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 وستهیاما پ یتعارض منافع در آموزش و پرورش: بطئ تیر یمد درآمد:
 
 

همکاریًمیانًوزارتًآموزشًوًپرورشًوًجهادًدانشگاهیًبرایًبررسیًمصادیقًتعارضًمنافعًدرًاینًًنامهاخیراًًتفاهم
هایًعلمیًوًتحقیقاتیًامضاًشد.ًاینًتفاهمًنامهًدوًسالًپسًازًهمکاریًهایًتابعهًانًوًسایروزارتخانهًوًسازمان

ریعًمیرزایی(ًوًدرًراستایًتسابالغًبخشنامهًمدیریتًتعارضًمنافعًتوسطًوزیرًوقتًآموزشًوًپرورشً)محسنًحاجی
ًامضایًاینًتفاهم ًبهًبهانه ًاست. ًشده ًاقداماتًاینًوزارتخانهًبرایًمدیریتًتعارضًمنافعًامضا برًًمروریًنامهدر

ًگرفتهًدرًاینًراستاًداریم.ًاقداماتًصورت

 

های قبل مطرح بوده است. در دوران وزارت بطحایی توجه به مسئلۀ تعارض منافع در حوزۀ آموزش و پرورش از سال

 غ ی  و با ابال 9911ای در این راستا صورت گرفت. اما اقدام محوری و پیشگام در این وزارتخانه در خرداد اقدامات اولیه

 جامع در تعیین مصادیق در بخش
 
ای که های مختلف این وزارتخانه صورت گرفت. بخشنامهبخشنامۀ مختصر اما نسبتا

 اجرای قانون منع مداخلۀ کارکنان دولت»به سبب فقدان بستر حقوقی مشخص برای مدیریت تعارض منافع در ایران، بر 

 های اول نیز با این عنوان معرفی شد. در هفته به عنوان مبنای حقوقی تاکید کرده و« در معامالت

و  یا مرکز آموزشیو اداره مدرسه  یاندازراه ،صدور مجوزبندهای این بخشنامه به ترتیب بر منع تعارض منافع در حوزۀ 

 یاو اعض یآموزش یزیربا کارکنان سازمان پژوهش و برنامه یپژوهش یهاطرح ینعقاد قرارداد اجرای، اردولتیغ یپرورش

 رکنانو کا رانیهم زمان مد تیعضوی، آموزشکتب کم  یو فروش اجبار عیتوز، هااستان قاتیتحق یکارمند شورا

 نیبا مهندس یهمکار انعقاد قراردادی و در نهایت ردولتیغ یموعم یو نهادها یدولت یهاشرکت تیریشاغل در مد

 اند. رجاع داشتها مدارس کشور زیتوسعه وتجه ،یدر سازمان نوساز شاغل یمشاور

 حرکت بطئی و کند در جهت مدیریت تعارض منافع 
پس از ابال غ بخشنامۀ مذکور الاقل در دو نوبت آمار و ارقامی از اجرای بخشنامه توسط معاون حقوقی وزیر آموزش و 

 پرورش ارائه شده است: 

 یبا موضوع بررس پرسشگر یونیزیو امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلو یون حقوقمعا 9911مهر  91در 

در سطح  یدار در ستاد و تعداداز مسئوالن مدرسه یتعداداین آمار را ارائه کرد:  روند تعارض منافع در آموزش و پرورش

از  شدند. یبندمیو دو تقس  یطبقه درجه  1شد که در  11۲ها حدود بود و در مجموع تعداد آن یکل استان رانیمد

خانواده خود فرد  ایکه خانواده همسر  یمعن نیشامل طبقه دوم شدند؛ به ا ینفر در طبقه اول و مابق 991تعداد  نیا

https://www.yjc.news/fa/news/7512909
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نفر از مسئوالن  9۱مناطق و  رانینفر از مد 91ها، ها و شهرستاناستان ینفر از معاونت آموزش 99 .کنندیم یدارمدرسه

 .شوندیمشمول بخشنامه تعارض منافع م یغل در حوزه حقوقشا

 نینفر مشمول ا 9۱0توسط همین مقام مسئول ارائه شده است:  9049فروردین  11اما آمار جدیدتر در این زمینه در 

 ،یمعاون پرورش 9۱ ،ینواح ریمد9۳کل آموزش و پرورش استان،  ریدپنج م ر،یمعاون وز  ی شدند. ییبخشنامه شناسا

اداره، چهار کارشناس مسئول  سیکارشناس، دو رئ 19کارشناس مسئول،  91اداره،  سیهشت رئ ،یمعاون آموزش 01

 هفت مورد ،یاستعفاء، سه مورد بازنشستگ ۱9 ت،یتوقف فعال 94۱اساس  نی. بر ادندجمله بو نیکارشناس از ا 14و 

 انجام شد. ندهینما رییسه انتقال سهام و چهار تغ ،یمعاون آموزش نیگزیجا

 اعالم شده مربوط به همان طبقه درجه ی  باشد )خود فرد مشمول شناسایی 9۱0با فرض اینکه رقم 
 
شده که اخیرا

ل بوده است. مشمو 991دار بوده است نه خویشان درجه ی  وی( رقم مشابه آن در حدود ی  سال و نیم پیش مدرسه

نفر مشمول جدید بخشنامه تعارض  0۲تنها  9049تا فروردین  9911یعنی ظرف مدت ی  سال و نیم در حد فاصل مهر 

 اند. منافع در وزارت آموزش و پرورش شناسایی شده

رای ب کل آموزش و پرورش خوزستانر یمدتوسط  یرانتفاعیمدرسه غ سیتأسدور مجوز صدر این بین، خبری که در مورد 

انتشار یافت، این ابهام را بیش از پیش در فضای عمومی پدید آورد که گویا وزارت آموزش و  9049در فروردین  خودش

 با بخشنامۀ پرورش توان اعمال بخشنامه در میان مدیران کل استانی خود را هم ندارد. هرچند مورد مذ
 
کور ظاهرا

 ، اما بازتاب منفی زیادی داشت. 1مدیریت تعارض منافع فعلی منافات نداشته است

این حرکت بسیار بطئی در شناسایی مصادیق مشمول بخشنامه چه پیامی دارد؟ تردیدی نیست که آموزش و پرورش به 

)در سالنامه آماری سال  هزار نفر کارمند 11۳حدود های بوروکراتی  حکومت با ترین زیرمجموعهعنوان یکی از گسترده

تری از تعارض منافع در سطوح مختلف است. شناسایی درصد آنان معلمان هستند( حامل ابعاد وسیع ۳۲که البته  1۱

 مهمی محسوب نمیمصداق تعارض منافع در این وزارتخانۀ عریض و طو 144حدود 
 
 شود. یل، اتفاق ظاهرا

ها روی کاغذ ممکن است کار اما نکتۀ دوم این است که شناسایی مصادیق تعارض منافع و تالش در جهت مدیریت آن

های زیادی دارد و تازه پس از شناسایی افراد، مشکالت برای رفع تعارض منافع آسانی باشدف اما در عمل پیچیدگی

ه شوند حاضر بتر که مشمول بخشنامه تشخیص داده میاری از مدیران یا کارکنان سطوح پایینشود. بسیآغاز می

-های اداریروند که خود این امر بار پروندهپذیرش تبعات آن نیستند و به سمت اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری می

د؛ جدا از اینکه ممکن است افراد مشمول به دهحقوقی را در تشکیالت این وزارتخانه به میزان قابل توجهی افزایش می

                                                           

 اداره مدارس و مراکز آموزشی اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و»کند بخشنامه تصریح می 9. تبصره بند 1

 « ها[ بالمانع است.ریزی و نظارت استانغیردولتی، ]توسط مدیران عضو شورای سیاستگذاری، برنامه

https://www.farsnews.ir/news/14010205000155
https://www.farsnews.ir/news/14010205000155
https://www.farsnews.ir/khuzestan/news/14010122000948
https://www.farsnews.ir/khuzestan/news/14010122000948
https://www.mashreghnews.ir/news/1108494/
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کل های جدید شها و تعارضکنندۀ تعارض منافع بدل شده و انواع تنشناراضیان و مخالفان پروپاقرص طیف مدیریت

 بگیرد. 

 دو بال قاطعیت و دوراندیشی برای مدیریت تعارض منافع
( و وزیر 991۱نامۀ رئیس سازمان بهزیستی )آبان های عملی است که در هر دو بخشبه دلیل همین مسائل و پیچیدگی

( در فاصلۀ کوتاهی با اعتراض مواجه شده و الاقل در ی  مورد با اقامۀ دعوی در دیوان 9911آموزش و پرورش )خرداد 

و گویا  1شد، ابطال شدعدالت اداری، بندی که مربوط به گستراندن دایرۀ شمول بخشنامه به خویشاوندان درجه ی  می

وزارت آموزش و پرورش نیز اعمال بخشنامه به خویشاوندان مدیران و کارکنان آموزش و پرورش فعال مسکوت مانده و در 

در آمار اخیر که توسط معاون حقوقی این وزارتخانه ارائه شد، چیزی در مورد طبقه دوم )خویشاوندان( مشمول بخشنامه 

 ذکر نشده است. 

های متعددی مواجه است که اندازها و دشواریتعارض منافع در عمل با دست در نتیجه باید اذعان کرد که مدیریت

کنند که علت این کندی در فقدان قانون مادر برای مدیریت تعارض منافع کند. برخی تصور میسرعت عمل را کند می

مصادیق  شناساییتواند است. درست است که داشتن ی  قانون مادر سنجیده و فراگیر برای مدیریت تعارض منافع می

ها را تاحدی تسهیل و تسریع کند، اما نباید از نظر دور داشت که گیر و گرفتاری در مدیریت تعارض منافع و برخورد با آن

در میان است؛ مدیریت تعارض باید به شکلی صورت « هامنافع مستقیم افراد و گروه»بیش از بستر حقوقی است: اینجا 

 حقوق طبیعی ی
 
 تعارضگیرد که اوال

 
از برخورد با  های ناشیها و تنشا قانونی افراد با تفسیر مضیق پایمال نشود و ثانیا

مصادیق تعارض منافع منجر به اختالل و ناکارآمدی بیشتر در سیستم اداری موجود نگردد. لذا تحقق عملی مدیریت 

ین های نامتعد؛ در غیر این صورت واکنشاالطراف دار تعارض منافع کاری ظریف است و نیاز به برخورد سنجیده و جامع

تواند اساس کار را مختل کند. قاطعیت و دوراندیشی دو بال الزم برای مدیریت تعارض انگیزد و میدر سیستم برمی

 منافع است. 

 مسیر پیش روی نظام آموزش و پرورش 
تعارض منافع و درک درست از این عزم و اراده وزیر فعلی آموزش و پرورش )دکتر یوسف نوری( برای پیگیری موضوع 

تواند منشاء اقدامات مثبت برای مدیریت موضوعی درخور توجه است. این اراده می عدالتیعامل بیپدیده به عنوان 

 تعارض در حوزۀ آموزش عمومی باشد. 

                                                           

بخشنامه شماره  ۲اطالق بند »عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هیأت  1۱۳۱الی  1۱۳۲های . رأی شماره1

ستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه ی  حائزین رئیس سازمان بهزی 991۱/۳/9۲ـ 144/1۱/199۳۳4

بخشنامه )شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر(، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی  9های ذکر شده در بند سمت

اخیر منافات دارد، بنابراین ابطال اند، با حقوق مکتسبه گروه که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز را اخذ کرده

 ( پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور« )شد.

http://danakhabar.com/fa/news/1281379
https://dotic.ir/news/11790
https://dotic.ir/news/11790
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ها عامل بروز اختالل در سطحی فراگیر است، تعارض منافع در نظام فع در آندر میان حوزه های متنوعی که تعارض منا

 تمام خانوارهای ایرانی به شکل 
 
سالمت و درمان و تعارض منافع در بخش آموزش عمومی در صدر قرار دارند. تقریبا

ه یا ای نیست کوادهشوند؛ چرا که به تقریب خانمستقیم یا غیرمستقیم از تعارض منافع در این دو حوزه متضرر می

 توان استدالل کرد که تعارض منافعآموزی نباشد. میآموز نداشته باشد یا در میان اطرافیان نزدی  دانشخودش دانش

سازی آموزش رشد یافته و گسترش در نظام آموزش و پرورش ایران که دالدل پدیدۀ پولی شدن مدارس و خصوصی

های آموزش در سبد خانوار و تفکی  طبقاتی شدید در دسترسی زینهیافت، موجب افت کیفیت آموزش، افزایش ه

 شود. عادالنه و آزاد به آموزش عمومی و سپس آموزش عالی )با سازوکار کنکور( می

برای مدیریت تعارض منافع از سوی بسیاری از فعاالن صنفی  9911گونه که در ابتدای اقدام وزیر قبلی در خرداد همان

 هر حوزۀ معلمان و فرهنگیا
 
ن به مدیران آموزش و پرورش خاطرنشان گردید، مدیریت تعارض در این حوزه )و اصوال

 سازمان
 
روه ها و معلمان، گبرنده است. خانوادهیافتۀ نیروی اجتماعی پیشدیگری( نیازمند مشارکت و حضور نسبتا

 بازندگان ناموازنۀ تعارض منافع در آموزش و پرور
 
ش هستند و برای ایجاد فشار اجتماعی و وسیعی هستند که عمدتا

تحرک اداری الزم در مدیریت تعارض، مشارکت و پشتیبانی این دو رکن اهمیت اساسی دارد. حضور خانوارها در این 

 تواند دربخشی در سطح عمومی است. اما مشارکت معلمان و فرهنگیان میزمینه مستلزم اقدامات ترویجی و آگاهی

زنی مصادیق تعارض منافع توسط ده و در راستای آن تمهیدات الزم برای گزارشگری و سوتسطحی باالتر دنبال ش

 معلمان به عنوان بزرگترین گروه کارکنان آموزش و پرورش اندیشیده شود تا این مهم تحقق یابد. 

*** 

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

 تیرینحوه مد حهیتعارض منافع و ال  تیریشور دوم طرح مد یبررسکمیسیون اجتماعی مجلس این هفته  

 را در دستور کار خواهد داشت. یو ارائه خدمات عموم یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا

 یرسبر »جلسه از سلسله جلسات ارائه خود را  نیموضوع نهممجلس  یهامرکز پژوهش تیریدفتر مطالعات مد 

 قرار داده است.اردیبهشت(  19)« ض منافع در مجلستعار تیریمد یقانونگذار ندیفرا

ارض منافع، تع»با اشاره به انتخاب شعار  ینفت یهاصادرکنندگان فرآورده هیاتحاد سیرئ، ینیحس دیحم دیس 

که  یاز موانع بزرگ یکیگفت:  هیاتحاد نیساالنه ا شیهما نیپانزدهمبرای  «تیو شفاف یگر میمانع تنظ

  . موضوع تعارض منافع است افتدیب قیبه تعو یرگوالتورهمواره باعث شده 

اکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نخستین برنامه از سلسله با همکاری مرکز توانمندسازی ح گفتگو دیورا 

 یقوقدفتر ح رکلی)مد یمنصور اردستانهای تعارض منافع در نظام حکمرانی را اجرا کرد. در این برنامه برنامه

در نقطه صفر در  یاستان رانیمد یریکارگبهاظهار داشت:  وپرورش(وزارت آموزش ییقضا تیامالک و حما
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و در  کندیصورت امضا نم نیدر ا یحکم ریوزداری فرد پیشنهادی در صورت مدرسهاست و  یریگیحال پ

 خواهد شد. یریگیمسئله پ یاصورت بروز هر شائبه

نماینده مجلس که پیگیر شکایت از وزیر صمت به قوه قضاییه هستند در مورد  9۳وزارت صمت در پاسخ به  

کالن و ابال غ  یگذاراستیت سنقش وزارت صمکه های خودروسازی پاسخ داده تعارض منافع شرکت

 نیکالن هستند، بنابرا یهااستیس یاست و خودروسازان موظف به اجرا یبا نگاه مل یتیحاکم یهابرنامه

عت صن یکل یگذاراستیسرا گرفته و  ییو اجرا یاقتصاد یراهبرد ماتیها تصمشرکت نیا رهیمد ئتیه

 .و در این زمینه تعارض منافع وجود ندارد ردیگیخودرو در وزارت صمت صورت م

 8048اردیبهشت  81 – رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهیم
 

  



 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 به نمایندگان مجلسها:پاسخ وزارت صمتاداره خودروسازیتعارض منافع در  
  

 

 9049اردیبهشت  91ـ مرکز ارتباطات وزارت صمت 
 تعارض منافع در صنعت 

 

 تیشکا یمجلس برا یداخل نامهنییآ 190ماده  یخواستار اجرا یطرح نیمجلس با تدو ندهینما 9۳ ریاخ یهادر روز 

رت مرکز ارتباطات وزا درباره بازار خودرو شده اند. هیصنعت معدن و تجارت به قوه قضائ ریوز نیام یرضا فاطم دیاز س

خودروسازان از اساس در همه  یداردر موضوع بنگاه :در پاسخی که به این نمایندگان منتشر کرده آورده است صمت

صول و توسعه مح نیتأم رهیو زنج یو اقتصاد یدیتول یهاتیتوسعه و بهبود فعال یبرا ایخودروساز در دن یهاشرکت

مورد وجود ندارد؛  نیدر ا یمنع قانون زین ی. در مورد خودروسازان داخلشودیانجام م یدارو امثال آن، شرکت

شده و در وزارت صمت ابال غ یخودروساز از سو یهاشرکت یو مال یبرنامه اصالح ساختار سهامدار الحنیدرهم

 اموال هستند. یخودروساز موظف به فروش و واگذار یهاشرکت ،یو سهامدار یقالب پروژه در اصالح ساختار مال

 ۲خودروساز   یگفت دولت در  دیو واگذار نشدن سهام دولت با یریگمیدرباره تعارض منافع مطرح شده در تصم

اتفاق  یسازیوزارت اقتصاد و سازمان خصوص قیسهام از طر نیا یدرصد سهم دارد و واگذار 9۳ یگریدرصد و در د

وص . در خصستین گریمشابه د یندهایفرآ ایو  یخصوص مجاز به واگذار نیوزارت صمت راسا در ا نیبنابرا افتد؛یم

است و  یبا نگاه مل یتیحاکم یهاکالن و ابال غ برنامه یگذاراستیت سنقش وزارت صم زیتعارض منافع ن

 یراهبرد ماتیها تصمشرکت نیا رهیمد ئتیه نیکالن هستند، بنابرا یهااستیس یخودروسازان موظف به اجرا

 .ردیگیصنعت خودرو در وزارت صمت صورت م یکل یگذاراستیسرا گرفته و  ییو اجرا یاقتصاد
 ایرناخبرگزاری  

 

 است پزشکی متخصصان ییتمرکززداگیری برای تصمیممانع تعارض منافع   
  

 

 9049اردیبهشت  99ـ  (مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیکم یسخنگواحمدحسین فالحی )
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

کوچ  و  یاو متأسفانه شهره میندار یحیتخصص در کشور نظام صحپزش  متخصص و فوق عیاز نظر توز

به  یمتخصصان از مرکز کشور در صورت ییدر خصوص تمرکززدا یریگمیتصم .برخوردار از پزش  محروم هستندکم

 رندیبگ میخصوص تصم نیدر ا خواهندیکه م یاز کسان یلیکه تعارض منافع وجود نداشته باشد، خ رسدیم جهینت

 جهیبه نت درنیبگ میدارند بخواهند تصم یپ ست سازمان که خودشان مطب و یاگر کسان نیتعارض منافع دارند بنابرا

 .دیرس میمطلوب نخواه
 فارسخبرگزاری  

 

https://www.irna.ir/news/84739252/
https://www.irna.ir/news/84739252/
https://www.farsnews.ir/news/14010210000916/
https://www.farsnews.ir/news/14010210000916/
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هیلویکهگ یتعارض منافع در معاونت غذا و دارورسانه محلی از  یک گزارش   
  

 

 9049اردیبهشت  94ـ  کبنا یخبر گاهیپا
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

، از کشور است افتهیتوسعهکمتر یهااستان فیمختلف توسعه، در رد یهاکه در حوزه زین راحمدیو بو هیلویکهگ

ه آن نظارت بر بازار ب یاساس فیغذا و دارو که از وظا معاونت .بردیدارو رنج م نیدر حوزه تأم یاساس رایمشکالت بس

بازرسي از مؤسسات تولید دارو و فرآورده هاي دارویي، صدور  ،یهاي دارویها و تأمین ضرورتمنظور کنترل قیمت

 سالمت در هر استان برخوردار است. رساختیز در یاساس یتیاست، از اهم گرید یداروخانه و موارد جادیپروانه ا

معاونت مهم را بر عهده دارد  نیا تیریکه مد یبرخوردار است. فرد یخاص تیمعاونت از اهم نیا تیریمد نیبنابرا

ص، شخ نیمهم ا یهایژگیخود صاحب داروخانه باشد. از و دیسازمان نبا نیا سیخود صاحب منافع باشد. رئ دینبا

 نکهیبر ا عالوه راحمد،یو بو هیلویکهگ یمعاونت غذا و دارو یفعل سیشده است که رئ دهیست. اما شناستقالل منافع ا

 یروزاش به شبانهداشته است، داروخانه تیکه مسئول یمدت نیخود صاحب داروخانه در سطح شهر است، در هم

و  هیلویدر استان کهگ ییرودا یهامعاونت، شعبه شرکت نیا نیاز مسئول یبرخ شودیگفته م شده است. لیتبد

ازمان غذا و س رانیاز مد یکی کانیرا نزد ییدارو یهااز شرکت یکیشعبه  شودیگفته م ایاند. کرده سیتأس راحمدیبو

 کرده است. سیدارو در استان تأس
 پایگاه خبری کبنا 

 

 تعارض منافع  مشموالن بخشنامه از نظام مهندسیدرخواست حذف بازرسان  
  

 

 9049اردیبهشت  91ـ  (ساختمان خوزستان یسازمان نظام مهندس سیرئ)ی کورش خواجو
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 سیرئبرگزار شد.  تانساختمان خوزس یازمان نظام مهندسس کنترل و نظارت تهیکم یجلسه هسته مرکز نیاول

وزه ح نیدر ا یاهداف بلندمدت رهیمد اتیدوره از ه نیدر ا نکهیا انیان با بساختمان خوزست یسازمان نظام مهندس

 تیفیدر صعود ک یتواند نقطه عطف یکنترل و نظارت م تهیاهداف در کم یریگیشده است عنوان کرد: پ فیتعر

 انیکنترل و نظارت ب تهیبازرسان کم یچالش ها نیاز عمده تر یکیبحث تعارض منافع را  یو ساختمان ها باشد.

خصوص  نیها بوده است و سه جلسه در ا تیبحث تعارض منافع از اولو یریگیپ یمرکز یکرد و گفت: در جلسات شورا

از تعارض منافع بوده  ارتکنترل و نظ تهیحذف بازرسان کم یبرگزار شد و درخواست اصل یبا وزارت راه و شهرساز

 دنبال شود. یتر یموضوع به صورت جد نیا یمرکز یشورا رهیمد اتیه دیدر دوره جد دوارمیاست که ام
 ازمان نظام مهندسی خوزستانسپایگاه  

 
  

https://www.kebnanews.ir/report/447372/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.kebnanews.ir/report/447372/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.khzceo.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7/
https://www.khzceo.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7/
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 مجلس یهاونیسیتعارض منافع در دستورکار کم تیریو مد یزنرح سوتط  
  

 

 9049اردیبهشت  9۳ـ  خبرگزاری تسنیم
 طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

 تعارض منافع در دستورکار جلسات تیریبه طرح مد یدگیرس نیاز افشاگران فساد و همچن یمال تیطرح حما یبررس

کمیسیون « کمیتۀ موارد خاص»اردیبهشت،  91 دوشنبه مجلس قرار دارد. یتخصص یهاونیسیهفته کم نیا

 فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیتعارض منافع و ال  تیریشور دوم طرح مد یبررساجتماعی مجلس 

 را در دستور کار خواهد داشت.  یو ارائه خدمات عموم یقانون
 خبرگزاری تسنیم 

 

 ردیگیتعرفه را پزشک م دهدیماما انجام م ؛تعارض منافع پزشکان زنان  
  

 

 9049اردیبهشت  9۳ـ ( تهران بزرگ ینظام پزشک رهیمد ئتیو هعض) یمحمدخان الیل
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

وجود دارد در پرداخت تعرفه ماماها  یامهیمتخصصان زنان در بخش ب یتعارض منافع از سو نکهیمتاسفانه عالوه بر ا

و  ینگارنامه یعدالت ادار وانیهر چند د .خوردیتعارض منافع به چشم م نیهمراه هم ا یو استفاده از ماما

 یابالغ یهاهمراه را رد کرد اما هنوز بخشنامه یدر برابر استفاده از ماما شانیدرخواست متخصصان زنان و مقاومت ا

 ! شوندیم مانیعامل و همراه زا وانمانع ورود همکاران ماما به عن هامارستانیب یو بعض شودیمراکز اجرا نم یدر بعض

و با  ردیگ یصورت نم یبه درست ییماما یرویسالمت، جذب ن ستمیاشتباه حاکم در س یهااستیبا توجه به س

 94نده هر تولد ز  یبه ازا یناویاسکاند یمثال در کشورها یکه برا یبه طور میفاصله دار اریبس یجهان یاستانداردها

در  یانسان یرویکمبود ن یهمراه" تا حدود یطرح "ماما دنبا اجرا ش توانیکه م مینفر ماما دار ۳ رانینفر ماما و در ا

 را جبران کرد. مانیاز جمله بلوک زا یمراکز درمان

به ماماها در زمان دولت هشتم و  مانیدرصد تعرفه زا 14تا  9۲بر اختصاص  یمبن ییهاتاسفانه با وجود بخشنامهم

 نیبود ا یعیطب مانیزا جیاز اهداف آن ترو یکیدرصد در زمان طرح تحول سالمت که  94 زانیآن به م شیسپس افزا

از تعرفه  یاما سهم دهدیرا ماما انجام م مانیست که زاا ین در حالیاجرا نشده است؛ ا یدولت یهامارستانیمهم در ب

ماما همانند متخصص زنان مشمول  مانیدر روند زا یاما در صورت بروز هرگونه مشکل قانون ردیگیبه او تعلق نم مانیزا

تا  ۲4انجام دهد  مانیزا یو اگر ماما در خصوص شودینم یمشکل شامل بخش خصوص نیا .شودیم هیپرداخت د

 زهیانگ شیسبب افزا یمشکل در بخش دولت نیپرداخت خواهد شد. بدون ش  حل ا یبه و مانیرصد تعرفه زاد ۳4

 .شودیماماها م
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/17/2706279/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/17/2706279/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/17/2706144
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/17/2706144
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 تعارض منافع در مجلس تیریمد یقانون گذار ندیفرا ینشست بررس  
  

 

 9049اردیبهشت  9۳ـ  های مجلسمرکز پژوهش
 طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

جلسه از سلسله جلسات ارائه خود  نیموضوع نهم یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش تیریدفتر مطالعات مد

 19نشست در روز چهارشنبه  نیا قرار داده است.« ض منافع در مجلستعار تیریمد یقانونگذار ندیفرا یبررس»را 

و  شودیمجلس برگزار م یهاالله مرکز پژوهشفضل خیدر ساختمان ش 9۱:94 تیلغا 90:94از ساعت  بهشتیارد

 مرتب خواهد بود. ییحیدهنده بحث در آن ارائه
 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش 

 

 یبزرگ بر سر راه رگوالتور یتعارض منافع، مانع  
  

 

 9049اردیبهشت  9۳ـ ( ینفت یهاصادرکنندگان فرآورده هیاتحاد سیرئ)ی نیحس دیحم دیس
  ولتدتعارض منافع در 

 

موضوع  دافتیب قیبه تعو یهمان رگوالتور ایمقررات مستقل  میتنظ یکه همواره باعث شده اجرا یاز موانع بزرگ یکی

ع موضو  انتخاب شده است. هیاتحاد نیساالنه ا شیهما نیتعارض منافع است که امسال به عنوان شعار پانزدهم

مبحث تعارض  امروز کشور است. یاقتصاد تیریاز مشکالت مد یاریل بساست که عام یتعارض منافع از مباحث

 .زرات نفت مد نظر قرار گرفته استو به طور خاص با و یتیحاکم یگفتمان مجدد با نهادها یمنافع اصوال در راستا

گمان  یکه کس ستین یزیموضوع چ نیکشور در معرض تعارض منافع هستند و ا ییاجرا رانیکه همه مد میبدان دیبا

  بیر،رقکه عمال با اعمال نظ ییبازنشسته ها ریغ ایبازنشسته  رانیمشکل حضور مد. کند جتنابتواند از آن ا یکند م

در  الکنند و مث یخود از فرصت فقدان قانون استفاده م کانیشوند و با وارد کار کردن اقوام و نزد یم یبخش خصوص

 ادی( OPEX)رانیا یمیساالنه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروش شیهما نیدر پانزدهم زیکنند را ن یمناقصه ها ورود م

 نییپا عیکشور و بخصوص در صنا عیصنا گریشود که مسئله تعارض منافع در د جادیا یآگاه نیتا ا میکن یم یآور

 یها فیتخفو  ازاتیافراد از تمام امت نیا دهد. یرا نشان م ودخ یبخش باالدست رانیاز همان رفتار مد ریدست به تاث

 د.کنن یرا از آنها سلب م یواقع یرشد و ارتقا بخش خصوص یکنند و فرصت ها یبه نفع خود استفاده م  یدولت

موضوع  تعارض منافع است  دهد یما نشان م یها یشده و بررس یمقوله رگوالتور یتعارض منافع،مانع اجرا نیهم

 نیهمواره از ا یواقع یو بخش خصوص ردینگ مقررات مستقل در کشور شکل میتنظ ستمیس  یکه موجب شده 

اه آهن، ر  مرتبط مانند صنعت فوالد، برق، عیتوان در صنا ینکته را م نیا فراوان بشود. یها انیرهگذر متحمل ضرر وز

 بهم متصلند مشاهده کرد. رواریکه زنج یعیصنا یو بطور کل یمیپتروش
 بری صدای دیپلماسی ایرانپایگاه خ 

 

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1743593
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1743593
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1743593
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1743593
http://idva.ir/?p=37661
http://idva.ir/?p=37661
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  موزش و پرورشآمناظره بر سر تعارض منافع در  
  

 

 ونیسیعضو کم) یفالح نیاحمدحسـ  (وپرورشآموزش یدفتر حقوق رکلیمد) منصور اردستانی

 9049اردیبهشت  9۳ـ  (مجلس قاتیآموزش و تحق
  آموزش عمومیتعارض منافع در حوزۀ 

 

 اکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نخستینبا همکاری مرکز توانمندسازی ح گفتگو دیورا تحلیلی رویداد-مجله خبری

دفتر  رکلی)مد یمنصور اردستانهای تعارض منافع در نظام حکمرانی را اجرا کرد. در این برنامه برنامه از سلسله برنامه

 ویراد یکارشناس مجر– ینیحامد حس دیوپرورش( در پاسخ به سوزارت آموزش ییقضا تیامالک و حما یحقوق

 انیدهد، با ب حیو کاهش نظارت بر آن توض یردولتیست کرد تعارض منافع را در حوزه مدارس غکه در خوا -وگو گفت

 از عرصه رقابت خارج شوند، گفت: هایتالش دارند دولت یرانتفاعیتوسعه مدارس غ دگاه  یکنندگان دکه دنبال نیا

آموزش در مدارس  یساز یفیکبوده و  یوپرورش در مدارس دولتآموزش تیفیک یوزارتخانه بر ارتقا یهااستیس

 مدنظر است. زین یردولتیغ

وگو حاضر گفت ویراد یخط ارتباط یمجلس رو قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم ،یفالح نیادامه احمدحس در

 یدر رفع تعارض منافع اقدامات یاقدامات یقبل ریشد و در خصوص تعارض منافع که همچنان وجود دارد، گفت: وز

صاحب  ریمد  ی یوقت اند.کرده وفصلحل یباالدست رانیمد یرا برا هیرو نیا داشتندیان مو اذع دادیصورت م

 سیالتدرحقوق معلمان حق تیاز جمله عدم رعا د؛ید دیرا نخواه یرانتفاعیاشکاالت مدارس غ گاهچیمدرسه باشد، ه

در مدارس  یمفاد قانوناز  یاریشد بس یمدع نیهمچن یفالح برخوردار هستند. یبهره درآمد نیکه از کمتر

 ست.ا رسانبیآس زین یکه به مدارس دولت ردیگیصورت نم یراستا نظارت جد نینشده و در ا تیرعا یرانتفاعیغ

منظور هب یبا جهاد دانشگاه یانامهبر اسناد و عملکردها دانست و گفت: تفاهم یخود را مبتن اناتیب زین یاردستان

 اشد.ب یپژوهش یهاافتهیبر اساس  ماتیتا اقدامت و تصم میامضا کرد یژوهشو پ یعلم یهاتیاز ظرف یریگبهره

 تینظارت عضو یشورا نیدر ا زیمجلس ن یهاندهیاست و نما ییشورا یردولتیافزود: نظارت بر عملکرد مدارس غ یو

 .ستیظارت ندار نفرد عهده  یو  کندیعمل م ییصورت شوراو نظارت به یگذاراستیس ،یزیربرنامه یدارند ول

تعارض  قیاز مصاد یشود که نوع جادیناظر و منظور اتحاد ا انیم دیپروسه نبا نیکرد در ا دیتاک نیهمچن یاردستان

خود را متوقف کنند و  تیاند که فعالاتحاد بودند، مکلف شده نیکه مصداق ا رینفر مد 9۱0نفر از  94۱منافع است. 

 کردند. یریگارهسمت خود در شورا کن اینفر هم از پست  ۱9

داری رسهدر صورت مداست و  یریگیدر نقطه صفر در حال پ یاستان رانیمد یریکارگکرد به دیتاک نیهمچن یاردستان

 د.خواهد ش یریگیمسئله پ یاو در صورت بروز هر شائبه کندیصورت امضا نم نیدر ا یحکم ریوزفرد پیشنهادی 

ن ممک یبوده است ول شرویواقع پوپرورش در حوزه رفع تعارض بهبحث گفت: آموزش یبندضمن جمع زین یفالح

 کردند. دییآن را تأ زین یاردستان یها وجود داشته باشد که آقادر استان یاست موارد
 رادیو گفتگو 

 
 

http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175107&n=1028298
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175107&n=1028298
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 کشور را به قهقرا خواهد برد یتعارض منافع نظام آموزش  
  

 

 9049اردیبهشت  9۳ـ  (کارشناس مسائل آموزش و پرورش) یصادق نیحس
 تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی 

 

 واندتیم تیموقع نیبروز فساد شود؛ حال ا سازنهیزم تواندیکه م شودیرا شامل م ییهاتی؛ موقع«تعارض منافع»

 ،یو روابط عموم یمرکز اطالع رسان ،یدرس یزیرسازمان پژوهش و برنامه ،یردولتیها و مدارس غدر سازمان مشارکت

دارس م زیوتجه یسازمان نوساز ،یآموزش تیفیک شیالملل و مدارس خارج از کشور، مرکز سنجش و پا نیب مورمرکز ا

ز ا  یهر  رانیکه مد یطور به ادارات کل تابعه آن باشد. منابع و یزیرو معاونت برنامه یآموزش یهامعاونت یو حت

 یرانت اطالعات یاکه به گونه یگریهر فرصت د ایو  ماتینفع بودن از مصوبات، تصم یذ رغمیمذکور عل یهاحوزه

 .برندیبهره م هاگاهیجا نیو از منافع حضور در ا رندیگیها قرار محوزه نیا تیریمد گاهیدر جا شود،یمحسوب م

 یرهنگمؤسسه ف ایمشغول به کار است که خود شرکت  یو روابط عموم یدر مرکز اطالع رسان یکارشناس ای یریمد مثال  

سازمان  سیرئ ای. شودیآن بهره مند م دیو از عوا کندیمرکز را به آن مؤسسه واگذار م نیا یهادارد که پروژه یغاتیو تبل

ب مصو ینیاست قوان یردولتیمدرسه غ نیخود صاحب چند یوقت ،یدممر  یهاو مشارکت یردولتیمدارس و مراکز غ

به طور مثال مرکز  ایشود. خود  یهاو آموزشگاه یو بینص ،یاز مدارس و مراکز آموزش دیعوا نیشتریکه ب کندیم

 یرکتش هآن را ب جیو اعالم نتا حیکه تصح کندیرا  برگزار م یهماهنگ یعلم یهاآزمون یآموزش تیفیک شیسنجش و پا

 حوزه است. نیا رانیاز مد یکیواگذار کرده که متعلق به 

را دچار فساد و رانت خواهد کرد  یارشد، هر دستگاه رانیتا مد یسطوح کارشناس یتعارض منافع در تمام دیتردیب

 یم  آموزشمنابع ک یمعرف راستاندارد،یغ یآموزش زاتیتجه دی!  تولستیمبرا ن دیتهد نیاز ا زیکشور ن یو نظام آموزش

هقرا کشور را به ق ینظام آموزش ش یدست ب نیاز ا یو اقدامات رانیحافظ منافع مد ماتیاتخاذ تصم ت،یفاقد صالح

د خارج خواه برا از تراز انقال ینظام آموزش یو خروج اعتمادیب تیو ترب میخواهد برد و جامعه را نسبت به نظام تعل

ذارند؛ بگ یاز خود برجا یآثار نامطلوب توانندیم زیمعلمان ن ینافع، حتناگفته نماند که در موضوع تعارض م کرد.

فع ن یدوره ذ ایکه فرزند خود در آن سال  شودیم یهر آزمون علم ای ییامتحان نها ایطراح سؤال کنکور  یمعلم یوقت

 ناکرده مرتکب خبط و خطا شود. یخدا یو گاهیجا یارتقا یوجود دارد که برا دیتهد نیاست ا

بارزه و متناسب با دستگاه با آن م ییموظف شوند تا منافذ بروز تعارض را شناسا دیدولت با ییاجرا یهادستگاه یامتم

منافع  منافذ تعارض یاز ابال غ قانون تالش کرد تا برخ شیآموزش و پرورش در سال گذشته داوطلبانه و پ اگرچه کنند.

 یعوامل و بسترها ،یو پژوهش یچارچوب علم هیزش و پرورش با اراآمو رودیانتظار م. با آن مقابله کند ییرا شناسا

 نهیالزم و فراهم کردن زم یهاها و دستورالعملنامه نییآ نیو با تدو ییاز تعارض منافع را شناسا یفساد ناش جادیا

 در نهاد آموزش و پرورش را فراهم کند. یسالمت ادار یارتقا نهیآن زم یاجرا
 ایسکانیوز 

 
 

https://www.iscanews.ir/news/1139398
https://www.iscanews.ir/news/1139398
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 یضدرقابت یبا رفتارها دیبا تیحاکم VODها مقابله کند  
  

 

 9049اردیبهشت  9۳ـ  (دانشگاه امام صادق یعلم اتیعضو ه) یذوالفقار راحمدیام
  کسب وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ 

 

  ی یریو تصو یصوت یمحتوا ی. زمانمیر )صنعت( مواجه هستبازا  یبا  ریفراگ ریوتصودر حال حاضر در حوزه صوت

 توسط بخش حاکم
 
خش اما اآلن ب شد،یم دیتول نمایدر س یهم توسط بخش خصوص یو قسمت یتیهنر بود و صرفا

عد خصوص ببه یتوجه قابل اریبس دبخش است نشان از رش نیکه در ا ییهادارد. تراکنش یجد یحضور یخصوص

 نیعنوان مسئول تام به تیو حاکم میبازارها مواجه شو ریبازار هم مانند سا نیبا ا دیپس باها دارد. VODاز ظهور 

که در بازار  یدو رسانه بزرگ کند. یگرمیبازار را از منظر قواعد بازار تنظ نیا یدارد فضا فهیظو یمنفعت عموم

در نرخ  دیدش شیآن افزا قیاز مصاد یکیدارند.  یضدرقابت یرفتارها یدر موارد کنندیم تیفعال ریفراگ ریوتصوصوت

 است. الیو سر لمیف هیدستمزد عوامل ته

آن  یکه ط ی. مدلافتدیبها اتفاق متمام  یتراف یاتورها در موضوع مدل درآمداپر  زیآمضیتبع یاز رفتارها یکی

 ایهرفتار  یگرداز  .شودیبها محاسبه متمام نترنتشیا  یاشتراک بخرد، تراف VODاز  نکهیا یکننده به جامصرف

لنز و همراه  رانسلیاند؛ ادهنده خدمت( شده)ارائه Service Providerاست که خودشان  نیاپراتورها ا یضدرقابت

 به رسانه الیو سر لمیف یوجوجست جیهم نتا نیباند و در ذرهانداخته را راه نیباول ذره
 
 یمنته یخاص یهاعمدتا

  هاسیاز سرو یکیکه  یطیدر شرا یعادالنه به همه بدهد ول دیرا با رساختیز .شودیم
 
متعلق به خودش است، علنا

شود  یکه منجر به رفتار ضدرقابت ی. هرگونه تعارض منافعکندیارائه م زیآمضیخودش تبع سیسرو یرا برا رساختیز

عنوان  به ،هم بکند یگرمیتنظ خواهدیکه م ما،یصداوس رمجموعهیهاد زعنوان ن ساترا بهاگر همچنین  نادرست است.

 در کردن رقبا استفاده کند.از راه به یبرا یاز اهرم رگوالتور دیبازار حضور دارد، نبا نیدر ا بیرق
 وهشی پیوستژ پاهنامه م 

 

 شویمرد میز کنار تضاد منافع به سادگی ا  
  

 

 9049اردیبهشت  9۳ـ ( تهران ینظام پزشک رهیمدئتیه سیرئ) انیعلو دیمؤ دیس
  ظام سالمت و درماننتعارض منافع در 

 

را انجام داد، به شرط آنکه  یکار شودینشان داد که م ونیناسیسدر بحث واک یقو یهاحرکت ر،یسال اخ  یدر 

 استگذاریس  یها است. در تمام بخش یتینظام حاکم یهااز آفت یکیباشد. تضاد منافع تضاد منافع وجود نداشته

ت. در جرم اس نیتربزرگ ایدر دن نیداشته باشد؛ ا ییباشد و شرکت دارو نفعیخود ذ یابالغ یهااستیدر س دینبا

 است.شده یتیو امن یاجتماع یهابیکه منجر به آس شوندیها رد مجرم نیکشور ما از کنار ا
 جوانوزنامه ر  

  

https://peivast.com/p/131131
https://peivast.com/p/131131
https://www.pishkhan.com/news/265666
https://www.pishkhan.com/news/265666
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 تعارض منافع تیر یقصه ناتمام قانون مدتحلیل فضای مجازی: 
 جامع باشد؟ یقانون نیگزیجا تواندیم زانینهادها تا چه م یاقدامات جزئ

 
 محمد عادلی 

 

دهدًکهًنبودًقانونیًجامعًبرایًمدیریتًتعارضًمنافعًسببًشدهًاستًبررسیًفضایًمجازیًدرًهفتهًگذشتهًنشانًمی
ازًنهادهایًمختلفًبخواهندًکهًدرًسطحًاختیاراتًخودًبهًاینًمسئلهًرسیدگیًکنند؛ًچنانچهًدرًکهًتعدادیًازًکاربرانً

هاًبودهًاست.ًازًسویًدیگرًتعارضًمنافعًدرًنظامًآموزشیًاینًهفتهًوزارتًتعاون،ًکارًوًرفاهًاجتماعیًمخاطبًآن
شندًاماًناکافیًهستند؛ًچراکهًبرخیًتوانندًتاًحدودیًکارآمدًبانشانًدادهًاستًکهًهرچندًچنینًاقداماتًًخردیًمی

ًاستنادًبهً ًازًسویًدیگرًنبودًقوانینًمانعًسببًشدهًاستًکهًبرخیًبا مواردًخارجًازًاختیاراتًاینًنهادهاًهستند.
ًموردًجایًحلًمسئلهًپیشنهادًحذفًصورتهایًتعارضًمنافعًبهآسیب ًچنانچهًچنینًنگاهیًدر ًبدهند؛ مسئلهًرا
ًرفتهًاست.هاًوًاصنافًشکلًگاتحادیه

خود برای مدیریت تعارض منافع را برای بار دوم به مجلس ارائه داد.  الیحهبود که دولت روحانی  9911در تیرماه سال 

های بیشتری داشت اما سرانجام دولت کاستی در مقابل مجلس نیز طرحی را مطرح کرد که هرچند نسبت به الیحه

که بیشتر  هاای از ابهام قرار دارد. این کشمکشکلیات آن به تصویب رسید. طرحی که تا امروز نیز رسیدگی به آن در هاله

های سیاسی بود، سبب شده است که تا امروز قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در کشور وجود نشانگر رقابت

های طرح مجلس معتقدند که نبود قانونی در این رابطه ته باشد. با این اوصاف برخی کارشناسان به دلیل کاستینداش

 بهتر از وجود قانونی ناکارآمد و برآمده از این طرح است.

رد نهادها در مقابله با تعارض منافع کارساز است؟  آیا اقدامات خ 
ر د کلیات طرح مجلس برای مدیریت تعارض منافعجلس سرانجام های فراوان بین دولت پیشین و مپس از کشمکش

ازآن همچنان این طرح که انتقادات فراوانی نیز به آن وارد است، مسکوت باقی تصویب شد اما پس 9044خرداد سال 

 از طریق بخشنا
 
های داخلی در برخی مهمانده است. همین مسئله نیز منجر به آن شده است که این موضوع صرفا

ها پیگیری شود. از سوی دیگر برخی از کاربران نیز که گویا امیدی به وضع قانونی جامع در این ها و وزارتخانهسازمان

خواهند که حداقل رسیدگی به این موضوع را در نهاد خود پیگیر باشند. مورد ندارند، از مسئوالن نهادهای مختلف می

ن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد، نظارت و رسیدگی به چنانچه این بار کاربرا

 اند:ای را داشتهشکایات این وزارتخانه چنین خواسته

https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://www.isna.ir/news/1400081611898/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.isna.ir/news/1400081611898/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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ها های به مجلس، دوشغلکرده با ارائه الیحهعنوان وزارت کار برای ایجاد اشتغال جوانان تحصیلالاقل شما به» 

زمان به کارهایی که نیازمند داشتن پروانه اشتغال های اجرایی را از اشتغال همیتی دستگاهدر سطوح غیر مدیر

 «.بکار هست، منع کنید

د یدکی پسرش بود رو زود تأییشناختیم که فاکتورهای خسارت که از مغازه لوازمما رئیس اداره بیمه ایران می» 

 «.یست پس چیه؟ الاقل شما یه کاری بکنیدداشت. اگر این رانت نکرد و بقیه رو معطل نگه میمی

 جزو وظایف وزارت کار است یا خیر جای بحث دارد اما نشان 
 
هرچند این موضوع که آیا رسیدگی به این مسائل اصوال

 دهد که تا چه میزان کاربران از رسیدگی به این موضوع در سطح کالن ناامید هستند.می

 فع در نظام آموزشیتعارض منا گرانیگاهمدارس غیرانتفاعی؛ 
وپرورش ازجمله نهادهایی است که تا حدودی بهتر از گفته شد که وزارت آموزش تحلیل فضای مجازی هفته پیشدر 

حال تجربیات کاربران نشان ناسبی برای مدیریت تعارض منافع داشته است. بااینسایرین عمل کرده و اقدامات م

دهد که هرچند این وزارتخانه سعی کرده است بر کارمندان خود نظارت داشته باشد اما همچنان برخی افراد خارج می

رض ند که مصداق بارزی از تعابر خصوص با تأسیس مدارس غیرانتفاعی به نفع خود بهره میاز این نهاد از راهکارهایی به

 زند:ای را در شیراز مثال میمنافع است. یکی از کاربران نمونه

خوام سرفصل رانت رو با ذکر مثالی از شورای شهر شیراز براتون به آموزش بذارم. سازمان فرهنگی امروز می» 

 ۶رزندان فقط برای والدین ف هنری شهرداری و کمیسیون فرهنگی شورا یه کارگاه تربیت فرزند برگزار کردن که

هاست. خب که چی؟ داستان از ساله. رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با مدرک عمران یکی از مربی ۲۱تا 

بینیم شیم دورتادور بنر تبلیغات یه مدرسه غیرانتفاعی رو میاینجا جالب میشه که وقتی وارد سالن همایش می

ن. حاال کننام مین که مدرسه رو تبلیغ و والدین رو ترغیب به ثبتبنام فاتح. یه میز در ورودی سالن قرار داد

 «سال دعوت بودن؟ ۲۱تا  ۶متوجه شدید چرا فقط والدین فرزندان 

ای محروم از کند که چگونه در مشهد با تأسیس مدرسه غیرانتفاعی در منطقهای دیگر را بیان میکاربری دیگر نیز نمونه

 شود:ه دانشگاه استفاده میسهمیه این مناطق برای ورود ب

ها دانش آموزان پولدار منطقه یک کنید! اینحماسه جدیدی از آقازاده بازی مسئوالن که تا نبینید باور نمی» 

اند تا ، درست کرده۳ها یک مدرسه غیرانتفاعی الکچری در منطقه محروم، منطقه مشهد هستند که پدران آن

اند در جهنم برای خود یک بهشت ! یعنی برای قبولی در کنکور رفتهشرکت کنند ۳در کنکور با سهمیه منطقه 

زنند تا شانس قبولی بیشتری ها جا میجای سهمیه جهنمیاند و بعد در کنکور خودشان را بهدرست کرده

 «.داشته باشند!

گ در مورد تعارض ای جامع، فراگیر و هماهنهایی کرده است اما عدم وجود برنامهوپرورش تالشهرچند وزارت آموزش

وجودآورنده این وضعیت دانست؛ چراکه گاهی اوقات نظارت و رسیدگی به برخی موارد خارج از اختیار منافع را باید به

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21746/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21746/
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گیری خصوص آنکه باز گذاشتن دست افراد در تأسیس مدارس غیرانتفاعی و جهتاین وزارتخانه قرار دارد. به

تر از حیطه اختیارات درونی این وزارتخانه و نیازمند بازنگری در سازی فراهای آموزشی به سمت خصوصیسیاست

 قوانین مربوطه در جهت رفع تعارض منافع است.

 به بهانه تعارض منافع ایی حرفهحذف نهادها
ها را د و آنانمختلف اعتراض داشته ها و اصنافاتحادیهبارها اتفاق افتاده است که کاربران نسبت به اقدامات و عملکرد 

ه چگونه ها بوده است کاند. بیشتر این انتقادات نیز حول سیستم مجوزدهی اتحادیهمحفلی حاوی تعارض منافع دانسته

کنند. در ی  نمونه کاربری ا برای حضور دیگران محدود میبرخی افراد با سخت کردن شرایط اخذ مجوز فضا ر 

 نویسد:می

متر به باال دارند، شرط صدور پروانه در صنفشان را داشتن مغازه  ۰۹۹های سران یک اتحادیه صنفی که مغازه» 

خاطر  کنند. بهمتر را تمدید نمی ۰۹۹اند و پروانه کسب رقبایشان با مغازه زیر متری تعیین کرده ۰۹۹حداقل 

 «.ها گرفته شودها از تعارض منافع اصرار داریم حق صدور مجوز باید از تشکلجور سوءاستفادهاین

تر نگاه برخی افراد است که حضور چنین نهادهایی زا باشد اما مشکل بزرگتواند آسیبهرچند بروز چنین اتفاقاتی می

ای خاص نهادهای اقتصادی برای پیشبرد امور در حوزهنوعی جزو دانند. این نهادها که بهکل غیرضروری میرا به

انچه ها شد. چنکل منکر حضور آنتوان بههایی داشته باشند اما نمیهستند، هرچند بنا به شرایط ممکن است آسیب

 نویسد:کاربری با این نگاه می

ارس بخواهیم گربه پ چنین ساختارهایی برای کارکرد بهتر مثل این است کهفریدمن میگه توقع شما از این» 

 ساختار این قبیل آژانس
 
تراشی و تخریب بازار آزاد است ها و... بر اساس مانعها، ادارات و اتحادیهکند. اصوال

 «.ها هم جایگزین بقیه شوندحتی اگر پرهیزکارترین و معتمدترین آدم

ای ه مداخلهگونگری سپرد و هیچهرگونه تنظیمتقاضا عاری از -این نوع نگاه که باید امور بازار را به دست مکانیزم عرضه

 هرگونه سازوکار درونی اصناف را نیز هم
 
یف رددر آن نداشت تا حدی در بین برخی کاربران رخنه کرده است که اساسا

 نویسد:داند. در مقابل این نگاه کاربری در پاسخ میمداخله دولت می

ر درستی نیست و برگشت به عقبه! بزرگ شدن های بخش خصوصی کاگرفتن حق صدور مجوز از تشکل» 

مجدد دولته! مگه هرجایی حاکمیت دچار اشتباه یا تخلف میشه اختیارش ازش سلب میشه؟! اجازه بدیم 

بخش خصوصی هم فرصت یادگیری و بالندگی داشته باشه و اشتباهی هم اگر داشت باهم کمک کنیم تا 

 «.اصالح بشه

 سربازان؛ نیروی کار ارزان
ی دیگر که این هفته موردتوجه کاربران قرار گرفته بود، بحث سربازی بوده است. کاربران تعارض منافع موجود موضوع

دانستند چراکه نهادی است که خود از حضور گیری ستاد کل نیروهای مسلح میدر این موضوع را ناشی از تصمیم

https://iran-bssc.ir/research-fields/empowerment-of-civil-professionals-institutions/17615/
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گیرد. این کاربران عقیده داشتند که چون د آن میبرد و خود تصمیمات اصلی را در مور سربازان بیشترین بهره را می

ستاد کل از طریق سربازی اجباری نیروی کار ارزان در خدمت خود دارد، مانع از تغییر سیستم به سمت سربازی 

 شود:اختیاری و با دستمزد مکفی می

باری چطور باشد، در موضوع سربازی اجیکی از مشکالت ساختاری در کشور ما مسئله تعارض منافع می» 

 باشد،ها نفر را به ستاد کل نیروهای مسلح که خود ذینفع میگیری در خصوص آینده میلیونتصمیم

 «.دار استسپاریم؟! مدعی را به قضاوت متهم دعوت کردن خندهمی
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