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 درآمد
کال ها و اشها، اختاللبسیاری از ناکارآمدی شه  یر های تجربی، تعارض 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

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

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

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

 یابد. میانتشار 
تور های اجتماعی )توئیتر، تلگرام و اینستاگرام( نیز در دسدر همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه

ی در های اجتماعهای هفتگی از مواضع کاربران شبکههای اخیر تحلیلکار مرکز توانمندسازی بوده و طی ماه
ن پس ها نیز از ایدر دسترس است. این تحلیل اینجا تعارض منافع در سایت مرکز منتشر شده که در نه  یزم

 هفتگی تعارض منافع خواهد بود.  خبرنامه  از  بخشی
  

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 2911تیر  12

 

https://iran-bssc.ir/tag/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://iran-bssc.ir/tag/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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 1 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 مجلس باشد تیبر تعارض منافع در اولو تیریو مد تیشفاف
تهران( ـ  یو مبارزه با فساد اتاق بازرگان ییقضا تیحما ونیسیکم سی)رئفرد حسن فروزان

 99تیر  41
 کلیات تعارض منافع 

 

. با که در صف دستور کار قرار دارند انددارییتاولو یحهدو ل  یت،شفاف یحهتعارض منافع در کنار ل  یریتمد یحهل 

هر  یبتا با تصو رودیوجود دارد، اما از مجلس انتظار م ییهامقاومت ی،سازهمواره در برابر شفاف ینکهوجود ا

 آن را هموار کند. یو اجرا غابال یرمس یحه،دو ل  ینچه زودتر ا

ر د یقابل توجه هاییتظرف تواندیشده که هر کدام م یمعرف یعال ینام شورابه یدینهاد جد یحه،ر هر دو ل د

منافع،  عارضتبر  یریتمد یعال یو شورا یتشفاف یعال یکنند. شورا یفاتعارض منافع ا یریتو مد یتشفاف یجادا

 دارند. یحهدو ل  ینشده در ا نییاهداف تع بردیشدر پ یقابل توجه هاییتظرف

 یهاکشور در جلسه ییمقام اجرا ینعنوان بالتربه جمهورییسرئ یعنی کنیمیصحبت م یعال یاز شورا یوقت

حضور  لیدلحال، به ینمورد بحث است. با ا یدر رابطه با شوراها ینقطه مثبت ینکه ا یافتشورا حضور خواهد  ینا

 یلدل ینهمبه است. یدآنها، محل ترد یریها و تکرارپذجلسه ینا یلبال، امکان تشک ییدر سطوح اجرا یهامقام

 هاییترفظ یرمورد توجه باشد، استفاده از سا یحهدو ل  ینا یبتصو ینددر فرآ تواندیکه م یشنهادهاییاز پ یکی

مانند  یتخصص یهاعنوان نمونه، تشکلاست. به یآن و کاهش وزن بخش دولت یبموجود در کشور در ترک

حوزه،  ینا گذارییاستشورا و س ینا یبدر ترک توانندیمرتبط م دنهامردم یهاحسابرسان، کانون وکال و سازمان

بر تعارض منافع توسط مقام  یریتمد یعال یشورا یاصل ینقش داشته باشند. البته انتخاب اعضا یفایا

 تند.هس یبحث و بررسدر مجلس قابل یبتصو دینموارد در فرآ ینحال، ا ینمحل تعارض است، با ا جمهورییسرئ
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 است یتطرح شفاف یاجرا یتعارض منافع مانع اصل
 99تیر  41( ـ یرازشهر ش ی)عضو شورا یتذرو یمحمدتق

تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

  

 رسد،ینم یتسر داده شد، اما به اجرا و واقع ۵ یتوسط شورا اییشهو اتاق ش یتکه راجع به شفاف یباییشعار ز

 است. اییشهو اتاق ش یتطرح شفاف یاجرا یمانع اصل ها،یدهو مبالغ مزا هاینهتعارض منافع به سبب هز
 دانشجو خبرگزاری 

 
 

https://plus.irna.ir/news/83840836
https://plus.irna.ir/news/83840836
http://snn.ir/003bWL
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 ابرچالش است کیتعارض منافع 
 99تیر  41( ـ ی مجلساجتماع یسیونکم یسرئ یب)نا عباس گودرزی

تعارض منافع در مجلس 

 
 یتواندم یطرح ینچن یبحوزه و تصو ینضرورت در کشور است و ورود به ا یکتعارض منافع  یریتطرح مد یبتصو

 نیاست و کشور ما هم از ا یادر کل دن یباشد. اصل تعارض منافع مساله جد یازدهمافتخارات مجلس  یتشاه ب
وضوع م ینا یرکننده و جبران ناپذ یینموضوع مهم و کاهش اثار تع یندر خصوص ا یدو با یستن یقاعده مستثن

ها و سازمان ها وجود دارد از جمله در مجلس. به عنوان مثال اگر  یطاز مح یاریتعارض منافع در بس شود. یبررس
 یریگ یدر آن نافع بود، عاقالنه آن است که در آن را یا یندهمطرح شد و نما یمساله ا یتخصص یسیونکم یکدر 

 .یندبب یبآس یمصالح عموم یممکن است با لحاظ کردن منافع شخص یراشرکت نکند ز
 ست.ا یضرور یکشور امر یشرفتدر رفع موانع و رونق در پ یعاصالح ساختار و تسر یتعارض منافع برا یریتمد

است  ممکن یحیطرح و لوا ینچن یبتصو یراارض منافع است؛ زتع یرتعارض منافع، درگ یریتطرح مد یبتصو
رطرف طرح را ب ینرا دارد، تا موانع ا« ل الله ال الله»تعارض منافع حکم  .یاندازدرا به خطر ب یعده ا یمنافع شخص

 مخواهییابر چالش است اگر ما م یکبحث تعارض منافع  .یمرا ارائه ده یدیطرح جامع و مف توانیمینم یمنکن
چه  شدن هر ییبه دنبال اجرا یدمحقق شود با یبه نفع منافع عموم  یحطرح ها و لوا یمابق یو اجرا یبروند تصو

 .شودیباز م ینقوان یمابق یراه  برا یطرح ینچن یببا تصو یرا؛ زیمباش یریتطرح تعارض منافع مد یعترسر
 ایت خبری نمایندهس 

 

 

 ، شرط پیشگیری از فسادتعارض منافعمدیریت 
 99تیر  41( ـ عضو اندیشکده شفافیت برای ایران) یمحسن یحسنعل

کلیات تعارض منافع 
 

ه ک یزمان فساد مانند تعارض منافع است. یهاوجود گلوگاه ی،اسالم یمجلس شورا یاصل هاییباز آس یکی
 یاقرار دارد که خود و  یدر خصوص موضوع گیرییمتصم یت( در موقعیت)حاکم یمسئول بخش عموم یک

ل آن تصمبستگان ب  بر  دتوانیمنافع م ینا شوند،ی( منتفع میرمستقیمغ یاو  یم)به طور مستق یماش از ق 
 امکان لغزش او به سمت منافع یتی،موقع ینفرد در چن یریآن مسئول، اثرگذار باشد. لذا، قرارگ گیرییمتصم

 یماشبکه در سازمان صداوس یرمد یاگروه  یرمد یک ید. به طور نمونه، فرض کنکندیم یارا مه یخانوادگ یا یشخص
شرکت  یکاش، در بستگان یا خودهاست؛ همزمان ها و برآورد آندر مورد برنامه گیریمتصم ینمسئولکه جزء 
ارتکاب خطا قرار دارد که اگر  یتآن مسئول در موقع یتی،موقع ینمشغول هستند. در چن یددر حوزه تول یخصوص

 یریجلوگ ی،یتموقع ینن آن مسئول در چناز قرار گرفت یددر ابتدا با یم،و فساد باش یاز ناکارآمد یشگیریدر مقام پ
 .شودیگفته م«  تعارض منافع» هایییتموقع ینمقابله با فساد، به چن المللیینب یاتشود. در ادب

 شفافیت برای ایران 
 

http://namayande.com/news/162688
http://namayande.com/news/162688
https://tp4.ir/x5yhS
https://tp4.ir/x5yhS


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

مدیریت نامه به بخش دیجد یاضافه شدن بندهااحتمال 
 آموزش و پرورشتعارض منافع 

 99تیر  4۵ـ ( یشرق یجانآموزش و پرورش استان آذربا یرکلمد) ییپاشا جعفر
تعارض منافع در آموزش عمومی 

 

اداره  نیتعارض منافع در ا یریتمد ینددرمورد فرا یشرق یجانآموزش و پرورش استان آذربا یرکلمد ییپاشا جعفر

وپرورش استان در حال شده است، اداره کل آموزشنامه تعارض منافع ارسالکه بخش یکل اظهار داشت: از زمان

ول اند افراد مشمنموده یینوپرورش تعآموزش یرکه وز یتا موعد مقرر کنیمیافراد است. تالش م ینا ییشناسا

 ینه اب یدجد یاز احتمال اضافه شدن بندها پاشایی .یملزم را بده یو هشدارها ییقانون تعارض منافع را شناسا

به آن اضافه شود در  یزن ییاگر بندها یم؛هست ییخبر داد و افزود: ما درصدد شناسا یآت ینامه در روزهابخش

 داد. یمخود دخالت خواه یقاتتحق

الکان م یدانیم یبا بررس رش خود تصریح کرده کهی گزا( در ادامه)خبرنگار خبرگزاری تسنیم پورحامد سلطان

 ینواح یروسا یو برخ یرکلاز معاونان مد ینام برخ یز،تبر یژهو به و یشرق یجاناستان آذربا یرانتفاعیمدارس غ

 یاندازمنتظر پوست یدکه ظاهرا در صورت صداقت در عمل و گفتار، با شودیم یدهآموزش و پرورش استان هم د

 تعارض منافع منجر شود. یمردم نسبت به شعارها ینسب یتبه رضا تواندیکه م اشیماداره کل ب یندر ا یژهو
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 یراندر ا یفساد و نابرابر یدموتور تول ینترمهم ؛تعارض منافع
 99تیر  4۵ـ ی(پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالم یمعاونت پژوهش)میثم مهدیار

کلیات تعارض منافع 

 

 یسابق مجلس شورا یندهنما «یلوعل یعل»و کارگردان مستند،  کنندهیهته «یانصار یمهد»نشست با حضور 

معاونت  ،«اریمهد یثمم» یو با اجرا یرکبیرام گذارییاستس یشکدهگروه صنعت اند یرمد «یگیب یالدم»و  یاسالم

 صنعت خودرو پرداخت. یایموضوع ماف یبه بررس یپژوهشکده فرهنگ و هنر اسالم یپژوهش

انتخاب  یلاز دل  یکیدانست و گفت: « تعارض منافع»مستند را  یاصل یدهنشست ا ینا یدر ابتدا یارمهد یثمم

تعارض »است که  ینمستند، ا یاصل یدهدر جامعه است. ا یجد یااپوس، پرداختن آن به مسئلهمستند اخت

در  یابرفساد و نابر  یدن موتور تولیترفساد شود. تعارض منافع مهم یریگمنجر به شکل تواندیچگونه م« منافع

 دولت است. یرانا
 
د، نباش یتودن همراه با شفافب یکه دولت ی. اما زمانشودیبودن موجب بروز فساد نم یلزوما

 .تعارض منافع را گرفتند یجلو یتمثال عرصه نانو از ابتدا شفاف بود و با شفاف ی. براگیردیفساد شکل م
 خبرگزاری شبستان 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/15/2299518/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/15/2299518/
http://shabestan.ir/detail/News/945979
http://shabestan.ir/detail/News/945979
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 سر فسادهفت یاژدها یشهتعارض منافع؛ ر
ـ  (الملل پژوهشگاه قوه قضائیهو بینپژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی داور درخشان )

 99تیر  4۵
کلیات تعارض منافع 

  
 ممکن است منافع یعیطور طبکه به گیردیقرار م یمختلف یهاو سمت هایتخود در موقع یانسان در طول زندگ

ه تعارض مربوط ب یتحساس یشتریننداشته و موجب تعارض منافع شوند. ب یسازگار یکدیگربا  هایتموقع ینا
 یشموجب افزا گیردیتعارض منافع صورت م یریتکه در جهت مد یاست. اقدامات یو عموم یمنافع خصوص

اد مواقع، فس یشتر. در بشودیم قانونییفساد و ب یبرا یدیشده که درهمان حال تهد یعموم یطدر مح یکارآمد
کرد، چراکه  ییتعارض منافع را شناسا یدمبارزه با فساد با یبرا یلدل ینهمبه ند،همراه یکدیگرو تعارض منافع با 

محسوب  یو بال بردن انسجام ادار یدموکراس یدر جهت ارتقا یمبارزه با تعارض منافع ابزار مهم هاییاستس
 .شوندیم

منافع  تعارض یریتو مد یشگیریدر رابطه با پ یادیاسناد ز: تعارض منافع یریتدر حوزه مد  یجهان تجربیات
تعارض منافع در  یریتمد یراهنما -4به  توانیاسناد م ینا ازجملهاست  یدهرس یببه تصو المللییندر سطح ب

راهکار  22اروپا موسوم به  یشورا نامهیبتصو -2 ی؛اجتماع -یسازمان توسعه اقتصاد یبخش خدمات عموم
 یاروپا با عنوان کد رفتار یهاتحاد یرانوز یشورا R (2000) 42شماره  نامهیهتوص -3مبارزه با فساد؛  یبرا یاصول

و مبارزه با فساد و  یشگیریدر پ یقاآفر یهمعاهده اتحاد -۵معاهده ضد فساد سازمان ملل؛  -1 ی؛مقامات عموم
مبارزه با فساد  یونکنوانس 7ماده  1به موجب بند  یناشاره کرد. همچن یکاییآمر یمعاهده ضد فساد کشورها -6

 دهند. یجتعارض منافع را ترو منعو  یتخود شفاف یبراساس قانون داخل یدملل، کشورها با سازمان
 یهورجم یتعارض منافع در نظام حقوق مفهوم :در ارتباط با موضوع تعارض منافع یرانا ینظام حقوق وضعیت

است.  دهیمجلس نرس یبدرمورد تعارض منافع به تصو یاست. تاکنون قانون مستقل یدجد یمفهوم یرانا یاسالم
 ل  اضردر حال ح

 
در  «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتمد»به نام  اییحهصرفا

ما  یشده است. البته در نظام حقوق یمتقد یاسالم یو به مجلس شورا یبتوسط دولت تصو 49/8/4398 یختار
 یو اغلب در جهت مبارزه با فساد، به بخش اییرهصورت جزبهوجود دارد که  یو مقررات مختلف و پرشمار ینقوان

و مقررات  یناز قوان یداند. با وجود خأل قانون جامع تعارض منافع، باتعارض منافع اشاره داشته یقاز مصاد
 . جست یاریموجود  یتوضع یتعارض منافع است برا یریتمد هاییستهاز با یکه متضمن بخش یاپراکنده

نظارت بر تعارض  یعال یشورا یبترک یحه،ل  1با توجه به ماده  :«تعارض منافع یریتمد» یحهال  یو بررس نقد
بوده و  یتیآن از طبقه حاکم یمحسوب کرد؛ چراکه همه اعضا یحهل  یلآشبه عنوان پاشنه توانیمنافع را م

موضوع نشان از  ینا انددر آن محروم شده یتاز عضو یو افکار عموم یبخش خصوص ی،جامعه مدن یندگاننما
ادعا کرد که  توانیدارد و م یمردم یکردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادها یتلق یدولت

 توانیم هیحنقاط ضعف ل  یگرد ازگذشته شکست خورده است.  یانمحور کردن مبارزه با فساد در سالدولت یدگاهد
 افشاگران تعارض منافع اشاره کرد.  یلزم برا یهانشدن مشوق بینییشبه پ

 روزنامه فرهیختگان 
 

http://fdn.ir/42810
http://fdn.ir/42810
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 البرزتعارض منافع در آموزش و پرورش  یریتمداجرای 
 99تیر  4۵آموزش و پرورش استان البرز( ـ  یرکل)مد یساالر قاسم

تعارض منافع در آموزش عمومی 

 

 یردولتیمدرسه غ یریتو مد یستاس در حال اجراست.البرز تعارض منافع در آموزش و پرورش استان  یریتمد

تعارض منافع در  یقاز مصاد یکیاستان و مناطق،  یردولتینظارت بر مدارس غ یدر شوراها یتهمزمان با عضو

و دانش آموزان و ارتقا  یاناز حقوق فرهنگ یانتتعارض منافع ص یریتمد یاجراهدف از  آموزش و پرورش است.

و  تیریمد ینخود را مشخص کنند و از ب یفتکل یددوماهه با یبازه زمان یکاست و مشمولن آن در  یسالمت ادار

 .درا انتخاب کنن یکی یدبا ییپست اجرا یتصد یا یردولتیغ یمدرسه آموزش یتمالک
 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 

 

 

 فساد در نظام سالمتتعاض منافع و بروز 
 99تیر  47ـ خبرگزاری آنا 

 سالمت حوزه  تعارض منافع در 

 

نظران حوزه سالمت و از مسئولن سابق حوزه بهداشت و درمان و صاحب یماه امسال بود که شمار یبهشتارد

از تعارض منافع در نظام سالمت و صنعت دارو کشور  یریبهداشت خواهان جلوگ یربه وز یادانشگاه در نامه یداسات

 طیتعارض منافع در نظام سالمت در شرا منامه قابل تامل که به لحاظ مطرح کردن معضل مه ینشدند. انتشار ا

 یبررس ( در خوررودیکشور م یو درمان یبهداشت یژهو یططلبان از شراسوءاستفاده فرصت یم)که ب یحساس کنون

ده ش یلصاحب نظران حوزه سالمت تبد یندر ب یدغدغه سالمت مردم به موضوع مهم دهدیاست، نشان م یشترب

 .رسدمی حوزه به گوش ینسالمت مردم با فساد در ا یدو زنگ هشدار تهد

 یهمنتظر ورود قوه قضائ یداز هرگونه فساد در حوزه نظام سالمت و تعارض منافع با یریجلوگ یبرا رسدیبه نظر م

جموع م یرز یهابهداشت و دستگاه یروز یابر  ییموضوع به تنها ینا یراز  یم،بهداشت مجلس باش یسیونو کم

 ینو ا یرانمحدود به ا یزموضوع ن ینکادر درمان غافل بود و ا یاز فداکار توانینمیست. ن یوزارتخانه ممکن و شدن

 یاز تعارض منافع گاه یناش گذارییاستس یکه خطاها دهندیها به ما نشان مبحران ین. ایستخاص ن یطشرا

اع اجم یجادا یزمان برا ینها بهتربزنگاه اینمنجر شود،  یاریبس یهاانسان یهاقطع نفسبه  تواندیاوقات م

ن آ یتمز یکتعارض منافع در نظام سالمت کشور که تنها  یریتجهت مد یناست. از ا هایاستاصالح س یبرا

 یعوس یدر معنا یمحور و بهداشت اجتماعبهداشت هاییاستبه س محوریپزشک هاییاستحرکت از سمت س

 خود است.
 خبرگزاری آنا 

 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1215281
https://www.medu.ir/fa/news/item/1215281
https://ana.press/fa/news/46/500077
https://ana.press/fa/news/46/500077
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 ستین یسرعت و شدت مبارزه با تعارض منافع کاف
 99تیر  46ـ  خبرگزاری علم و فناوی

کلیات تعارض منافع 

 

که باعث تعارض  یرفع موارد یسال است که موضوع تعارض منافع در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و برا چند

اواخر مجلس دهم مسئله تعارض  . ازصورت گرفته است ییهاتالش شودیو مقامات م یرانمد ییمنافع و سودجو

 . امامسئله را دارد ینا یگیریمه پهم قصد ادا یازدهممنافع در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت و مجلس 

 .چرا که خودش موجب تعارض منافع شده است یستن یسرعت و شدت مبارزه با تعارض منافع کاف

 یده بارا ک یاز کسان یاریبس یو صنف یفسادزا منافع شخص هاییتموارد تعارض منافع و موقع یتو ممنوع رفع

 یتاسحس یجادموارد تعارض منافع و ا یها با افشااست رسانه لزماندازد. یبه خطر م یرندبگ یممورد تصم یندر ا

 .فسادزا وادار کنند یدر مبارزه با تعارض منافع و انحصارها یدنرا به سرعت بخش یندر مردم، مسئول
 خبرگزاری علم و فناوری 

 

 

 یبانک یحعامل مسکوت ماندن لوا ینترعارض منافع مهمت
 99تیر  47ـ  خبرگزاری فارس

 عمومیتعارض منافع در آموزش 

 

 یا برار  یحلوا ینا یهنوز بانک مرکز گذرد،یم یقانون بانک مرکز یحهل  نویسیشپ ینماه از تدو ۵ ینکهبا وجود ا

استقالل  حهیاز آن به عنوان ل  توانیکه م یقانون بانک مرکز یحهل  نویسیشپ به دولت ارسال نکرده است. یبتصو

در  یزن یقانون بانکدار یحهاساس همزمان ل  ینشده است. بر ا ینماده  تدو 416کرد، در  یادهم  یبانک مرکز

حذف  ،یمال استیاز س یپول استیس کیتفک ی،بانک مرکز استقالل ماده به رشته نگارش درآمده است. ۵27

ه نظارت، حوز  گذاریاستاز س یپول گذاریاستنهاد س یکتفک ی،در بانک مرکز گیریمتصم یدولت از نهادها یوزرا

 کزیدولت با بانک مر  یو ارز یدر رابطه مال یدنظرتجد ی،و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکز یاراتاخت یتتقو

 است. یقانون بانک مرکز یحهل  نویسیشموارد مطرح در پ یناز مهمتر

و  نهادیشهر پ ینهم یو برا یستندنهاد ن ینو کاهش نفوذ خود در ا یبه استقالل بانک مرکز ایلها ماساسا دولت

 خواهد ماند. یشود پشت سد دولت باق ینفوذ دولت در بانک مرکز یفکه موجب تضع اییحهل 

 ،یخود  بانک مرکز یها و حتدولت و بانک یبرا یبه خاطر تعارض منافع استقالل بانک مرکز رسد،ینظر م به

 هیخارج از قوه مجر یدشا یحتو  یژهبه صورت و یدبا یو قانون بانکدار یمانند قانون بانک مرکز یحیها و لواطرح

 به مجلس ارسال شود. یینها یبتصو ایمراجع بالتر بر  یاز سو یژهو یدشده و با تاک ییو نها یبررس
 خبرگزاری فارس 

 

http://stnews.ir/content/news/88937
http://stnews.ir/content/news/88937
http://fna.ir/eybifv
http://fna.ir/eybifv
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 تعارض منافع یلنحصار وکال به دلا
 99تیر  47مردم خلخال و کوثر( ـ  ینده)نما ینظر یدغنیس
 قضایی حوزه  تعارض منافع در 

 

حضور وکال در جامعه،  مردم از خدمات  یتتعارض منافع است. با محدود یلکارآموز وکالت به دل یرشپذ یتمحدود

 داوطلبان یرشدر پذ یتمحدود یجادا .شوندیها و حق و حقوق خود محروم مبه پرونده یعسر یدگیو رس ییقضا

انحصار شده و با  یجادصدور پروانه وکالت هستند، موجب ا ینفعخود ذ کهیصدور پروانه وکالت توسط افراد

 .آیدیم وجودبه یعرصه مشکالت ینانش آموختگان حقوق به ااز د یریورود تعداد کث یتمحروم
 خبرگزاری فارس 

 

 

 ترامپ دچار تعارض منافع است
 99تیر  47ـ یله یخبر یگاها
 های جهانی تعارض منافعنمونه 

 

 ینا یلدر دادگاه عا هایاز ترامپ در ارتباط با مقرر یتپرونده شکا یشبردبه دنبال پ یکاقانونگذاران دموکرات آمر

 از ترامپ بابت نقض یتشکا یآنها برا یتفدرال درخصوص عدم صالح ینافدادگاه است یککشور بعد از حکم 

 یکاکنگره آمر یندهنما 24۵ یل،ه یخبر یگاهبه نقل از پا یسنا،به گزارش ا خصوص هستند. یندر ا یقانون اساس

درال ف یکه بر طبق آن مقامها یکاآمر یدر قانون اساس یخارج هاییدونالد ترامپ را به نقض بند مربوط به مقرر

 لی. آنها دلاندمتهم کرده شوند،یکنگره ممنوع م ییدبدون تا یخارج یپول از جانب دولتها یا یاهدا یافتاز در

 یمهورج یاستحضور در ر ینح یشهتلها یرهو کسب سود در زنج یتترامپ را تداوم فعال ینقض ازسو ینارتکاب ا

 ینخود مشغول نقض ا یجمهور یاستآنها آمده است، ترامپ در کل دوران ر یتخالصه شکا در .دانندیم

 ثبت شد. یکاآمر یروز دوشنبه نزد دادگاه عال یتشکا ینبوده است. ا یمهم بر طبق قانون اساس یتممنوع

نرفته  یجمهور یاستحضور در ر ینخود ح یتجار یکنار گذاشتن امپراتور یبار مطالبه منتقدانش برا یرز ترامپ

مورد رفت و آمد  یو یهامنتقدان، ترامپ دچار تعارض منافع است. هتل ینکه به گفته ا یاست، درحال

 اند.گرفته راو تا کنون قرا یجمهور یاستسراسر جهان از زمان آغاز ر یخارج یپلماتهاید

 
 سناخبرگزاری ای 

 

 

https://www.farsnews.ir/ardabil/news/13990417000307
https://www.farsnews.ir/ardabil/news/13990417000307
https://www.isna.ir/news/99041712522/
https://www.isna.ir/news/99041712522/
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 سهامداری مسئوالن در مراکز آموزش عالی، مصداق تعارض منافع 
 99تیر  47ـ (مجلس یسهرئ یاتعضو ه)یروزجایی ف یمیکر یعل
 تعارض منافع در آموزش عالی 

 

 یهااز مسئولن وزارتخانه یادینام شمار ز یدولت یرغ یبه فهرست دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش یبا نگاه
 یو سهامدار یتمسئول یعهده دار شود.می یدهواحدها  د ینا یامنا و رؤسا یاتنظارت بر آنها بعنوان ه یمتول

و آموزش و پرورش سطح نظارت و   یقاتوزارت علوم و تحق یرانتوسط مسئولن و مد یو دانشگاه یمراکز آموزش
حوزه داوطلبانه  ینمجلس به ا یاز ورود نظارت یشافراد، پ ینرورت دارد اض مراکز را کاهش داده است. ینآموزش ا

و آموزش پرورش کشورمان  یتعارض منافع موجود در بخش آموزش عال خود استعفا دهند. یهااز سمت یکیاز 
 شود.نمی مشاهده یکشور یچدر ه

 خبرگزاری پرسنا 

 

 

 در سازمان برنامه و بودجه یررسمیغ روابطتعارض منافع بر بستر 
 99تیر  48ـ  (وبودجه سابق سازمان برنامه یرمدحسن خوشپور )

تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه 

 

 یهاسازمان و دستگاه ینا یبدنه کارشناس ینگذشته باعث شده بعضا ب یهاسازمان برنامه در سال یفتضع
 یرینهل دمعض یک این گاه متأثر کرده است. یزرا ن هایسینواتفاق بودجه ینبرقرار شود و ا یررسمیروابط غ یاجرائ

با  ینوعقرار دارند به گذارییاستو س یتیحاکم یگاهکه در جا یوجود دارد. افراد یاست که در نظام ادار
 یعممکن است مناف گذارییاستاست، در س یعیدولت هم مرتبط هستند. طب یاتیو عمل گرییتصد یهابخش

 . یرددارند مورد نظر قرار گ یدولتو شبه یبخش عموم یا گرییکه در بخش تصد
نند ک یفاا یدحضور دارند که دو نقش را با ییافراد در جاها یاست. برخ ینظام ادار یمشکل ساختار یگرنکته د

شرکت  کیکه در  یریوز یانامه سازمان بر  یس. مثال رئردیدو نقش تعارض منافع صورت گ ینا ینکه ممکن است ب
و  ییزرمانند برنامه یتیحاکم یفزمان وظاسهام دولت در آن شرکت است، هم یندهعضو مجمع و نما یبزرگ دولت

 اتییمقام مال ینبالتر یگاهزمان در جاهم ییاقتصاد و دارا یردارند. وز یزن یمال گذارییاستس یا یزیربودجه
 ین. اهست یزو عوارض بپردازد ن یاتمال یدکه با اییعضو مجمع شرکت دولت حالینو درع کندیم گیرییمتصم
 .کندیم یجادا گرییتصد یفبا اهداف و وظا یتیحاکم یفاهداف و وظا ینب یپوشانهم یاتداخل  یتوضع

 یاظ مالحها بالتر هستند، به لدستگاه یرسروگردن از سا یکدر گذشته با سازمان برنامه و کارشناسان آن که 
مستقل  یوابسته شوند، نداشتند. نظرشان کارشناس یبه سازمان ینکها یبرا اییزهکه انگ شدیبرخورد م یاگونهبه

کارشناسان  یبرخ ینهم بعضا ب یکم روابطشد و کم یفرفته سازمان برنامه ضعبود. اما رفته یاجرائ یهااز دستگاه
 ها حضور دارند. دستگاه یبرخ مدیرهیئتکه در ه یکارشناسان یخبر یمها به وجود آمد. امروز داربا دستگاه

 روزنامه شرق 

http://porsna.ir/?p=42529
http://porsna.ir/?p=42529
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267308/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267308/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 مدارس خارج شوند یمسئوالن از سهامدار
 99تیر  48ـ  (آموزش و پرورش معاون سابق وزارت) یزسحرخ یمابراه
 تعارض منافع در آموزش عمومی 

 

شاهد خروج همزمان شمار قابل  یدتعارض منافع در آموزش و پرورش با یریترسد با اجرا شدن قانون مدمی بنظر

 یبرا یاخود  که یمباش یکل و روسا در ادارات تابعه استان یرانتا مد یرگرفتهاز معاونان وز یاز کارکنان ستاد یتوجه

محسوب  یدولت یردر مدارس غ یموسسان اصل یا امدارانگم کردن رد پا، همسر و آقازاده آنها از جمله سه

  .شوندیم

آموزش  دییکل یهااز پست یمین یندابالغ و اجرا بنش یقانون از مجلس جان به سالمت به در برده بر کرس یناگر ا

معاون  یر،وز یتو ترب ینهزار معلم به فکر تام 3۵2کمبود  ینعالوه بر تام یدبا یزمانده  و ناگر یو پرورش بالتصد

 یحز ترجهمگان فارغ ا یمرا نشانه گرفت هم قانون را اجرا کرده ثابت کن دوهدف یرت یکبود تا با  یندهآ یو ..برا یروز

تندو هس یو آن ، در برابر قانون مساو ینبه ا یو سبب ینسب یوندهایو پ یاسی، س یقوم ی،نژاد ی،منفعت فرد

 و فرصت دوباره دادن ییپروژه جوانگرا توانیدیآنکه، همزمان م یگر. دشناسدیخط قرمز نم یخوار یژهمبارزه با و

 یخسته و ب یر،پ یروهایاز ن یرا در آموزش و پرورش تجربه کرده، وزارتخانه را از چنگ برخ یبه گردش نخبگان

 .دیببخش ییرها یزهانگ

 
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 تعارض منافع وجود ندارد یبرا یقانون
 99تیر  49ـ ( مردم زنجان و طارم  یندهنما) یطاهر یمصطف
   تعارض منافعکلیات 

 

سر دو  رگییمو تصم یرمدتعارض منافع،  یطمشکالت کشور ما است. در شرا دارترینیشهاز ر یکیتعارض منافع 

 یمختلف یهاتعارض منافع در بخش منافع خود را لحاظ کند. یاتا منافع عموم لحاظ شود  گیردیقرار م یراه

تعارض در  ینا از تعارضات است. یکیانحصار وکال  تعارض منافع وجود ندارد. یبرا یقانون ولی وجود دارد

  .شودیمشاهده م یزپزشکان ن یهاز جمله سهم یمتعدد یهابخش

 یاز مطالبات بنده در مجلس شورا یکیموضوع  یناو  ورود خواهد کرد ینرفع تعارض قوان ینهمجلس حتما در زم

 است. یاسالم
  فارس یخبرگزار 

 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/20/2303489
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/20/2303489
https://www.farsnews.ir/zanjan/news/13990418001161
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 تعارض منافع و مکافات فساد یتجنا
 99تیر  49 ـ( یختگانرزونامه فره دبیر گروه اقتصاد) مهدی عبداللهی

 کلیات تعارض منافع 
 

محور و تعارض منافع با دو عنوان تعارض منافع شخص« تعارض منافع»مصداق از موارد  42گزارش حاضر به  در

های متنوعی از این مصادیق شامل حوزهفساد است.  یاصل هایینهاز زم یکیاشاره شده است که  یسازمان

اعطای ارز دولتی، مدارس  ها، تعارض منافع در صنعت خودرو،فروشی شهرداریواردات گوشت برزیلی، تراکم

های گردان در نظام بانکی است. نویسنده در تعارض منافع در مجلسیان و قضات بازنشسته تا دربغیرانتفاعی، 

 کند:بندی میگونه جمعپایان این

منافع  مواضع تعارض یداز فساد با یشگیریمنظور پوقوع فساد است و به یو شاکله اصل یشهتعارض منافع ر -4

 یجادموجب ا یاز مواضع تعارض منافع چه عامل یکاست که مشخص شود که در هر یازن - 2شوند؛  ییشناسا

ه داده شود ک یصتشخ یدعنوان مثال باکرد. به یمتناسب با آن طراح یتعارض منافع شده تا بتوان راهکارها

 یحهل  یزدرحال حاضر ن که ییاز آنجا -3است.  یو سازمان یاز نوع نهاد یاتعارض منافع از نوع شخص محور 

 ینا یکنزد یندهوجود دارد که دولت سال گذشته به مجلس فرستاده و قرار است در آ یاماده 12تعارض منافع 

شوند،  یینتب یقبه صورت دق یمواضع تعارض منافع از منظر قانون کهاست  یازن یاید،ب یبه صحن علن یحهل 

احصا  یتحاکم یاز نهادها یکروشن تعارض منافع را در هر به صورت ییهاو دستورالعمل نامهیینآ ینهمچن

واعد ق یلهاز تعارض منافع به وس یشگیریپ یهرچند راهکار اصل دهدینشان م المللیینب یاتتجرب -1کنند. 

 کند. یگیریقواعد را پ یبه صورت متمرکز اجرا یزن یاست که نهاد یازاما ن شودیم یینتع

 
 روزنامه فرهیختگان 

 

  

http://fdn.ir/42940
http://fdn.ir/42940
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 فضای مجازی مواضع کاربرانتحلیل 
 افشای مصادیق جدید تعارض منافع در ایران و کانادا

 رضاییراضیه شیخ
 

گذشته با استفاده از مفهوم تعارض منافع تالش کردند تا موقعیتی را تشریح های کاربران فضای مجازی همچون هفته
شود. یای مطرفانه و عاقالنهکنند که منافع دو دسته، گروه و یا انتخاب بین نفع فردی یا جمعی، مانع تصمیمی بی

ر بر موقعیتی است که ( که به لحاظ علمی ناظconflict of interestهای مفهومی بسیاری بین تعارض منافع )شباهت
گیرند و هر نوع دیگری از منافع متعارض و منافع متضاد، وجود دارد اما منافع فرد و منافع عمومی در تقابل قرار می

تیر  48تیر تا  42در بازه زمانی  نویسند.کاربران فضای مجازی در یک طیف مفهومی واحدی درباره تعارض منافع می
 .های قبل تازگی داشتی مطالبی را نوشتند و یا بازنشر کردند که نسبت به هفتهکاربران فضای مجاز 4399سال 

که  ای اشاره کرده استالدین آشنا درباره اقدامات آمریکا علیه ایران به مفهوم تعارض منافع منطقهبه طور مثال، حسام
بوده است. در صورتی که کاربرانی  های متعارض و متضاد سیاست دو کشور ایران و آمریکامراد از آن منافع و خواسته

 تواند منجر به ناکارآمدی و فساد شود.های تعارض منافع یک جایگاه و یک فرد نوشتند که میهم درباره موقعیت
های محتوایی درباره تعارض منافع در بورس، تعارض منافع در پزشکی به ویژه رشته تغذیه و از سوی دیگر، هنوز موج
رسد این است که تعارض منافع در آموزش و پرورش ای که به نظر جالب میوجود دارد. نکته تعارض منافع در مجلس

در پی توییت محسن حاجی میرزایی مبنی بر عزم مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش و انتشار بخشنامه آن که 
وج خبری و محتوایی بیان مصادیق های گذشته بسیار داغ شد اما برخالف انتظار، پس از نزدیک به یک ماه مدر هفته

 تعارض منافع در آموزش و پرورش فروکش کرد و در بین اخبار روزانه گم شد.
 

 سراشیبی محتوای تعارض منافع در آموزش و پرورش
فضای توییتری و تلگرام نسبت به تعارض منافع آموزش و پرورش، در هفته گذشته به مسئله مدرسه داری مدیران ارشد 

و نهادهای مرتبط مثل شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره داشته و مصداق وزارتخانه 
رامی معلمان های تلگبارز آن را مدارس غیرانتفاعی فرهنگ بیان کردند. بازنشر کنندگان چنین محتوایی نیز اغلب کانال

 بوده است.
اربران رسد که کعارض منافع در غفلت قرار گرفته است و به نظر میهای تغیراز این موضوع، سایر مصادیق و موقعیتبه

ای به بحث در خصوص تعارض منافع آموزش و پرورش فضای مجازی، نسبت به موضوعاتی مثل بورس، چندان عالقه
 شناسایی مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش اند و این هم میرا نداشته

 
خت و ستواند به چند دلیل باشد: اول

ر های اقتصادی نبوده است و کمتناشناخته است، دو اینکه این موضوع چندان جای مانور مسائل سیاسی و یا گردگیری
 بویی از افشاگری داشته است در نتیجه جذابیت لزم را ندارد. 

 
 تعارض منافع تحلیلگران بورس و ماجرای ماست فروش

ق تعارض منافع در آن نیز ادامه دارد. کاربر توییتر به نام علی مروی که های بورسی داغ، شناسایی مصادیدر ادامه هفته
گذاران و افشای تعارض منافع بود، گری از سیاستمند است و در توییتی خواهان مطالبهدر حوزه تعارض منافع دغدغه
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ن ها است که ایارگزاریگر بازار بورس از محل کارمزد کدر خصوص بورس به موضوعی اشاره داشت که درآمد نهاد تنظیم
 تواند مصداق تعارض منافع بالقوه باشد.مورد می

با این »المثل به تعارض منافع تحلیلگران بازار بورس اشاره کرده است: کاربر دیگری با استفاده از زبان عامیانه و ضرب
دنظر هایی رو باید من و اقتصاددانگراآینده غبارآلود بازار سرمایه، و تنوع نظرات از مخالف تا موافق؛ فقط حرف تحلیل

نفع نباشن و اصل تضاد منافع حفظ شده باشه. تحلیل گری که خودش سرمایه سنگین داره تو #بورس قرارداد که ذی
 «که نمیاد خودزنی کنه. ماست فروش که نمیگه ماستم ترشه!

 
 فشار تعارض منافعاقتصاد کشور تحت

های اقتصادی و فساد مالی از دریچه تعارض منافع بسیار داغ بوده ناکارآمدی در هفته گذشته نگاه به مسائل اقتصادی،
ترین خبر و تحلیلی که بازنشر شد ولی واکنش برانگیز نشد، مربوط به تعارض منافع در استقالل بانک مرکزی است. مهم

وت ماندن ترین عامل مسکاستقالل بانک مرکزی تدوین شد/ تعارض منافع مهمنویس لیحه پیش»بود. این خبر با تیتر 
بسیار در فضای مجازی پربازدید بود که منبع اصلی آن مربوط به خبری در خبرگزاری فارس بود که « لوایح بانکی

ت، اولین ملی اس اگر کشور به دنبال مهار تورم به صورت پایدار و تقویت ارزش پول»نویسنده چنین تحلیل کرده است: 
... به خاطر تعارض منافع استقالل بانک مرکزی برای دولت و . بانک مرکزی است  و ایجاد اقتدار برای استقالل اقدام
یحی مانند قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری باید به صورت ویژه و ها و لواها و حتی خود  بانک مرکزی، طرحبانک

حتی شاید خارج از قوه مجریه بررسی و نهایی شده و با تأکید ویژه از سوی مراجع بالتر برای تصویب نهایی به مجلس 
 «ارسال شود.

ر با حسین راغفوط به مصاحبه ها به فضای مجازی رسیده و بسیار بازنشر شد، مربموضوع دیگری که از سایر رسانه
های داخلی منفعت ها برای برخی از گروه. وی در مصاحبه به این موضوع اشاره داشت که تحریمروزنامه اعتماد بود

 ترین بحث فعلی، تعارضدر کشور خأل قانونی وجود ندارد؛ اما مهم»ها هستند: دارد و آنان به دنبال ادامه یافتن تحریم
گمارد در راستای های عمومی که او را به آن مناصب میمنافع است. قوانین مشخص است و کسی حق ندارد از فرصت
از  گیرد، ناشیهایی در تضاد با منافع عمومی شکل میمنافع شخصی خودش استفاده کند... اما علت اینکه پدیده

 «فساد برخی افراد در درون دستگاه قضایی بوده
های حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اشاره کرد که مسئله افزایش نرخ توان به صحبتط میدر همین ارتبا

بینانه و شفاف نکردن عدم اتخاذ سیاست ارزی واقع»های ارزی را به تعارض منافع پیوند داده است: دلر و سیاست
برای مردم و اجازه جولن دادن به جریانی  گیری ارزش پول کشور در قبال پول خارجیمناسبات مختوم به نحوه شکل

 برای بال بردن ارزش دارایی
 
دلر »های متراکم شده پیشین خویش، با حربه قماربازی با مجازی و یا حقیقی نما، که بعضا

 یشود چنانچه ناشی از انحراف در تعارض منافع و افتادن در چنبره فساد ناشی از آن نباشد حکایتعملیاتی می« امریکا
 از سوء سیاست

 
گذاری و در نتیجه اسم رمزی برای استمرار گسترش و عمیق شدن فقر مردم، به واسطه مدیران عمدتا

 ..«.سواد آنان استتدبیر و کمحراف و در عین حال بی
ید علمی دانشگاه شهدر انتها نیز باید به یادداشت لگن سواری محمد فاضلی در تلگرام اشاره کرد. این عضو هیئت

بهشتی در کانال خود در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی درباره تعارض منافع 
گذار بازار، خودروسازان، هیئت مدیره و فهمیم که تعارض منافع و مداخله دولت و نهادهای سیاستمی»... نوشت: 

ندگان خاص، نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، کنهای خودروساز، سهامداران، مجلس، تأمینمدیران عامل شرکت

http://fna.ir/eybifv
http://fna.ir/eybifv
https://www.farsnews.ir/special/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.farsnews.ir/special/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/150248/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A%D8%8C-%D9%BE%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/150248/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A%D8%8C-%D9%BE%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A


 

 

 

 

 

 

 24 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

های متولی نظارت کیفی و توسعه استانداردها )کسی دیگه نبود؟!!( باعث نظام فروش، نمایندگان فروش و سازمان
 «ناکارآمدی و فساد شده است. کشور هنوز قانون مدیریت تعارض منافع ندارد!

 
 جازی: صدور پروانه وکالت/ بهزیستیهای مو اما مصادیق جدید تعارض منافع در شبکه

سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی درباره تعارض منافع در محدودیت پذیرش 
در واقع »گذار و مجری پرداخت: ای به موضوع تعارض منافع اتحاد قاعدهکارآموز وکالت سخن گفت. وی در مصاحبه

که خود ذینفع صدور پروانه وکالت هستند، وطلبان صدور پروانه وکالت توسط افرادیایجاد محدودیت در پذیرش دا
جود وموجب ایجاد انحصار شده و با محرومیت ورود تعداد کثیری از دانش آموختگان حقوق به این عرصه مشکالتی به

 «.آیدمی
 ه و منتشر شده است. کمال محمدیموضوع دیگر، درباره مصادیق تعارض منافع در بهزیستی است که در تلگرام نوشت

در کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، درباره وضعیت نابسامان مراکز خصوصی توانبخشی به افراد اتیسم 
زیر نظر سازمان بهزیستی نوشت که نبود اقتدار بهزیستی بر روی چنین مراکزی و عدم نظارت کیفی و بازرسی وضعیت 

 ها ایجاد کرده است.وادهدشواری را برای خان
ای هماهنگ با ایجاد لبی و شبکه»در این یادداشت درباره مصادیق تعارض منافع در بهزیستی چنین نوشته شده است: 

گذاران اصلی اعم از متخصصان اتیسم و شده مدیران مراکز با سایر مرکز داران استانی و کشوری و با همراهی سیاست
یتی اند در بدنه این پالهای دارای فرزندان با اختاللت طیف اتیسم را محرم ندانستهخانوادهوقت البته پرمدعا که هیچ

گذاری درست اتیسم در سازمان بهزیستی، نتیجه این شده که این مراکز به اصطالح خدمات تخصصی یا سیاست
 ها نبوده ... ایناین خانواده گوی نیازهای اصلیوجه جوابهیچتوانبخشی به افراد دارای اختاللت طیف اتیسم به

گذاری غلط بوده که توسط یک عده دکتر متخصص در پس افکار سودجویانه و اشتراک منافع که با سازمان سیاست
بهزیستی داشتند آمدند نسخه درمان اتیسم را در ایجاد مراکز خصوصی و انتفاعی طراحی نمودند که از بیخ و بنیان 

 «ه است.برای اتیسم کار اشتباهی بود
 

 غوغای تعارض منافع جاستین ترودو
وزیر کانادا در پی شکستن قانون تعارض منافع خبرساز شد که در هفته گذشته خبر آن به توییتر فارسی ترودو، نخست

که با خانواده  ایوزیر کانادا در ارتباط با خیریههای خبری رسید. به تازگی تحقیقاتی درباره تعارض منافع نخستو سایت
میلیون دلری را با  922وی در ارتباط است شروع شده است و سؤال این است که برچه اساسی دولت کانادا قراردادی 

ازاین دو بار دیگر هم ترودو توسط اداره تعارض منافع هزینه دانشجویی بسته است. پیشآن خیریه برای اعطای کمک
 کانادا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

این سومین تحقیق اخالقی در مورد تضاد منافع جاستین ترودو است. دو مورد قبلی »باره نوشت: کاربری دراینچنانکه  
ی سانی قضایی شرکت اسوزیر در پروندهی اختصاصی آقاخان و دخالت نخستبه سفر جاستین ترودو به جزیره

 «ون تضاد منافع مقصر شناخته شد.لوالین اختصاص داشت و در هر دو مورد آقای ترودو به خاطر نقض قان
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 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 
 رضاییراضیه شیختحلیل هفته: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
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