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 درآمد
اشکال  ها وها، اختاللی بسیاری از ناکارآمدیهای تجربی، ریشهتعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش

ر جامعه اعتمادی دمتنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی
 شود. می

ایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پ
ها حول های مجازی و مکتوب پرداخته و مطالب و موضوعاتی که در این رسانهدر ایران، به رصد رسانه

تخراج شوند، اسو مفاهیم مشابه منتشر می« منافع متعارض»، «تضاد منافع»، «تعارض منافع»های کلیدواژه
 دهد. کرده و مورد تحلیل قرار می

ی هفتگی مقابله با فساد، فقر و تعارض منافع صورت تا کنون استخراج این موضوعات در قالب خبرنامه
گرفت. اما نظر به اهمیت موضوع تعارض منافع، این پرونده اکنون در قالب یک خبرنامه هفتگی جداگانه می

 یابد. رصد شده و انتشار می
تور های اجتماعی )توئیتر، تلگرام و اینستاگرام( نیز در دسبکهدر همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در ش

ی در های اجتماعهای هفتگی از مواضع کاربران شبکههای اخیر تحلیلکار مرکز توانمندسازی بوده و طی ماه
این پس  ها نیز ازس است. این تحلیلدر دستر  اینجای تعارض منافع در سایت مرکز منتشر شده که در زمینه

 ی هفتگی تعارض منافع خواهد بود. بخشی از خبرنامه
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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 

 آموزش و پرورش بخشنامه مقابله با تعارض منافع در
 99تیر  2ـ  وزارت آموزش و پرورش

تعارض منافع در آموزش عمومی 
 

 یابا صدور بخشنامه ییرزایم یوزارت آموزش و پرورش، محسن حاج یو روابط عموم یگزارش مرکز اطالع رسان به

به شرح  ییهاتیبخشنامه ممنوع نیاهم مفاد ا .داعالم کر  موازین مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش را

 است: ریز

 و وابستگان آنان رانیتوسط مد یردولتیغ یو پرورش یمرکز آموزش ایو اداره مدرسه  یمنع صدور مجوز راه انداز-1

 یو اعضا یآموزش یزیکارکنان سازمان پژوهش و برنامه ر ژهیبه و یانعقاد هرگونه قرارداد با کارمندان دولت-2

 هااستان قاتیتحق یکارمند شورا

وسعه ت ،یدر سازمان نوساز یو نظارت یتیحاکم فهیوظ یمشاور دارا نیبا مهندس یانعقاد هرگونه قراردادهمکار -3

 آن یتابع استان یمدارس کشور و واحدها زیوتجه

 بستگان آنان ایو کارکنان دولت  رانیاعمال نفوذ و انعقاد هرگونه قرارداد با مد ای لیهرگونه تسه-4

 ییاجرا تیریمد یهادر پست یتیریمد یهاپست یو معاونان و افراد دارا رانیهمزمان مد تیعضو-5

 گرید یهر نوع شغل دولت-6

 کتب یو فروش اجبار عیتوز -7

(، قانون منع 1337و مقابله با فساد )مصوب  یبه قانون ارتقاء سالمت نظام ادار دیبخشنامه ق نیمقدمه ا در

 ی( به عنوان مبان1336)مصوب  یخدمات کشور تیریو قانون مد یمداخله کارکنان دولت در معامالت دولت

 بخشنامه استناد شده است. نیا یقانون
 سایت وزارت آموزش و پرورش 

 

 

 منافع تعارض تا اسالمی بانکداری از مهم؛ طرح 14 وصول اعالم
 99تیر  3)عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی( ـ  محسن دهنوی

کلیات تعارض منافع 

 

طرح مهم را اعالم کرد. دومین طرح  14محسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی وصول 

 است.« تعارض منافع»وصول شده در این فهرست، طرح 
 خبرگزاری میزان 

 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1202936
https://www.mizanonline.com/fa/news/631409
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 تعارض منافع یدارا رانیمد ییشناسا یفرصت دوماهه برا
 99تیر  2آموزش و پرورش( ـ  اتیبه شکا یدگیعملکرد و رس یابیارز رکلی)مدزهرا مظفر 

 تعارض منافع در آموزش عمومی 

 

 یآموزش و پرورش گفت: بخشنامه تعارض منافع اخ اتیبه شکا یدگیعملکرد و رس یابیارز رکلیزهرا مظفر مد
 
 را

 یارهااز دستور ک یکیبخشنامه  نیشدن ا ییاجرا ی. براگرددیامر برم نیما به ا یهاتیاز مامور یکیو  دهابالغ ش

منطقه و استان  ،یستاد در حوزه ستاد قیما مستقال  از طر نکهیموضوع است. ضمن ا نیا یو احصا یابیما ارز

که طبق  میوزارت گزارش بده یمقام عال به دیو با میکنیم ییرا شناسا شوندیبخشنامه م نیکه مشمول ا یافراد

ظارت ن یعال یدر شورا ایهم هستند  یردولتیدارند و مثال  موسس مدارس غ یتیافراد اگر مسئول نیا ریدستور وز

ود خ تیاز مسئول دیبا ایو  شودیلغو مجوزشان م ایشوند و  یمعرف ندهیظرف دو ماه آ دیها حضور دارند بااستان

از شده بخشنامه آغ نیا ییاستان تهران کار اجرا یهااز امروز در دو استان البرز و شهرستان یگفته و بهکنار بروند.

 است.

 
 همشهری آنالین  

 

 

  یپله به سمت شکستن نظام آموزش طبقات کی
 99 ریت 3ی( ـ کارشناس آموزش) اریمحمودرضا اسفند

 تعارض منافع در آموزش عمومی 
 

وعده  نیا یدر عدم اجرا شانیآموزش و پرورش، فشار وارده بر ا ریوز یماه مهلت ارائه شده از سو 2 یط میدواریام

نا به ب میتصم نیو فعال  ا” نشد که بشود“اذعان کنند  تیدر نها ییآنقدر گران نباشد که همچون جناب بطحا

ها، به عنوان ناظر در از موسسان مدارس و آموزشگاه یاریبس نکهیبه ا تیعنا با مسکوت خواهد ماند. یمصالح

قانون  نیا یآموزش و پرورش همزمان با اجرا ریوز شودیم شنهادیهستند پ یفرادست استگذاریس ینهادها

با  و نندقانون را مطالبه ک نیا یسه گانه هم اجرا یقوا یاز فساد در حوزه تحت نظارت خود ازروسا رانهیشگیپ

 نیونداد اببرند تا بر  شیقانون ضد فساد را پ نیا ینهادها بصورت مواز ریسا ندهیمشترک با نما یستاد لیتشک

دستور  دیباشد که در گام اول با تیدر شرف تثب یآموزش طبقات لیو شجاعانه، تعد نیدر خورتحس سته،یاقدام شا

جسورانه خواهد  یصادر شود که خود اقدام قانونصاحب منصبان مشمول  یبرا دیجد یروند مجوزها یتوقف ط

 حما
 
 مهم موفق باشد. نیبا قوت قلب بتواند در تحقق ا ییرزایم یتا حاج طلبدیقوا را م یروسا تیبود و قطعا

 
 شفقنا 

 

https://www.hamshahrionline.ir/news/524359/
https://life.shafaqna.com/fn/757276
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 ؟یانع اصالحات اساسم :مجلس ندگانیتعارض منافع نما
 99 ریت 4ـ  فارس یخبرگزارگروه سیاسی 

 تعارض منافع در مجلس 

 

وکالت  یو اصالح بازار فعل رییبا هدف تغ« و آموزش وکالت رشیطرح جامع پذ»با عنوان  یطرح 1396در سال 

بازار  ینجوم یخود را در درآمدها یشغل ندهیسو آ کیمجلس که از  ندهینمادر مجلس دهم اعالم وصول شد.

پروانه  ،یدگنیدوره نما انیپس از پا تواندیم یذکر شده، به راحت نیبا توجه به قوان گرید یو از سو ندیبیوکالت م

اشد، حوزه وکالت ب ینجوم یو به خطر انداختن درآمدها لیسرانه وک شیکه هدفش افزا یبا هر قانون رد،یوکالت بگ

ز بود، اما پس ا ییقضا یحقوق ونیسیطرح مذکور بر عهده کم یتخصص یبررس تیمسئولمبارزه خواهد نمود.

 نیانجام گرفته در ا یهایبررس جهیاز نت یگزارش چیلس دهم، همج افتنی انیموضوع و پا نیگذشت دو سال از ا

، دوره مجلس نیکار دهم انیماه پس از پا کیاکنون که کمتر از  اما به مردم و کارشناسان ارائه نشد. ونیسیکم

 پروانه وکالت خود را اخذ کرده است. ییقضا یحقوق ونیسیشده کم تیعضو رد صالح
 خبرگزاری فارس 

 

 

 تسین یتعارض منافع کاف تیریمد یقانون برا بیتنها تصو
 99 ریت 4ـ (ستیز طیمح فعال مدنی و کنشگر) شیمحمد درو

 حیط زیستتعارض منافع در م 
 

تعارض منافع کمتر به آن پرداخته شده  تیریمد یحهیسازمان است که در ل  یهااز تعارض منافع، تعارض یبخش

افع است. تعارض من یقیحق یهاتیشخص عمنافتعارض گرید یهستند و برخ تریجد یلیاست. اما به نظر من خ

به عنوان سد اکباتان در استان همدان وجود دارد و  ی. به عنوان مثال سدمیدار ادیز یحقوق یهاتیشخص یبرا

کار در آن زمان  نیا ینهی. هزابدی شیمتر افزا 25گرفته شده بود تا ارتفاع تاج سد  میتصم 1331دهه  یانهیدر م

سه موس یعنیکشور  ینهاد پژوهش نیبزرگتر یسالنه یبرابر بودجه 9رقم  نیتومان برآورد شده بود که ا اردیلیم 45

از  گفتند مخزن سد د؟یارد یکار نیآن سد گفتم چرا قصد چن سیبه رئ یها و مراتع بود. وقتجنگل قاتیتحق

 کنند،یدر بالدست غوغا م سیلیس دنمعا نکهیاتفاق رخ داده؟ گفتند به خاطر ا نیرسوب پر شده. گفتم چرا ا

کرده  دایپ شیچند برابر حد مجاز افزا یعنیتن در هکتار  35خاک تا  شیتعادل دام و مرتع وجود ندارد و نرخ فرسا

 پر از رسوب گریباز هم چند وقت د دیده شیکه اگر ارتفاع تاج سد افزا دیدانیاست. گفتم پس خودتان هم م

ا ر  هایداردام ایتا معادن  میبده یوزارت کشاورز ایو معادن  عیرا به وزارت صنا پول نیا یعنی. گفتند شودیم

 .کندیرا ذبح م یمنافع مل ،یمنافع بخش قایدق یعنی! شود؟یمن م دیعا یزیوقت چه چکنترل کنند؟ آن
 وزنامه شهروندر  

http://fna.ir/ey8q49
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/186236/
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 ؟چیستبخشنامه تعارض منافع آموزش پرورش به دنبال 
 99 ریت 4ـ (یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم ی)پژوهشگر مرکز توانمندساز سعید هراسانی

  آموزش عمومیتعارض منافع در 

 

نامه بخش»با موضوع  یدر گزارش یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم یپژوهشگر مرکز توانمندساز یهراسان دیسع

 اخت.پرد یاز اهداف بخشنامه، مراجع و مواد قانون یاتیجزئ حیبه توض« تعارض منافع در آموزش و پرورش تیریمد

از  یبخش یاستفاده از رانت اطالعات ،یاوندشیخو ت،یو مالک یاتحاد ناظر و منظور، اشتغال همزمان، سهامدار

 : کندیآن را دنبال م تیریمد بخشنامه نیتعارض منافع است که ا هایتیموقع

 یردولتیآموزش و پرورش نظارت بر نحوه عملکرد مراکز غ یستاد فیاز وظا ایبخش عمده ناظر و منظور: اتحاد

 تحت نظر آنان است.

در مدارس و  ریمورد اشاره در بخشنامه وز یشوراها یو اعضا ییاشتغال همزمان مقامات اجرا همزمان: اشتغال

تابعه  هایآن و سازمان یاستان هایکلوزارت آموزش و پرورش، اداره  نیتحت هر عنوان و همچن یردولتیمراکز غ

 .شودیم یوفادار میباعث تقس

کارکنان آموزش و  یاز سو یردولتیغ یمدارس و مراکز آموزش اندازیمجوز راه افتیدر :یو سهامدار تیمالک

و  تیتعارض منافع مالک تیموقع یرگیمنجر به شکل  یتیریو مد ییاجرا هایخصوص پستپرورش و به

 .شودیم یسهامدار

استفاده از  یدولت هایتعارض منافع در دستگاه هایتیموقع نتری از مزمن یکی :یاز رانت اطالعات استفاده

تفاده از در اس دیاست که کارکنان دولت با یهیبد نیاست. بنابرا یمنافع شخص یبرا شدهیبنداطالعات طبقه

 داشته باشند. هاییتیمحدود یاطالعات عموم

 شاوندانیکه خو یریمد یبرا تواندیداده شد، م حیتعارض منافع که در بال توض هایتیتمام موقع :یشاوندیخو

که قرار است بر  یهستند رخ دهد. ناظر یردولتیمالک مدارس و مراکز غ ایسهامدار  یو کیو دوستان درجه

از مؤسسات بزرگ  یکی مدارکه برادرش سها یگذاراستیخواهر خود نظارت کند، س یردولتیمدرسه غ

 .است هامثال نیاز ا یتنها برخ رهیاست و غ یآموزشکمک
 خبرگزاری پانا 

 

  

http://pana.ir/news/1092499
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 بیم و امید در مبارزه با تعارض منافع در آموزش و پرورش
 99 ریت 5ـ (فعال صنفی معلمان) نژادکیمحمدرضا ن

  آموزش عمومیتعارض منافع در 

 

از تعارض منافع در آموزش و  یگوناگون یهاشاهد شکل اشیبا سابقه بال در مدت معلم ینگارنده بعنوان معلم

و معاونان  سییداد و به ر هیهزار تومان هد 51اش معلم به معلمان  مدرسه که در هفته یریپرورش بوده است؛ مد

 یولتد ریآموز در مدرسه غدانش یو جذب بال  رشکه بخاطر گست یامعاون منطقه سکه؛مین ایسکه منطقه، تمام

 یانونق یهامنطقه، فشار یخصوص یهاو به مدرسه دادیآموز مسفارش دانش یدولت یهابه مدرسه تش،یفیک یب

از معاونان و روسا  یمناسب، برخ یآموزش ت  یها با موقعفروش مدرسه ای! در هنگام اجاره کردیوارد م یقانون ریو غ

ا زد و و البته ب گرفتندیقرار م داریخر ایاجاره کننده  گاهیملک استعفا داده و در جا ت  یاطالع از موقع بادر مناطق 

خرج و  انیم یهماهنگ یبرا ،یآموزکه در نبود  سرانه دانش یامدرسه رانیمد دند؛یرسیم شیبند به هدف خو

 رند،یشان بپذکالن خانواده یهارا بخاطر کمک یاخالق-یها با مشکالت  آموزشتا بچه شوندیدخل  مدرسه وادار م

وت خل اطیاز ح… ها و کنکور و آموزشگاه یهاطقه و شماره تلفن خانواده به موسسهآموزان مندانش ستیفروش ل

هزار  نیو بازار  چند یعلم یهاکنکور و آموزشگاه یایماف ،یردولتیغ یهامدرسه یآموز براو فروش دانش دیخر

نهاد آموزش است،  یهارده نیاز تعارض منافع در بالتر ییهاکه نمونه ،یکمک درس یهاکتاب یاردیلیم

و س گریو از د دهدیرا نشان م ریوز یبخشنامه یو درست تیاهم یینمونه خروار  بال، از سو یهامشت .میگذریم

 رانیاز مد یاریرا. بس زیو نظارت گر دهیچیساختار گسترده، پ نیتعارض منافع در ا یریشگیو پ تیریمد یدشوار

 یهاآموزش و پرورش، مدرسه یعال یاشور  یاز اعضا یاریاز آن، بس فراتر یآموزش و پرورش و حت یانیارشد و م

 یه آسانب توانندیم شیخو میبر تصم ریوز یکه در صورت پافشار ستین دهیپوش یدارند و بر کس یدولت ریغ

 بوجود آورند. اشمیبر سر راه او و تصم یمشکالت

اش اصرار بورزد افزون بر دولت و شخص بخشنامه یاجرا یدر راستا ریبود. اگر وز دیناام دیحال نبا نیا با

 دیمعلمان با یاسیو س یصنف یهانهاد یو حت یدانشگاه یهانهاد ،یها، کارشناسان آموزشرسانه جمهور،سییر

 ها،نامهنییآ یاجرا یو توانبخش ینهاد بهبودگذشته افزون بر  نیکنند. از ا یبانیدرست از او پشت میتصم نیدر ا

و ابالغ ر  نینسبت به آن است. از ا «یآگاه شیافزا»از تعارض منافع،  یریشگیو پ تیریمهم  مد یهاراهکار گریاز د

آن  لیبدت یو حرکت به سو یگرفتار نیدرباره ا یاجتماع یبخشیآگاه یشود برا یابهانه تواندیبخشنامه م نیا

تعارض  شودیم دهید زین رینان وزکه در سخکشور. همچنان یعموم یدر فضا یاسیس-یاجتماع یبه خواست

 یریگیکه پ ستین یاست؛ گمان یتیو حاکم ییاجرا یهاها در نهادها و فساداز انحراف یاریبس سازنهیمنافع زم

 بردارد. انیمآن را از  یهاتیو موقع هانهیاز زم یاریبس تواندیدرباره آن م یرسانیو آگاه
 دیدار نیوز 

 

https://didarnews.ir/fa/news/64197
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 آن بر فساد ریو اشکال تعارض منافع و تاث یستیچ
 99 ریت 7ـ (یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم ی)پژوهشگر مرکز توانمندساز بهنام ذوقی

 کلیات تعارض منافع 

 

 ییازنماب یمختلف یتواند به شکل ها یم یکارکنان بخش عموم یرو شیپ یها تیتعارض منافع بسته به موقع

 شود: یو متون، چهار شکل از تعارض منافع مطرح م نیشود. بر اساس مرور قوان

 گرفتن  هیهد ایدادن  هیهد 

 سود میبا تسه یگذار هیسرما 

 ردیده قرار گمورد استفا یتواند در جهت منافع فرد یاز داخل سازمان که م یداشتن اطالعات اریاخت در 

 خانواده فرد ی( به نفع اعضایریگ میبر تصم یرگذاریتاث ای) یریگ میتصم یبرا یتیگرفتن در موقع قرار 

 
 روزنامه اعتماد 

 

 

 یگذاردر قانون سرمنشاء تعارض منافعدو 
 99 ریت 7ـ  روزنامه شرق

  تعارض منافعکلیات 
 

مثال  یو اجراست؛ برا یگذارحوزه قانون یاول تالق شوند؛یباعث تعارض منافع م یگذاردر قانون جیدو اشتباه را

 شودیم جادیمحسوب شوند، تعارض منافع ا زیآن ن یمجر ینوعوضع کنند که به ینیمجلس قوان ندگانیاگر نما

 ده است.ش دیکشور بر استقالل قوا تأک یاساس نوندر قا نیهم یبروز فساد را فراهم کند. برا نهیزم تواندیکه م

 بیرا تصو ینیمجلس قوان ندگانیمثال اگر نما یاست؛ برا نفعیگذار و ذحوزه قانون یدوم بحث تالق موضوع

. دیآیود موجتعارض منافع به  قیاست، امکان فساد از طر رگذاریوکار آنها تأثکسب ای یدر زندگ ینوعکنند که به

 وکار باعث شود آنکسب نیا طیشرا کهیطوروکار فعال داشته باشد، بهمجلس کسب ندگانیاز نما یاگر احد

ع تعارض مناف قیاز طر یکند، فساد یدچار عارضه جانبدار ن،یبه قوان یاعمال رأ ای نیقوان نیرا در تدو ندهینما

 رخ داده است.

ع از موضو  نی. ارندیگیحکم مشاور م یدولت یهااز شرکت یصورت کامال نامحسوس در برخهمجلس ب ندگانینما

سطح از  نیهم در اآن یادهیپد نیباعث گسترش چن یبارز تعارض منافع است که البته نبود نظارت کاف قیمصاد

 .شودیمسئولن م

 
 روزنامه شرق 

https://www.magiran.com/article/4057236
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/266695
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 یتعارض منافع در صنعت خودروساز
 99 ریت 7ـ  اندیشکده شفافیت برای ایران

 تعارض منافع در صنعت 
 

مسائل  صنعت و لیتحل یاز ابزارها یکیدر صنعت خودرو:  یساز میو تصم یریگ میتعارض منافع در تصم یبررس

درو است صنعت خو یهیمرتبط با تعارض منافع است. بد یهالیاز تحل یریگمربوط به رانت و فساد در آن، بهره

حجم  محسوب شده و با توجه به یدیکل یعتقبل و بعد از خود، صن عیازصنا یارهیبه لحاظ ارتباط گسترده با زنج

کالن  تیمؤثر در وضع یپارامترها گریکشور و د یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد طیشرا ،یاشتغال، گردش مال یبال 

 است. رگذاریمهم و تأث اریبس یموجود، موضوع تعارض منافع در آن امر یکسب و کارها

 

 
 شفافیت برای ایران 

 
 

  

https://tp4.ir/qvxUi
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 یآموزش یتعارض منافع، منشاء فقر و نابرابر
 99 ریت 3ـ (یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ی)معاون رفاه اجتماعیدریاحمد م

 تعارض منافع در آموزش عمومی 
 

 ی گذاراستیس  یاقتصاددانان نهادگرا حل مسئله تعارض منافع را مسئله اصل ،یمکاتب اقتصاد انمی در

حل تعارض منافع  وهیمسئله علم اقتصاد را ش 1931دهه  ی.  جان کامونز از ابتدادانندیو علم اقتصاد م یاقتصاد

جامعه  کیخواهد کرد که  تا چه اندازه در  نییعدولت ت تیفیاعتقادند ک نیبر ا انینهادگرا ریکرد. او و سا انیب

 نمود. لیتبد ینزاع بر سر منافع را به هماهنگ توانیم

است که پرچم مبارزه با تعارض منافع را برداشته است. قبل از  یدولت روحان ریوز نیسوم ییرزایمحاجی محسن

 خود شدند.  ییخواهان حل تعارض منافع در دستگاه اجرا یعتمداریرو محمد ش یاو عباس آخوند

از  یدر کشور است. مجموعه بزرگ یآموزش یعدالتیعمده فقر و ب لیاز دل  یکی وپرورشآموزش در منافع تعارض

 یهاکالس یوپرورش، برگزارو معلمان آموزش رانیتوسط مد یردولتیمدارس غ یاندازاز راه یمسائل ناش نیا

 مؤسسات است.  نیبا ا یهمکار ایو  یآموزشکمک یهاکتاب ،یخصوص

 کاهش فقر و تیو در نها یاو حرفه یاخالق مدن تیاصالح نهاد دولت، تقو یبرا ایپروژه که منافع، تعارض رفع

ارزه که شعار مب  ینیاز مسئول یاست. اگر رسانه ها، خبرنگاران و جامعه مدن یجد تیحما ازمندیاست، ن ینابرابر

 نیا  آن که ایو  شوندیم ینیآنها  مجبور به عقب نش نند،نک تیخواهند داد حما ایاند با تعارض منافع را سرداده

 .سپارندیم یمبارزه را  به فراموش
 روزنامه اعتماد 

 

 

 یعامل مهم و راهبرد کیتعارض منافع در آموزش و پرورش و 
 99 ریت 3ـ (رانیمعلمان ا ی)عضو انجمن اسالم یمیعظ یدهادیس
  آموزش عمومیتعارض منافع در 

 

 تیثروت مدارس فوق موجود یکه بر مبنا ییها انیجر یریو نفوذ روز آمد آن و شکل گ یردولتیوجود مدارس غ

 یخلوت منافع  اقتصاد اطیخواهند آموزش و پرورش را به ح یم جیکنند و به تدر یم دینهاد آموزش و پرورش را تهد

 مدارس نیو پرورش است . هرچند ا آموزشدر  یفساد ادار یریعومل شکل گ نیاز مهم تر یکیکنند  لیخود تبد

در سطح آموزش و پرورش کشور  تیدر  حال حاضر به فعال یبه صراحت در تناقض است ول یبا اصول قانون اساس

بازار  کی یریدهند ، وجود آن ها موجب شکل گ یمدارس ارائه م نیاز ا یاریکه بس یمشغولند و در کنار خدمات

 شود . یو فروش م دیکال خر کیبه عنوان  ورششده است که در آن آموزش و پر 
 صدای معلم 

 

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/149916
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/19074
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 «تعارض منافع تیریمد»طرح  صینقاط قوت و نقا
 99 ریت 9ـ (فیشر یحکمران شکدهیپژوهشگر اند) علی والیی

  تعارض منافعکلیات 

 

چون  ییاست که در کشورها یگر یبحث لب شود،یو قانون تعارض منافع ذکر م یکه در قواعد رفتار یاز مسائل

 یمروگران، قل یگر، تعداد لب یلب یهاافراد و سازمان ستیبایبر آن حاکم است و م تیو فرانسه شفاف کایآمر

 .شودین اطالعات جرم محسوب میمشخص شود و عدم ثبت ا یلب یبرا نهیهز زانیو م یگر یلب

 یاست؛ گاه قینظارت و کنترل دق ازمندیموارد بوده و ن نیردان از ادرب گ ای یارتباطات پساشغل نیهمچن

از  ییرااج یهاخاص در دستگاه یسمت ای یخصوص یهادر شرکت تیفعال یکارکنان دفتر آنها برا ای ندگانینما

 با سوال و یاسیمعامالت س انیم نیا در یو حت پردازندیم یگر یوزارت امور خارجه به لب ایوزارت نفت  لیقب

 .ردیگیشکل م ضاحیاست

رح دارد: ط تیدر دو قانون قابل یقواعد رفتار یبحث تعارض منافع به عنوان عنصر اصل رسدیبه نظر م نیبنابرا

عارض منافع ت تیریدر قانون مد ستیبایمسئولن مشترک است، م ریکه با سا ندگانیاز تعارض منافع نما یمباحث

سفرها،  ا،یمجلس دارد، مانند هدا ندگانیاز تعارض منافع که اختصاص به نما یذکر گردد؛ اما موارد

 افزوده شود. ندگانیبه قانون نظارت مجلس بر رفتار نما دیبا ،یگر یو لب یشاوندسالریخو

ارت تعارض منافع و اصالح قانون نظ تیریقانون مد بیتصو ران،یدر ا یقواعد رفتار شتریب یکارآمد یبرا جهینت در

 .رسدیبه نظر م یضرور ندگانیمجلس بر رفتار نما
 خبرگزاری مهر 

 

 

 دیرا اطالع ده یکمک درس یهاکتاب فیتعارض منافع در تال
 99 ریت 9ـ ی( آموزش یزیسازمان پژوهش و برنامه ر یبانی)معاون پشت ییاسدالله مرتضا

 در آموزش عمومی تعارض منافع 
 

 یهاکتاب هیته یاز تعارض منافع درباره مؤلفان برا یگفت: موارد یآموزش یزیرمعاون سازمان پژوهش و برنامه

 قانون یاجرا یکه برا یقیجمله مصاد از.دیکن یآن را اطالع رسان قیدر صورت وجود مصاد م،یندار یکمک درس

 ای ترجمه کتب ف،یقرارداد تأل ،یقاتیو تحق یپژوهش یهاطرح یمورد توجه قرار گرفته است انعقاد قرارداد اجرا

با  یمدارس، قرارداد همکار قیبه دانش آموزان از طر یکتب کمک آموزش یو فروش اجبار عیاثر، توز دیخر

ارت و نظ یتیحاکم فیوظا یفایا نهیتابعه( در زممدارس و ادارات کل  ینوساز مانمشاور )شاغل در ساز نیمهندس

 است. لیقب نیاز ا گرید یو موارد یردولتیبر استقرار مدارس و مراکز غ یفن
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

https://www.mehrnews.com/news/4961394
https://www.yjc.ir/fa/news/7405587
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 تنامیو اقدام در و قانون: تعارض منافع تیریمد
 99 ریت 11ـ   حاکمیت و جامعهمرکز توانمندسازی 

 در آموزش عمومی تعارض منافع 
 

 تیریساختار موثر مد کیدارد.  یادیرواج ز تنامیدر و یگوناگون بخش دولت یهاتعارض منافع در قسمت تیموقع

ر تعارض منافع د تیکمک کند: خطر موقع ریبه حداقل کردن موارد ز تواندیاست که م یتعارض منافع، ساختار

و پر کردن  تیریبالقوه(، مد نافع)تعارض م شودیانجام م یکارکنان بخش عموم لهیوسکه به یامور دولت

 ع،یسر صی( و تشخیآورد )تعارض منافع ذات دیتعارض منافع پد تواندیکه م یدولت تیریدر مد« هاشکاف»

 در صورت نقض مقررات تعارض منافع. دیمجازات شد نیهمچن

از  یریو جلوگ یدولت تیریمد یاصالح نهادها، بهبود اثربخش یپژوهش بر سه گروه از اقدامات برا نیا یهاهیتوص

 اقدامات عبارتند از: نیمتمرکز است. ا تنامیفساد در و

 مقررات تعارض منافع یاجرا تی. تقو3؛ . بهبود نهادها2ی؛ آگاه شی. افزا1

 یدولت امور یساختارها نهیبه تیریمد ،یدولت تیریمد یروندها یسازموازات سادهبه دیتعارض منافع با تیریمد

 انجام شود. یدولت تیریمد ییو پاسخگو یاپوشش رسانه ت،یشفاف تیو تقو
 دنیای اقتصاد 

 

 

 مفاسد بزرگ حاصل تعارضات بزرگ در حوزه ساخت و ساز
 99 ریت 11ـ  بهزادپور یمهر
 در بخش مسکن تعارض منافع 

 

 نیتدو گاهیکه در جا یوساز، وقتمجلس به امر ساخت  ندگانیکشور از وزرا و نما رانیگمیمسوولن و تصماشتغال 

 یتیعرصه است. موقع نیاصالحات در ا شبردیو مقررات صنعت ساخت قرار دارند، موجب عدم پ نیقوان بیو تصو

 ایاست که قصد ساخت دارد،  یهمان مالک ندهینما ای ریمثال وز یمحسوب شود. وقت« تعارض بزرگ» تواندیکه م

جرا به ا یمقاومت در برابر واسپار ند،ینشیاست که بر مسند سازمان مرتبط با مقررات ساختمان م یهمان مسوول

 فیتکل نییساختمان، مقاومت در برابر تع ییو اجرا یو منع مداخله مالکان در امور فن صالحیسازندگان ذ

ظام ن یاو حرفه یوساز و مقاومت در برابر استقالل و اشتغال به امور صنف ساخت برکنترل و نظارت  تیمسوول

که موجب مفاسد بزرگ است  ی. تعارضات بزرگآوردیم شیوساز را پ در ساخت یگریو خروج آن از تصد یمهندس

 . شودیم رمنج یمل یهاهیشهروندان و از دست رفتن منابع و سرما تیو امن شیو عدم آسا یتیو به نارضا
 سات نیوزتاسی 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/3668115-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://tasisatnews.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A7/
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 تعارض بخشنامهجامعه معلمان نسبت به  دانهیسکوت ناام
 منافع در آموزش و پرورش

 99 ریت 11ـ  (رانیسازمان معلمان ا ی)سخنگوی محمد داور
 در آموزش عمومی تعارض منافع 

 

در آموزش و پرورش، حق نخواهند داشت  یتیریو مد یادار یهاسمت انیاز متصد کی چیهمطابق بخشنامه وزیر، 

 ی. امرداشته باشند یمدارس موسسات آموزش سیمرتبط با آموزش و پرورش مثل تاس یرانتفاعیغ یهاتیتا فعال

 معطوف خواهد بود. یو ادار یتیریاز رانت مد یریکه در ظاهر به جلوگ

مخاطب آن هستند که  یمنطقه آموزش و پرورش در کشور ابالغ شده و کسان 711از  شیب یبخشنامه برا نیا

صداق پاک م م،یآن بدان نفعانیبخشنامه را ذ نیا انیباشد که مجر نی. اگر قرار بر اشوندیمحسوب م زیآن ن نفعیذ

 خواهد بود. فیبا دستمال کث شهیکردن ش

 نییعبخشنامه، ت نیا یو اجرا یریگیپ یبرا یسئول مستقلاست که م نیآموزش و پرورش ا ریما به وز شنهادیپ

ناظران  د،یبدون ترد ز،یبازنشسته ن یهزار فرهنگ711شاغل و  یفرهنگ ونیلیم کیبالغ بر  ن،یکند. مضاف بر ا

 و پرورش خواهند بود. زشبخشنامه و مقابله با فساد در آمو نیا یاجرا یبرا یو مناسب طرفیب
 ان معلمان ایرانخبری سازم -پایگاه تحلیلی 

 

 

 میکنیم یریگیتعارض منافع را پ تیریمد طرح
 99 ریت 11ـ  آذرشهر و اسکو در مجلس( ز،یمردم تبر ندهی)نما الله متفکرآزادروح
تعارض منافع کلیات 

 

مجلس  یهادر رابطه با برنامه ،یاسالم یآذرشهر و اسکو در مجلس شورا ز،یمردم تبر ندهی، نما«الله متفکرآزادروح»

 یزنتسو رینظ ییهابرنا گفت: در حال حاضر طرح یخبرگزار یاسیمبارزه با فساد به خبرنگار س یبرا ازدهمی

. است یو موثر یجابیا یموارد کارها نیا اکهچر  میکنیم یریگیتعرض منافع را در مجلس پ تیریفساد و مد

 .میکنیم یریگیمبارزه با فساد پ تیرا هم را با محور ندگانینما یآرا تیبحث شفاف نکهیکماا

عنوان شده در مبارزه با فساد را از مجلس  یهاطرح یاجرا قتیافزود: در حق یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 مذکور، خود مجلس است. یهااز طرح یاثر تعداد نیاول گریبه عبارت د م،یشروع کرد
 خبرگزاری برنا 

 

 

http://www.iranto.ir/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84-2/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1022662
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 بخشنامه وزیر آموزش و پرورش گامی رو به جلو است
 99 ریت 11ـ  مجلس( قاتیآموزش و تحق ونیسی)عضو کمی احمد نادر

 در آموزش عمومی تعارض منافع 

 

گفت: با  در وزارت آموزش و پروش آموزش مجلس با اشاره به ابالغ بخشنامه تعارض منافع ونیسیعضو کم

ه بال نظارت داشت یبر عملکرد مدارس  مسئولن با گردش مال دیما و آموزش و پرورش با ،یدوگانه نظارت یهااهرم

بال  تینظارت بر آن با اهم دیبا رو به جلوست و یباز هم گام اماابالغ شد،  رید یلیبخشنامه هرچند خ نیا .میباش

 دنبال شود.

در آموزش و پرورش و در تهران  رانیمد یکرد: هنوز که هنوز است برخ انیمسئولن ب یداربا اشاره به مدرسه وی

و در  شوندیکالن محسوب م ییاجرا ریهم هستند و خودشان مد استگذاریس یو از طرف کنندیم یمدرسه دار

 یدر پ ییبال  یهستند که گردش مال یاقتصاد یهامدارس هم بنگاه نیاز ا یکنار آن مدرسه هم دارند.برخ

توجه به موضوع تعارض منافع با نظارت دوگانه آموزش و  یو برا طیشرا نیخود به دنبال دارند. با وجود ا تیفعال

و اثرگذار در آموزش و پرورش و آموزش  قیدق یهاکه نظارت میبرو شیپ یبه سمت دیآموزش با ونیسیپرورش و کم

 .میداشته باش یعال
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

  یدارتعارض منافع در مدرسه ، گروگاننظام آموزش کشور
 99 ریت 13ـ  خبرگزاری تسنیم

 در آموزش عمومی تعارض منافع 
 

کرد و چهار گلوگاه عمده  یدسته بند توانیگوناگون م یهامنافع درون نظام آموزش و پرورش را به شکل تعارض

وابسته به آموزش و  یاقتصاد ینهادها استگذار،یس یهاتعارض منافع در آموزش و پرورش عبارتند از بخش

 آموزش و پرورش و مدرسه. یپرورش، نظام ادار

 نیاست و هم ریپذبدنه آموزش و پرورش در زمره موسسان امکان تیتنها با عضو یردولتیمجوز مدارس غ صدور

دامنه نفوذ بخش  شیسو، باعث افزا گریآموزش و پرورش و از د رانیسو موجب فساد گسترده مد کیامر، از 

ه سها مجوز مدر بازنشسته، ده ریمد کیمثال گزارش شده که گاه  یبرا بر آموزش و پرورش شده است. یخصوص

 یدرب گردان در نظام آموزش دهیپد یهانمونه نیاز بارزتر یکی نیو ا فروشدیکرده و به افراد م افتیدر یردولتیغ

 قدرتمند شده است که به اریبس یردولتیاز مدارس غ یگروه یریگدر تهران موجب شکل ژهیبه و هاتیحما است.

 ند!آنها را مهار ک تواندیهم نم ریشخص وز یحت گریکنند تا بدان حد که د یگذار متیق توانندیم یطور انحصار
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7408163
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/13/2297859
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 ها چگونه به جنگ تعارض منافع رفتند؟ یتنامیو
 99 ریت 14ـ (یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم ی)پژوهشگر مرکز توانمندساز بهنام ذوقی

 کلیات تعارض منافع 

 

از  ریمس نیو در ا یرا ط یبلند یخود گام ها یو اجتماع یتوسعه اقتصاد ریدر مس ریدر سه دهه اخ تنامیو

 نیاستفاده کرده است. ا یو نهاد یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یدر جبهه ها یمشخص یاصالح یندهایفرآ

که  ییکند. از آنجا یرا برجسته م یعموم یبه اصول در نهادها یبندیو پا شتریب یکارآمد یمطالبه برا ندها،یفرآ

 یضرور یتعارض منافع امر تیریمدرن بدل شود، مد ییمرفه با نهادها یبه کشور 2135خواهد تا سال  یم تنامیو

ل و مقررات نس نیدولت و بازار و قوان یمشخص خواهد ساخت که نهادها ینهاد ونیزاسیمدرن ندیفرآ نیا رایاست ز

به  یبرا تنامیدولت و یو سازمان بازرس یبانک جهان یها هیرو توص شیپ نخواهند بود. مت یبعد به چه شکل

کشور  نیاز فساد در ا یریشگیو پ یبخش عموم ینهاد تیفیتعارض منافع، بهبود ک یها تیحداقل رساندن موقع

 است.

فع کارآمد سیستمی است که به به حداقل رساندن ریسک موقعیت های تعارض یک سیستم مدیریت تعارض منا

که ممکن است تعارض منافع « شکاف هایی»منافع در خدمات دولتی )تعارض منافع بالقوه( کمک می کند، 

)تعارض منافع حقیقی( ایجاد کند را مدیریت می کند و این شکاف ها را از میان برمی دارد و راهکاری برای 

ص به موقع و برخورد قاطع با تخطی های مربوط به تعارض منافع ارایه می دهد. در بررسی یافته ها از تشخی

 پیمایش های مختلف و همچنین در بررسی تجربه بین المللی مربوطه، سه مجموعه توصیه ارایه می شود:

 افزایش آگاهی از تعارض منافع و مدیریت تعارض منافع 

  در مورد مدیریت تعارض منافعبهبود سیاست و قانونگذاری 

 تقویت ظرفیت مدیریت موقعیت های تعارض منافع 
 روزنامه اعتماد 

  

https://www.magiran.com/article/4060196


 

 

 

 

 

 

 5911تیر  54تیر تا  5     | 5شماره  51

 

 کاربران فضای مجازی  واضعمتحلیل 
 ترویج یک مفهوم: از تعارض منافع در بورس تا ورزش

 
 سعید هراسانی

 
سبت ها و فساد ندهنده آن است که استفاده از مفهوم تعارض منافع برای بررسی ناکارآمدیفضای مجازی نشانبررسی 

مشاهده  توان در فضایی توییتریتا آنجا که از تعارض منافع در بورس تا ورزش را میبه گذشته بسیار بیشتر شده است. 

 کرد. 

تعارض منافع در فضای مجازی نشان دهنده افزایش کمی و کیفی در واقع بررسی روندهای هفتگی استفاده از مفهوم 

های گذشته عمده استفاده از مفهوم تعارض منافع برای حوزه پزشکی استفاده از این مفهوم است. در حالی که در ماه

ع گسترش نافها بنا به موقعیت ترند تعارض مبوده است و یا در بهترین حالت با مطرح شده تعارض منافع در یکی از حزوه

بلکه  ،گیری داشته استهای اخیر نه تنها استفاده از کلمه کلیدی تعارض منافع گسترش چشمیافت، اما در هفتهمی

 پردازد.های مختلفی نیز میبه حوزه

تعارض منافع در فضای عمومی، مباحث کلیدی اشاره شده در  در این گزارش به صورت مختصر گسترش گفتمان

 گیرد.اه سخت مدیریت تعارض منافع از منظر کابران توییتر مورد بررسی قرار میفضای توییتر و ر 

 

 قدمی برای تصویب الیحه مدیریت تعارض منافعگفتمان سازی تعارض منافع: 

د چرا یک گویاین سوال یکی از کاربران توییتر از کاربری دیگر است که می« شنیدی؟« تعارض منافع»برادر چیزی از »

ال کننده است. منظور سو بهداشتپزشک در کمیسیون امنیت ملی است و شخصی دیگر با دکتری برق عضو کمیسیون 

 شود، بلکه به نوعی در مدیریت تعارض منافع کارساز است.آن است که نه تنها این موضوع عیب محسوب نمی

عارض منافع به عنوان عامل ناکارآمدی و یا فساد در سازی مفهوم تاین گفتگوها در فضای توییتر نشان از گفتمان

 ند.اهای عمومی است. به عبارت دیگر کاربران بسیاری در فضای مجازی به اهمیت تعارض منافع پی بردهدستگاه

های بسیار متنوعی استفاده دهد از مفهوم تعارض منافع در حوزههای توییتر به صورت واضحی نشان میبررسی پیام

های اولیه تحلیل فضای مجازی در همین سایت متوجه خواهید شد که این درحالی است که با مطالعه شماره شود.می

 شد، چقدر محدود بود.تا همین چند ماه پیش طیف موضوعاتی که برای تحلیل آن از تعارض منافع استفاده می

هایی بودند ورزش حوزه رسانه و ری،مجلس، آموزش و پرورش، شهردا تعارض منافع در بورس، بهداشت، خودروسازی،

ای هکه از تعارض منافع برای تحلیل آنها استفاده شده است. این گسترش استفاده از مفهوم تعارض منافع در حوزه

 مختلف نشان از تقویت گفتمان تعارض منافع در فضای عمومی دارد.
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سازی عموم مردم درباره تنها موجب حساسهای مختلف نه چنین استقبال و تداوم توجه به تعارض منافع در حوزه

شود، بلکه امکان تصویب لیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس و پیشبرد آن در های تعارض منافع میموقعیت

 ها نیز افزایش خواهد یافت.وزارتخانه

از کاربران  مثال یکی توان استفاده شخصی از تعارض منافع را احصا کرد.ها مینکته جالب آنکه از مضامین برخی توییت

کند که تضاد منافع وی با در توضیح مواضع خود درباره درگیری اردوعان با کردهای ترکیه به این موضوع اشاره می

 شود.گیری تعارض منافع در اظهار نظر وی میکردها موجب شکل

 

 
 

درت مسائل داریم، اما مناسبات ق گوید دلیل بسیاری از مسائل این است که اگرچه ما درک مشترکی ازکاربری دیگر می

 شود.باعث تاخر و تقدم مسائل می

 

 تعارض منافع در بورس

ید این ابورس بوده است. به نظر می تعارض منافع در بخش زیادی از پیام های این هفته توییتر مربوط به بازار سرمایه و

یاری ها با کارگزاران نیست. بسلیت اختالل سامانهموضوع زمانی داغ شد که دبیر کانون کارگزاران بورس ادعا کرد مسئو

 از فعالن حوزه بازار سرمایه به این موضوع واکنش نشان دادند.

میزان درک و شعور و مراتب مشتری »نویسد: خواندن وضعیت نظارت در بازار بورس می مضحکیکی از کاربران با 

ترین قوانین مضحک !همین اظهار نظرهاشون مشخصهمداری و ارزش و احترامی که برای سهامدار قایل هستن از 

بورس پر از تضاد منافع این هست که برای شکایت از کارگزاری باید بری به کانون کارگزارن از دست یکی از اعضا شکایت 

 این اسمش »گوید: می و تعارض منافع در بورس کاربری دیگر با تاکید بر همین مضمون« !کنی تا قشنگ بخندن بهت

هیات مدیره مافیاست نه کانون صنفی! احمقانه ترین قانون در این ساختار بورس پر از تضاد منافع این هست که از 

 «دست کارگزار بری به کانون کارگزاران شکایت کنی! 
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منافع دیده  ضتوی بازار سرمایه ایران به شدت تعار»نویسد: کاربری دیگر با اشاره به توییت دبیر کانون کارگزاران می

میشه. در هر معامله ای، ناظر و مجری منفعت همزمان دارن. حال لبیها و باندها و اینا بماند. ته این وضعیت که همه 

دور هم دارن میخورن و کارگزارا مشکالت رو میندازن گردن هسته و سازمان مشکل هسته رو میندازن گردن تحریم 

 «.همینه

گذاری برای خود به عنوان تعارض منافع در بورس معرفی شده هم فراتر رفته و قاعدهدر برخی موارد موضوع از این 

و کارش زد و بند با هم باندی هاش در بازاره چطور در بالترین رکن  فروش  کسی که خودش تا گردن تو خرید و  »است: 

 «یشه؟تصمیم گیری بازار سرمایه حضور داره؟ تضاد منافع و رانت اطالعاتی چطور توجیه م

 

 
 

 تعارض منافع در تحصیالت تکمیلی

اگرچه موضوع بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش به بحث داغ روزهای اخیر تبدیل شده است، اما این موضوع 

ای مورد ههای تلگرامی پیگیری شده است. اما یکی از بحثدر فضای توییتر بازتاب کمتری داشته و بیشتر در کانال

 بوده است. علمیهیئتتوجه در فضایی توییتر درباره سهمیه فرزندان اعضای 

واضحه چون تعارض منافع  »نویسد: یکی از کاربران در پاسخ به اینکه چرا این سهمیه هنوز ابطال نشده است می

 جدد تصویب کردن و چوننمیذاره. مجلس سهمیه رو حذف کرد ولی اساتید دانشگاه در شورای عالی انقالب فرهنگی م

 »ویسد: نتر میدامنهکاربری دیگر با نگاهی پهن.« نمیتونه دست بهش بزنهاونجا تصویب شده دیگه مجلس جدید هم

به نظرم بزرگترین مانع تغییر در آموزش عالی، تعارض منافع شدیده. آموزش عالی رو سپردن دست خود اساتید دانشگاه 

شون! رغم غیرفعال بودن. تعداد زیادی از مسئولین ارشد هم هیئت علمی هستند علیکه واسه خودشون تصمیم بگیرند

 «خب این جمع چرا باید تصمیمی بر علیه منافع خودشون بگیرن؟
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ود هایی نیز با آن وجهای فضای مجازی در طرفداری از مدیریت تعارض منافع نبوده است و مخالفتالبته تمام توییت
گوید دلیل وضعیت نامناسب مدارس دولتی حضور فرزندان بر در پاسخ به شخصی که میدارد. برای مثال یک کار

از منظر شما چون طرف فرزند فالن مسئوله باید بره مدرسه دولتی تا »نویسد: مسئولن در مدارس غیردولتی است، می
 این مدارسی که شما میاز تعارض منافع پیشگیری بشه . صرف نظر از این که طرف آیا تنها جرمش بابت رفتن به 

 «.فرمائید آموزش صحیح انسانی هنوز توش پیاده نشده ، فرزند اون مسئول بودنه
 code of“یکی از عبارتهایی که بسیار بدم میاد و در متنهای »کند که شخص دیگری به صورت عمومی توییت می

business conduct and ethics  “ ،گنجانده میشود“conflict of interest  “ یا تضاد منافع است، یعنی به عبارتی به
 «ی اختصاصی ما باشی.میشود باید برده کارمند گفته

ی های زندگی شخصهای مربوط به تعارض منافع مربوط به تمام حوزهکند سیاستاین توییت به طور ضمنی ادعا می
از زندگی شخصی مرتبط است که منافع های تعارض منافع تنها با آن بعد سیاست کهدرحالیشود، )یا غیرکاری( می

 شخصی منجر به تهدید منافع عمومی خواهد شد.
 

 تعارض منافعمدیریت راه سخت 
به  اند. یکی از کاربران با اشارهتعارض منافع اشاره کرده مدیریتهای بسیاری از کاربران تعارض منافع به پیچیدگی

 نویسد: اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مییادداشت احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه 
 

 
 

ر بخشنامه ب تأکیدمدیریت آن با  تأثیریادداشت احمد میدری درباره تاریخچه مدیریت تعارض منافع در ایران و همچنین 
 وزیر آموزش و پرورش درباره مدیریت تعارض منافع است.

مدیریت تعارض منافع در مجلس آن را یکی از شواهد پیچیدگی مدیریت کاربری دیگر با اشاره به بررسی نشدن لیحه 
کند در صورت تصویب لیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس داند. کاربری دیگر اشاره میتعارض منافع در ایران می

 دست قوه قضاییه برای مبارزه با فساد بازتر خواهد شد.
ف کنه، چند تکلی سه ماه طول میکشه تا یک نفر تاجگردون رو تعیین سوال من:مجلسی که دو »نویسد کاربری دیگر می

 دی،مالیات عای تعارض منافع، انحصار، شفافیت،ه؟ میلیون نفررو تغییری براشون ایجاد کن 31سال طول میکشه تا 
 «،ارزش پول ملی چند هزار سال باید صبر کنیم؟ خانه اقتصاد، بانکها،
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