر استشش نفر از آنان را به توقف فعالیت وادار کرده است. عملکرد وزیر قابل

دسازی حاکمیت و جامعه برای ای را با جهاد دانشگاهی به محوریت مرکز توانمننامههمچنین این وزارتخانه تفاهم

این  هایگیریوپرورش منعقد کرد. با این اوصاف هنوز برخی کاربران نسبت به جهتمدیریت تعارض منافع در آموزش

 دانند:وپرورش نمیهای اصلی آموزشوزارتخانه ناخشنود هستند و مدیریت تعارض منافع را جزو پروژه

وبیش چالش اصلی آ.پ نیز هست. هنوز لی دولت است، کمطور که چالش اصنبود گفتمان مشخص همان» 

مشخص نیست پروژه اصلی مدیریت جدید آ.پ چیست؟ پیشنهاد شخصی: حل مسئله تعارض منافع و بهبود 

 «.و عدالت آموزشی

 قهرمانی در لیگ درگرو تعارض منافع
مردم به وقایع آن ازجمله  خصوص فوتبال علیرغم گردش مالی عظیم و همچنین توجه بسیاری ازدنیای ورزش به

هایی است که کمتر به تعارض منافع موجود در آن هم از سوی مردم و هم کارشناسان پرداخته شده است. حوزه

https://www.isna.ir/news/1401020301117/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1401020301117/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/14173/
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حال در هفته گذشته تعدادی از کاربران به اسپانسرهای دو تیم پرسپولیس و استقالل و نسبت آن با سازمان لیگ بااین

های گیریها و جهتتواند سبب برخی سوءاستفادهنسر سازمان لیگ و پرسپولیس میپرداختند؛ چراکه یکی بودن اسپا

 نویسند:خالف قانون شود. کاربران در این مورد می

 « 
 
ایرانسل اسپانسر مشترک سازمان لیگ و باشگاه پیروزی است که ازقضا جزو رفقای درودگر هستند. اصوال

ه آجورلو با همراه اول که رقیب ایرانسله قرارداد بسته. حاال شما دعوای درودگر با استقالل به این خاطر بوده ک

 «.قضاوت کنید، سازمان لیگ به نفعشه ایرانسل قهرمان بشه یا همراه اول؟

ها ها فراهم کنند اما از یکسو اینسازمان لیگ و درودگر وظیفه دارند که شرایطی عادالنه برای رقابت همه تیم» 

ود، از سوی شمشترک دارند که در صورت قهرمانی این تیم منافع ایرانسل تأمین میبا اسپانسر پیروزی منافع 

 «.شوددیگر با قهرمانی استقالل منافع رقیب ایرانسل )همراه اول( تأمین می

 نقش انحصار و تعارض منافع در کاهش مخاطبان صداوسیما
، رئیس سازمان صداوسیما در دیداری که هفته گذشته با تعدادی از هنرمندان داشت، به مسئله کاهش پیمان جبلی

عنوان مسئولین صداوسیما عنوان هنرمند، چه ما بههمه ما چه شما به»تعداد مخاطبان این رسانه اشاره کرد و گفت: 

ای که مخاطب به هنرمندان و آثارشان داشت، کاهش یافته است؟ چرا بعضی باید از خودمان بپرسیم چرا احساس عالقه

 «.یمتوانیم خودمان را تبرئه کنشد، ماندگارترند؟ همه ما مقصریم و نمیتر ساخته میهای کمآثار که در گذشته با هزینه

گرفته در این نهاد اشاره داشته و آن را بخشی از علل و تعارض منافع شکلدر پی این اظهارات برخی کاربران به انحصار 

 اند:ریزش مخاطبان دانسته

ولشو های رانتی و پزده یا رسانهانحصار رسانه ملی در یک امپراتوری با تفکرات مهدکودکی و صوفیانه و جناح» 

و تقلیل رسانه به بوق شده و عمال   و دارای تعارض منافع، موجب فرونمایی صدای بدنه واقعی جامعه ایران

 «.ها وجود نداشته استبستری برای بازنمایی عمومی ناکارآمدی

صداوسیما همه چیزو در اختیار داره، با ساترا هم میخواد رقباش رو کنترل کنه، تغییری هم که نمیخواد تو » 

 «.بیننداوضاع بده، حاال جبلی میگه چرا مردم تلویزیون نمی

 

https://www.alefbakhabar.com/fa/news/97329/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
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