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 درآمد

ساد ها و اشکال متنوع فها، اختاللی بسیاری از ناکارآمدیهای تجربی، ریشهتعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش
مندسازی مرکز توانشود. اعتمادی در جامعه میاست که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی

های مجازی ایران، به رصد رسانهحاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در 
ام و های اجتماعی )توئیتر، تلگر در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه. پردازدیم نهدر این زمی و مکتوب

 یابد. های هفتگی انعکاس میدر گزارش ورام( نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده اینستاگ
 های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: ها و گزارشمهمترین اخبار، تحلیل

 موانع  حث دیگر، به تشریححضور یافته و ضمن مبا دستخط یزیونیآموزش و پرورش در برنامه تلو یروز  یرزاییم یمحسن حاج
 مدیریت تعارض منافع در وزارتخانه متبوع خود پرداخت. 

 و  یردولتیمراکز غ یستی،بهز  یراننفر از مد ۳۹۱کشور گفت: بر اساس بخشنامه تعارض منافع،  یستیسازمان بهز  یسرئ
 مشخص خواهد شد.  یندهآ ینفر در روزها ۴۴ تکلیف دادند. یلهای خود را تحویریهخ

 ای به ابعاد مختلف تعارض منافع در مجلس و موقعیت ( در مصاحبهو عدالت یتشفاف بانیدهدتشکل  یس)رئ یاحمد توکل
 های گردان پرداخته است. درب

  یافراد ریشتب ییهادر برههگفت: در محالت تهران  یاجتماع هایمشارکت یستاد راهبر  یمرکز یرخانهدب یسرئ یرزاد،ش یمهد 
حساس را ا ینمسأله به آدم ا ینداشتند. ا یشهر  یهاو پروژه یشهر  یریتبا مد یکه ارتباط ردندک یداحضور پ یاریدر نهاد شورا

 .انداخته است یهسا یاریکه موضوع تعارض منافع بر نهاد شورا کندیالقا م
 وری پرداخته ای به موضوع تعارض منافع و بهرهی مفصل و کارشناسانه( در مقالهجهانگرد )استاد دانشکده اقتصاد عالمه یاراسفند

 است که برای عالقمندان بحث کارشناسی مفیدی است.
 زه برنامه های تعارض منافع در حویست( در مصاحبه با روزنامه شرق به تشریح موقعیتز  یطفرزام پوراصغر )کارشناس اقتصاد مح

 و بودجه محیط زیست پرداخته است. 
 تر موضوع رفع بس یاسالم یمجلس شورا یاجتماع یسیونکم یابه اعض یاروشن استان البرز در نامه یاحمد  یدقرارگاه شه

ه و حضور دولت به عنوان ابرکارفرما در را مطرح کرد یکار در بحث حقوق کارگر  یعال یشورا هاییساز  یمتعارض منافع در تصم
 شورای عالی کار را بزرگترین نمود تعارض منافع قلمداد کرده است. 

 ییارهامجموعه ابزیران که ا یبرا یتشفاف یشکدهاز محصوالت اند یتعارض منافع در بخش دولت یریتکتاب جعبه ابزار مد 
 کند، رونمایی شد. یتعارض منافع ارائه م یریتمد یبرا یکاربرد

 ای به تشریح تعارض منافع سازمانیدر مقالهو جامعه(  یتحاکم یمرکز توانمندساز  ی)کارشناس پژوهشیرودسر  یبهنام ذوق 
و مخدوش  نابرابر به اطالعات یدسترس ی،باز  ین: قواعد نابرابر زماحصا کرده است را یتعارض منافع سازمانه و سه دسته پرداخت

 .ینیتبودن ع
  رارداد کمک ق یک یاعطا یبرا ینهکاب یمرا در تصم ییدارا یرمورنو، وز  یلمجلس کانادا، مشارکت ب یاخالق یسرکم یوند یومار

بر اشتغال دختران  یها مبنرسانه یخواهد کرد. پس از افشاگر  یبررس WE یریهبه موسسه خ یدالر  یلیونچند م ییدانشجو یمال
دمت طور داوطلبانه خبه یگرشموسسه حقوق گرفته و دختر د ینها از ااز آن یکیمشخص شد که  یریه،خ یناقتصاد در ا یروز 
 است. کردهیم
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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 یستیبهز یراننفر از مد 193 یاز سو یردولتیمراکز غ یلتحو
 99تیر  12ـ ( کشور یستیسازمان بهز ییسر)دانا یقباد یدوح
 تعارض منافع در سازمان بهزیستی  

 

مراکز  یستی،بهز یراننفر از مد 29۱تعارض منافع، کشور گفت: بر اساس بخشنامه  یستیسازمان بهز یسرئ

 دادند. یلهای خود را تحویریهو خ یردولتیغ

از  یداب یستیهمکار سازمان بهز یردولتیموسسات غ یراندانا افزود: بر اساس بخشنامه تعارض منافع مد قبادی

 1۷1ها انجام گرفت ر استانکه د یو اقدام یرا انتخاب کنند که بر اساس خوداظهار یکیموسسه،  یاپست  ینب

 واگذار کردند. یریهنفر مرکز خ 29۱رفتند و  کناراز سمت خود  یرانبخشنامه بودند که سه نفر از مد یننفر مشمول ا

نفر مشمول بخشنامه تعارض منافع  1۷1سازمان،  یعملکرد بازرس یریتمد هاییخاطرنشان کرد: با بررس وی

 یدر روزها یزنفر ن ۴۴ تکلیف استعفا کردند. یابرکنار شدند  یار جابجا شدند نف 2۶۱تعداد  ینشد و از ا ییشناسا

 یهاو پرسنل که مشمول بخشنامه تعارض منافع شدند در استان یرانمد یشترینمشخص خواهد شد. ب یندهآ

 و کرمانشاه بودند. یراحمدو بو یلویهکهگ یهادر استان ینبودند و کمتر شرقییجانتهران و آذربا
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 وجود ندارد یهقوه قضائ یدر مرکز وکال یتعارض منافع
 99تیر  11ـ  یه(قوه قضائ یمرکز وکال یسرئ) یجهرم یبهادر یعل
 تعارض منافع در قوه قضائیه  

 

نظارت  ئتیآنکه ه یلگفت: به دل یهو مشاوران خانواده قوه قضائ یدادگستر یمرکز وکال، کارشناسان رسم یسرئ

 فعال
 
 جود ندارد.و یهقوه قضائ یدر مرکز وکال یتعارض منافع یندر جامعه وکال ندارند بنابرا یتیمرکز وکال اساسا

تعارض منافع عنوان  یمرکز وکال به نوع یریتدر رأس مد یموضوع که حضور و ینبا رد ا یجهرم یبهادر علی

 یهقضائ قوه یسرا هم از رئ یتمو حکم مسئول کنمیوکالت نم یستم،ن یلبنده وک کهینافزود: باتوجه ا شود،یم

بوده و ن یرسم رشناسو کا یدادگستر یلنظارت مرکز وکال هم وک یئته یاعضا یهبق ینو همچن کنمیم یافتدر

مرکز  ینموضوع در ا یندر حوزه وکالت و صدور مجوز ندارند و ا یهستند تعارض منافع یقضائ یرتبهعال یهااز مقام

 اساسا جامعه وکال ینافراد در ا ینافراد قرار گرفته چون ا ینکه بر عهده ا یتیظرف یینتع ینندارد. بنابرا ییجا

 اهدهشم یو من هم مورد داشته باشند توانندیاز نظر تعارض منافع نم یاشبهه ینکوچکتر کنندینم یتفعال

نظر از جامعه مخاطب مرکز هم صورت  یافتو در یقیو تطب یپژوهش یدانی،م هاییبررس ینکهنکردم؛ ضمن ا

 باشد. یتعارض منافع احتمال یجادتا مانع ا گیردیم
 خبرگزاری آنا 

 

https://www.irna.ir/news/83851387
https://www.irna.ir/news/83851387
https://ana.press/fa/news/39/501092
https://ana.press/fa/news/39/501092
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 فساد؛ تعارض منافع  مضاعف یگزارشگر
 99تیر  12ـ یی( عالمه طباطبا یپژوهشگر هسته منظومه فکر)مد رحیمی مح
 کلیات تعارض منافع  

 

ف با منافع سازمان  یعنی باشد؛یمنافع فرد و اجتماع م یانعلت بروز مفاسد، تعارض م
 
به طور  ایمنفعت فرد متخل

ه ک کندیم یجابا «یزنسوت»هکار تعارض، را ینرفع ا در .شودیاجتماع، متعارض شده و به فساد منجر م یکل

 یرد؛گ تعلق یزها ناز منفعت کشف جرم به آن یافشا شود و نسبت« زنسوت»آن فساد، توسط عموم افراد، در نقش 

ف و منافع اجتماع یاندر واقع، مضاف بر تعارض م
 
 یلتعارض دخ یندر ا یشخص سوم ی،منافع فرد متخل

قانون  یبه واسطه یراز شود؛یم یلتحل« تعارض منافع مضاعف»مثابه زن به توسط سوت فسادلذا کشف  شود؛یم

فع، تعارض منا یعرصه یگرانقانون، باز یناز ا یش: تا پیابدیتزاحمات گسترش م یفساد، عرصه یگزارشگر

ف»از افراد بوده که  یخاص یمحدود به عده
 
ه و برداشته شد ودیتمحد یناکنون ا یول شدندیم ییشناسا« متخل

ال شوند. یگرانبه عنوان باز توانندیم یزنموم افراد با سوتع  آن عرصه، فع 

ف و از سو یکزن از منفعت سوت یجه،نت در
 
. گرددیبا منافع اجتماع متعارض م یگر،د یسو، با منفعت فرد متخل

 یارشگرکار گز سازو سازد.یگانه مبدل متعارض سه یکتعارض دوگانه را به  ین(، ایزنفساد )سوت یروش گزارشگر

 یدهیباعث تعارض منافع  مضاعف شده و منجر به پد شود،یاز کشورها انجام م یاریکه در بس یفساد به شکل

 . شودیم «یردارفساد واگ»

 یرشگردر سازوکار گزا ییرتغ ین. اکرد یریگانه جلوگتعارض منافع از عرصه دوگانه به عرصه سه یاز توسعه یدبا

 گزارشگر وابسته نباشد. یبود که گزارش فساد به منفعت شخصشکل خواهد  ینفساد بد

فرد  یاد مالفس یزانبا م یگزارشگر نسبت یدیعا ید،گزارشگر افشاء گرد یکتوسط  یطور مثال اگر فساد مال به

شد.  مند خواهندبهره نفعیافراد  ذ یرباشد که سا یاو به همان مقدار یدیعا یزانمتخلف نداشته نباشد؛ بلکه م

ود، از ش یداز فساد کشف شده، عا نفع،یافراد ذ یراز سا یشترکه فرد گزارشگر، ب یصورت، هر مقدار ینا یرغ در

هر  گر،ید یاناست. به ب یدهاجتماع بوده و منفعت شخص گزارشگر با منفعت اجتماع متعارض گرد یمنافع عموم

 یلذا سازوکار گزارشگر دهد؛یفراد را شکل ما ییبه مرور انتظارات عقال شود،یم یادهکه در اجتماع پ یسازوکار

 یهمس یدرا گزارش کردم، با یاگر فساد“که  کندیم یجادفرد ا یرا برا ییانتظار عقال ینا ی،مطرح در جوامع غرب

رده ک یریدر واقع مشارکت در فساد است؛ هرچند از فساد متخلف جلوگ یتلق ینا” کنم. یافتاز آن فساد را در

 ( مرتکب شده است.ی)اگرچه قانون یگریبه نحو د را یفساد یاست ول

 یاشدهکارگزاران و مردم، ما را به سمت امر واجب فراموش ییهفساد در دو ل  یسازوکار گزارشگر بازطراحی

روش  یکمهم،  یننمانده است؛ ا یباق« از منکر یامر به معروف و نه»از آن، جز نام  یزیکه چ سازدیرهنمون م

نانه در مب  ،یفساد متعارف و مرسوم جهان یگزارشگر الفاست و بر خ یارزه با فساد و تحقق اصالح اجتماعمتمد 

رد
 
 .گذاردینم یانسان به جا یبر شأن وال  یوانیح یاز خو یگ

 مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( 
 

https://rushd.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8/
https://rushd.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8/
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 تعارض منافع است یاسی،فساد س یاز نمودها یکی
 99تیر  11ـ  ینیچوب یمحمدعل

 کلیات تعارض منافع  

 

مبارزه مجلس با فساد که شروع آن با رد  یرامونپ ی،حزب مؤتلفه اسالم یمرکز یعضو شورا ینی ،چوب یمحمدعل

دانست  را تعارض منافع یاسیفساد س یاز نمودها یکی یوزخبرنگار نمان وگو بادر گفتاعتبارنامه تاجگردون بود، 

 رانیو مد گیرندیو نظام در تعارض قرار م یبا منافع کالن مل یرانمد یو گروه یصمنافع شخ یو گفت: در موارد

 رکشو که برندیم یو منابع را به سمت هایاستس ین،و قوان دهندیقرار م یتخود را در اولو یو گروه یمنافع شخص

 .شودیمتضرر م
 (مه شما )ارگان حزب موتلفه اسالمیناهفته 

 

 

 تعارض منافع  ، نمودکار یعال یحضور دولت در شورا
 99تیر  1۱ـ روشن البرز  یاحمد یدقرارگاه شه

 تعارض منافع در حوزه روابط کار  
 

وع موض یاسالم یمجلس شورا یاجتماع یسیونکم یبه اعضا یاروشن استان البرز در نامه یاحمد یدقرارگاه شه
نامه  ینا در را مطرح کردند. یکار در بحث حقوق کارگر یعال یشورا هاییساز یمتعارض منافع در تصمرفع بستر 

 یدهحقوق کارگران نام یشکه طرح افزا گیردیو دولت شکل م یانکارگران، کارفرما یانم یساله بحث هرآمده است:
که  یکار برگزار شد. اشکال یعال یوراحقوق و دستمزد در ش یینجلسه تع یز. طبق روال هر ساله، امسال نشودیم

سه عضو از طرف  ی،نفره، متشکل از سه عضو از جامعه کارگر 9 یشورا یناست که ا ینشورا وارد است، ا ینبر ا
 نی)دولت( اند و به خاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در ا اروزارت ک یندههم نما یگرو سه عضو د یانکارفرما

ه مخالفت کامال روشن است چرا که دولت ب ینا دلیلبه نفع کارگران گرفته نخواهد شد.  یمیگاه تصم یچجلسه، ه
 یکخودش  یدر کشور، برا یتجار یهاو شرکت یاقتصاد یهادرصد از بنگاه ۵۱داشتن  یارخاطر در اخت

اول و آخر را حرف  یبه راحت یانکارفرما یراجماع با سا یقابرکارفرماست و به خاطر مساله تعارض منافع و از طر
اصال  دولت یعنیبزرگ  یالخصوص کارفرما یعل یان،کارفرما یحقوق کارگران برا یشاست افزا یعیخواهد زد. طب

طرف از معامله  یکرسما به  ین،طرف یبرا یو کمک حال یگر یانجیوار او را از حالت م یکو اتومات یستخوب ن
 یدنق یهادولت مثل پرداخت یشتیمع هاییتکه حما درست است رسدیرو، به نظر م ینهم از .کنندیم یلتبد
مثل کارگران، در کوتاه  یرپذ یبآس یهادهک یهدفمند برا هاییتخدمات و حما یرمسکن و سا یعهود یرنقدی،و غ

ه زخم را درمان کرد و ب یدبا یزندگ هایینههز ینتر شدن تأممدت اثرگذار باشد، اما با توجه به مساله تورم و سخت
 یکار رفت، چراکه تا وقت یعال یشورا هاییساز یمرفع تعارض منافع در تصم یعنی یمساله اصلسراغ 

نخواهد  یدائم یاثرگذار ی،موقت یهاطبعا راه حل یرد،رفع تعارض منافع شکل نگ یبرا یحصح یگذاردهعقا
 شود.یهم همواره متضرر م یداشت و جامعه مظلوم کارگر

 خبرگزاری دانشجو 
 

http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/31595
http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/31595
https://snn.ir/fa/news/861549
https://snn.ir/fa/news/861549
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 ترال  هاییمجوزها به کشت یواگذار ردپای تعارض منافع در
 99تیر  1۱ـ و بلوچستان  یستاناستان س ییدانشجو یجگاه بسقرار 
 تعارض منافع در بخش کشاورزی، شیالت و دام  

 

ت خطاب به حج یانامه یو بلوچستان، ط یستاناستان س ییدانشجو یجروشن بس یاحمد یدقرارگاه شه یاعضا

 یایترال در سواحل در یده موضوع صاست چند بار  یادادستان کشور اظهار کردند: چند هفته یالسالم منتظر

أسف ت یعاند که مافارس شروع به کار کرده یشگیهم یجخل ییهحاش ینچابهار و کنارک( و همچن یمکران )منطقه

ث شده است که باع یتعارض منافع موضوع یرد،مهم صورت بگ یارموضوع بس ینو تفحص از ا یقتحق یدنبا یاآ است.

در  یمرجع یچبه ه ییها هستند فرصت پاسخگوشرکت یهاکه در پشت پرده التینفوذ سازمان ش یاست افراد ذ

ا فساد ب یمساو یناند و امنافع خود و منافع جامعه، منافع خود را انتخاب کرده یانقبال کار خود نداشته باشند و از م

 است.
 خبرگزاری مهر 

  

 

 ست؟یچ یتعارض منافع سازمان
 99تیر  1۱ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)بهنام ذوقی رودسری

 کلیات تعارض منافع  

 

از تعارض منافع  ی( در مورد انواعOrganizational Conflicts of Interest) یاصطالح تعارض منافع سازمان

ان سازم یاچند فرد  یا( مختلف به دو هاییوفادار یا) یفوظا ینب یدر دوراه فرد یککه در آن  شودیاستفاده م

بر عهده  ییپرونده جنا یکرا در  متهموکالت چند  یکه شخص ی. به عنوان مثال، زمانگیردیمختلف قرار م

 . یردممکن است در معرض تعارض منافع قرار گ گیرد،یم

طالعات و نابرابر به ا یدسترس ی،باز ین: قواعد نابرابر زمکنندیم یمرا به سه دسته تقس یتعارض منافع سازمان

 یراب یشرکت قواعد یکاشاره دارد که در آن  هایییتبه موقع «یباز ینقواعد نابرابر زم. »ینیتمخدوش بودن ع

به رابر ناب یدسترس»قرارداد.  یک یبرا کنندگانبترقا یطبه عنوان مثال شرا کند،یم ینتدو یندهرقابت در آ

 کیکار  یانداشته باشد )عموما در جر یبه اطالعات محرمانه دسترس یکه شرکت آیدیم یشپ یزمان« اطالعات

 یانزم «ینیتمخدوش بودن ع. »دهدیم یرمنصفانهغ یتمز یکبه آن شرکت  یقرارداد یافتدر یقرارداد( که برا

که  رییگنقش د یدارد ول یازن ینیتع انجام دهد که به یفیتا وظا شودیخواسته م رکتیکه از ش آیدیم یشپ

 یبرا یدبا یکه شرکت یریدرا در نظر بگ یتی. به عنوان مثال موقعبردیسوال م یرشرکت را ز ینیتشرکت دارد، ع

 .اب وابسته باشدیها به شرکت ارزشرکت یناز ا یکی کهیکند، درحال یابیها را ارزدولت، عملکرد شرکت
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://www.mehrnews.com/news/4973070
https://www.mehrnews.com/news/4973070
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7823/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7823/
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 هایاریشورامعضل تعارض منافع در 
ـ تهران(  در محالت یاجتماع یهاستاد مشارکت یمرکز یرخانهدب یسرئ)یرزاد ش یهدم

 99تیر  1۱
 یشوراها و شهردار تعارض منافع در  

 
در محالت تهران معتقد است که  یاجتماع هایمشارکت یستاد راهبر یمرکز انهیرخدب یسرئ یرزاد،ش یمهد
آفت بزرگ است؛  ٣نهاد گرفتار  ینا»خودشان فاصله گرفتند:  یهاز هدف اول یراخ یهادر سال هایاریشورا

 « فقدان قانون و تعارض منافع. زدگی،یاستس
 یشهر یهاو پروژه یشهر یریتبا مد یکه ارتباط ردندک ایدحضور پ یاریدر نهاد شورا یافراد یشترب ییهادر برهه

اخته اند یهسا یاریکه موضوع تعارض منافع بر نهاد شورا کندیاحساس را القا م ینمسأله به آدم ا ینداشتند. ا
 جاست.ک یاریمحترم شورا یو نفوذ اعضا یرگذاریتأث یرهکه دا کردیمیروشن م یدبا یما با ضوابط حقوق. است

 روزنامه شهروند 

 

 

 تعارض منافع آموزش و پرورشبخشنامه  دررخنه بزرگ 
 99تیر  1۴ـ  ی(معلم و کارشناس آموزش)عادل برکم 

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 
ت اما اس یمسئولن، گام مثبت یداردر بحث مدرسه یژهبه و رشتعارض منافع در آموزش و پرو یقمصاد ییشناسا

براساس "بخشنامه تعارض  .یشیدآن چاره اند یبرا یددارد که با یو پرورش نواقصآموزش  یروز یربخشنامه اخ
 یو نظارت مرکز گذارییاستس یحاضر در شورا یآموزش و پرورش ابالغ شده است اعضا یرمنافع" که توسط وز

ستگان خود انصراف دهند و ب یردولتیدر اداره مدرسه غ یتمدت دو ماه از عضو یط یدبا یدولت یربر مدارس غ
 ،یردولتیسازمان مدارس غ یسآموزش و پرورش، رئ یراعضا شامل وز ینا مدرسه نداشته باشد. یزآنها ن یکنزد

 ،یانقالب فرهنگ یعال ینفر به انتخاب شورا یک یردولتی،سازمان مدارس غ یردولتیمسئول مدارس و مراکز غ
آموزش  یسیونکم یندهپرورش، نما آموزش و یعال یشورا یرکلوزارت آموزش و پرورش، دب یحقوق یرکلمد

و آموزش متوسطه است؛ براساس بخشنامه  ییوزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدا یمعاون پرورش مجلس،
 یستاد یرانمعاونان و مد یراما همچنان سا را ندارند. یردولتیافراد حق داشتن مدارس غ ینتعارض منافع، ا

 و معاونان وزارت آموزش و یرانمد ی،ستاد یه تعارض منافع، تمام اعضابخشنام یگر! به عبارت دیستندمشمول ن
 یباق ینفعذ چنانهم یادیافراد ز ینبنابرا شودیآموزش و پرورش را شامل نم یعال یشورا یپرورش و همه اعضا

منطقه آموزش و  29مناطق آموزش و پرورش است مثال  در شهر تهران  یرانمد یتوضع یگرموضوع د مانند.یم
باشند و بخشنامه تعارض منافع مشمول  یدولت یرآن صاحب مدرسه غ یرانمد یکه ممکن است برخ یمپرورش دار

 شود.یحال آنها نم
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://shahrvanddaily.ir/62857/1399/04/23/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%A3-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/
https://shahrvanddaily.ir/62857/1399/04/23/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%A3-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/
https://tn.ai/2304042
https://tn.ai/2304042
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 «تعارض منافع یریتجعبه ابزار مد»از کتاب  ییرونما
 99تیر  1۴ـ  شفافیت برای ایران

 کلیات تعارض منافع  

 
! تیسن یجسمان هاییماریب یفقط برا« بهتر از درمان است یشگیریپ»جمله 

 یشگیریهم پ یو اقتصاد یادار یمثل فسادها یاجتماع هاییماریدر مورد ب
ع فسادها، تعارض مناف گونهینبروز ا یاصل هایینهاز زم یکیبهتر از درمان است! 

منافع  نیکه ب یردگ ارقر  تییدر موقع گیریمفرد تصم یعنیاست. تعارض منافع 
 نیفرد مسئول در ا ین. اگر ایردقرار بگ یو منافع عموم مردم در دوراه اشیشخص

ساد از بروز ف توانیتعارض منافع م یریتمد با را انتخاب کند دچار فساد شده است. اشیمنافع شخص یت،موقع
 یبرا یتشفاف یشکدهاز محصولت اند یتعارض منافع در بخش دولت یریتکرد. کتاب جعبه ابزار مد یشگیریپ
 یرانمد یکتاب قابل استفاده برا ین. اکندیتعارض منافع ارائه م یریتمد یبرا یکاربرد ییمجموعه ابزارها یران،ا

 است. یانپژوهشگران و دانشجو ی،و کارشناسان دولت
 شفافیت برای ایران 

 

 

 هم وجود داشت یرسوءاستفاده از تعارض منافع در حد وز
 99تیر  1۱مصلحت نظام( ـ  یصو عدالت و عضو مجمع تشخ یتشفاف بانیدهد یس)رئ احمد توکلی

 کلیات تعارض منافع 

 
اص موضوع خ یکدر  یکارشناس هاییاست که بررس ینا کندیم یجادکه تعارض منافع ا هایییتاز موقع یکی 

مجلس نوشته شده که  نامهیینر آد خاطرینهمآن قرار دارد. به رد یناز طرف یکیانجام شود که نفع  ییدرجا
وند که ش یدستگاه یهمانم یندگانشود، چراکه اگر نما یلدر مجلس تشک یدبا یسیونکم یجلسات کارشناس

عضو  یندگیکه همزمان با دوره نما یمجلس ینده. نماغلتندیهمان سمت مدعواست به طرفیکخود، 
 هاییتطور همزمان فعالبه شودیمجلس م یندهنما یکه وقت یتاجر یاباشد  یشرکت خصوص یکره مدییاته

ها تعرفه رییتغ یابودجه  ییندر بزنگاه تع اییندهنما ین. چن، مشمول تعارض منافع هستندخود را ادامه دهد یتجار
 لیشدن قضات به وک یلمساله است. تبد ینکم در خطر ادست یا گیردیدرنظر م یزمنافع شرکت خود را ن

 یگرید یهانمونه توانیرا هم م یبخش خصوص یاتیعنوان مشاوران مالبه یاتیمال یزانمم انتصاب یا ادگسترید
 از تعارض منافع قلمداد کرد. 

 یاما آاست. ا یسازشفاف شود،یم یشیدهباره اند ینکه در ا یاارهچتعارض منافع را حذف کرد.  توانینم تقریبا
 یخالقتقواست. منشور ا کند،یواقعا تعارض منافع را رفع مکه  یزیاست. آن چ یاست؟ پاسخ منف یکاف یتشفاف

 . نویسندیم یکارکنان خود منشور اخالق یبرا هاسازمانرسم شده و تمام  یادر همه دن
 روزنامه فرهیختگان 

 

https://tp4.ir/?p=5253
https://tp4.ir/?p=5253
http://farhikhtegandaily.com/newspaper/3985/14/&page=180429
http://farhikhtegandaily.com/newspaper/3985/14/&page=180429
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 یراندر ا یورتعارض منافع و بهره
 99تیر  1۱)استاد دانشکده اقتصاد عالمه( ـ جهانگرد  یاراسفند
کلیات تعارض منافع  

 

ممکن است، تعارض بر حسب  یآن است که هر شکل« کار یروین»و جامعه  یبخش هر سازمان عموم ینترمهم

کار شاغل دو  یرویکل اقتصاد شود. هر ن یوررخ دهد و باعث کاهش بهره یسازمان دافو اه کار یرویعالقه ن

ان سازم یاست که از سو یاست که کارکرد یعملکرد -ی. اول نقش سازماندهدیدستگاه انجام م یکنقش را در 

 یکفرد در  تیاست که براساس موقع ییاست که کارکردها یجمع -یو دوم نقش اجتماع شودیبه فرد محول م

ات در اداره خدم یکه شخص یبه شکل نانوشته، هنگام یرانمثال، در ا یبرا شود؛یسازمان به فرد نسبت داده م

 ازات،یامت ینتأم یبرا یتموقع ینفرد از ا رودیانتظار م آورد،یرا به دست م یاراتیو اخت یفهوظ یدولت -یعموم

ندادن خود استفاده کند. انجام یتحما نفعانیذ یرو سا یاییافخانواده، منطقه جغر  یاعضا یاشتغال و ثروت برا

 جهیخواهد شد. درنت نفعانیو خانواده و ذ یلافراد منطقه، فام ینکار معمول موجب ضعف اعتبار و شهرت در ب ینا

با  موارد یانجام دهد که ممکن است در بعض یزرا ن یجمع -ینقش اجتماع رودیکه از فرد انتظار م شودیگفته م

از  یکی. شودیدر سازمان و اقتصاد م یورباعث کاهش بهره یندر تضاد باشد و ا یعملکرد -یسازمان نقش

 یروین یریارگکتضاد منافع در به ینهم ینفت یدرآمدهااقتصاد به  یوابستگ یلدل به یرانمعضالت بزرگ اقتصاد ا

 باره،ینو کل جامعه شده است. درا هاانسازم ی،ولتها، ادرات ددر بنگاه یورکار است که باعث تنزل بهره

 یفشارها ،ترتیبیناهمراه نبوده است. به ییو کارا سالرییستهمعمول با شا ینمصرح در قوان یقانون هاییضتبع

به  گریینامزد بر د یکبه نفع  یادر روند استخدام  ییرتغ ید،جد هاییتو موقع یدمشاغل جد یجادا یناخواسته برا

 شده است.  یورها باعث کاهش بهرهدستگاه یرانمد یا نسانیخش منابع اب

. شودیم« تضاد منافع»در عقد قرارداد باعث  یو طرفدار ینقض محرمانگ یلدل بهحداقل  یتاشتغال در چند فعال

است که خدمت در  یهیتضاد منافع باشد. بد یناز ا یانمونه استممکن  مدیرهیئته ینخدمت در چند

 ی،بهداشت، آموزش یهاوفور در بخشموارد به یناست. از ا ینقض آشکار اخالق تجار یبرق یک مدیرهتیئه

کشور  ییدتول یستمس یفو تضع یورمشاهده کرد و اکثر آنها منجر به کاهش بهره توانیم یرانا یدیو تول یانرژ

 ود.شیم

 کیدر قالب بودجه بوده و همواره  ینفت یدرآمدهااز منابع و  هاستفاد یبرا یاجرائ یهارقابت دستگاه یراندر ا

 رد،یدر اقتصاد شکل بگ یوربهبود بهره یتامحصولت و خدمات و نها یدتول ینهرقابت سالم که باعث کاهش هز

 باعث شده ینفت یاستفاده از منافع درآمدها یدر دولت و خارج دولت برا یرانو تضاد منافع مد یامدهوجود نبه

و همواره فساد و اتالف خالص رانت دستاورد کارکرد نفت در بودجه و جامعه شود  یردالم شکل نگکه رقابت س ستا

 کل اقتصاد را تنزل دهد.  یورو بهره یو کارآمد
 روزنامه شرق 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267663
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267663
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  یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامهسازی لزوم شفاف
 99تیر  1۱ـ  پایگاه خبری _تحلیلی صدای معلم

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 
 9۵ یرت 2۵برنگاران سه شنبه با خ یزیوقت سازمان پژوهش و برنامه ر یسذوعلم رئ یکه با عل یانشست رسانه در

 یآموزش – یبا موسسات تجار یآموزش یزیارتباط سازمان پژوهش و برنامه ر :یدپرس« معلم یصدا»برگزار کرد 
که بتوانند محصولت خود را در مدارس به فروش  یددهموسسات مجوز می ینفرضا شما به ا .یستشفاف ن یلیخ

ابق مط یاو... است.  یمانند مبارزه با حافظه محور ییسه شاد و شعارهاها مخالف با مدر ینکه ا یبرسانند در حال
 یهمکار یاو  مشارکتوزارت آموزش و پرورش  یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیبا بخشنامه اداره کل ارز

،  یرسهای کمک دو فروش کتاب یسامانده یع،توز یابی،بازار ی،گردآور یف،تال یف،تصن یندهایکارکنان در فرآ
و  یشما کتب کمک آموزش یهای درساز مولفان کتاب یبرخ ممنوع است. چرا یرهحل المسائل و غ یتی،تقو

 مطلب متهم است. ینپژوهش در ا سازمان است. ینکته مهم پاسخ داد: ینچن ذوعلم ؟یسندنوهم می یدرس
شود و ما  ینتدو ینهزم یننامه تعارض منافع در ا یینآ یکسازمان درخواست کردم که  یاز بخش حقوق اخیرا
 . یممساله مقابله کن ینبا شدت با ا یمبتوان
 یرااج یآموزش و پرورش برا یرمهلت دو ماهه وز یانشدن به پا یکنزد یزسال از آن نشست و ن یکاز گذشت  پس

ده نش یشفاف ساز یآموزش یزیحداقل در سازمان پژوهش و برنامه ر یتتعارض منافع هنوز وضع یریتقانون مد
نشست سرپرست دفتر  یخبر از برگزار یآموزش یزیپرتال سازمان پژوهش و برنامه ر یسال جار یرت 11 ست.ا

رست بهتر بود سرپ . شایدداد یبا ناشران آموزش یآموزش یزیسازمان پژوهش و برنامه ر یآموزش یانتشارات و فناور
ر در حضو یبرا یزها نشناسد از رسانهرا میدر قلم دارد و رسانه  یکه خود دست یآموزش یدفتر انتشارات و فناور

 ید.ل نمااز مشک یبه حل بخش یکمک یممستق یو پرسشگر یشفافساز یدکرد تا شادعوت می ینشست ینچن
 پایگاه خبری صدای معلم 

 

 

 روندیوکال باال م یکه مردم خودشان به جا ییهاپله
 99تیر  1۶ـ  خبرگزاری فارس

 یهتعارض منافع در قوه قضائ  

 
 یمختلف است که در کشور ما دو تشکل صنف یهاحفظ منافع گروه یهااز راه یکی یصنف یهاکانون یلتشک

عهده  نظارت بر کانون وکال طبق قانون بر وظیفه شناخته شده هستند. یگراناز د یشو کانون وکال ب ینظام پزشک
بدون  یندگیدوره نما یاندر کانون وکال پس از پا یتعضو یازامت یکانون با اعطا ینمجلس است اما ا یندگاننما

 را نسبت به یندگاننما آید،یچرخان به حساب م یهاتعارض منافع از نوع درب یقاز مصاد که یفات،تشر یط
 کرده است. تفاوتیکانون وکال ب ییانحصارگرا

 خبرگزاری فارس 

http://www.sedayemoallem.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88/item/19173-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.sedayemoallem.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88/item/19173-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://fna.ir/eydfyc
http://fna.ir/eydfyc
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 یمکن ییفساد را شناسا یزهانگ ینهزم
 99تیر  1۶ ـ (ستیز طیکارشناس اقتصاد مح) فرزام پوراصغر

 کلیات تعارض منافع  

 

های وزارت جهاد معاونت یکیمثال  یها هم ممکن است وجود داشته باشد؛ برامنافع در داخل سازمان تعارض

 یو مرتع یهای جنگلحفاظت از عرصه یاست که مسئول و متول یزداریو آبخسازمان جنگل ها، مراتع  ی،کشاورز

 یفهظو ینامور دام وجود دارد که مهم تر ونتوزارتخانه با عنوان معا یندر ا یگرد یمعاونت یگرکشور است و از طرف د

اهش م و مرتع و کها بر تعادل داسو سازمان جنگل یکاز  ینکشور است؛ بنابرا ینو پروتئ ییغذا یتامن ینآن تام

تواند به یم یدهپد یندام. قطعا ا یشترب یدمعاونت دام بر تول یگرد یکند و از سومی یدتاک یفشار بر منابع مرتع

 یتهمن یتواند به ضرر منافع اجتماعآن می یامدهایشود که پ یوزارتخانه منته یکدو معاونت در  فعتعارض منا

مراتع،  ژهیو به و یعیهای طباز عرصه یبر بهره بردار یشترفشار ب یراد، زشود و عمال در بلندمدت مردم متضرر شون

 یجادا ،یو خشک سال یلمانند س یعیطب یایکشور در برابر بال یریپذ یبخاک و آس یشترب یشباعث فرسا

کاهش تعارض منافع در درون  یبرا ینشود؛ بنابرامی یعیمخاطرات طب یرهای گردوغبار و ساهای توفانکانون

 یردگ صورت یدنظرهاییتجد یدآنها با یفرسد در ساختار و وظاو وزارتخانه به نظر می یهای اجرائاز دستگاه یبرخ

 ن شود.یتام یشترب یتا منافع اجتماع
 روزنامه شرق 

 

 

 توضیح وزیر در مورد بخشنامه مدیریت تعارض منافع در تلویزیون
 99تیر  1۷ـ ( آموزش و پرورش یروز)یرزایی م یمحسن حاج

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 

 

با اشاره به بحث تعارض منافع در  دستخط یزیونیآموزش و پرورش در برنامه تلو یروز یرزاییم یمحسن حاج

ه کرده ک یممجلس محترم تقد کرده و به یمرا دولت تنظ اییحهدر مورد تعارض منافع، ل آموزش و پرورش گفت: 

وی همچنین با اشاره به اعتراضات در واکنش به این بخشنامه افزود:  را در مجلس بگذراند. یبمراحل تصو یدبا

گر هستند. ا نفعانیهستند که خودشان هم ذ هایییریگ یمهستند در حوزه تصم ینفعکه خودشان ذ یسانک

عارض ت یندخالت داشته باشد ا یردولتیمدارس غ یریگ یمصمداشته باشد و در ت یردولتیخود مدرسه غ یکس

 .شودیمنافع م
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.magiran.com/article/4065614
https://www.magiran.com/article/4065614
https://www.isna.ir/news/99042720010/
https://www.isna.ir/news/99042720010/
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 هستند منافع در آموزش و پرورش تعارض قوانینی که منشاء
 99تیر  1۷ـ  ی(معلم و کارشناس آموزش) نژاد کیمحمدرضا ن

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

 سیتاس یبرا نهاد ادامه دارد. ینمدرسه شروع شده و تا بالتر یعنی یواحد آموزش ینتعارض منافع از کوچکتر

ا ت شودمیشروع  یاست که از معلم یآموزش یتو آن هم داشتن موقع اندشرط گذاشته یک یردولتی،مدارس غ

که  یدفر  ینکهدارند! ا یردولتیما مدارس غ یاسیو س یشینپ یراناز مد یاریارشد آموزش و پرورش؛ بس یریتمد

 با خواهدیم یردولتیمجوز مدرسه غ
 
ر است که د یداشته باشد نماد بارز تعارض منافع یسابقه آموزش یدحتما

 یانم درست یرسان یمقابله با تعارض منافع در مرحله نخست به آگاه یبرا وزش و پرورش شکل گرفته است.آم

مشخص تعارض منافع را بشناسند  یقکه سر و کار دارند، مصاد یامردم با اداره یاست تا وقت یازمردم و کارمندان ن

 شند.داشته با یآن پافشار یو رو یرندو آن را به عنوان حق در نظر بگ
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 اکاناد یاخالق یسرکم پرونده تعارض منافع وزیر اقتصاد روی میز
 99تیر  1۷ـ کانادا(  مجلس یاخالق یسرکم) مجلس یاخالق یسرکم یوند یومار
 های جهانی تعارض منافعنمونه  

 

 ینهبکا یمرا در تصم ییدارا یرمورنو، وز یل، مشارکت باناداک مجلس یاخالق یسرکم یوند یو، مارCBCگزارش  به

 خواهد کرد. یبررس WE یریهبه موسسه خ یدلر یلیونچند م ییدانشجو یقرارداد کمک مال یک یاعطا یبرا

 یاز افشاگر پس کند. یحوزه بررس ینخواستند تا نقش مورنو را در ا یوند یومخالف دولت، از مار نمایندگان

وق موسسه حق ینها از ااز آن یکیمشخص شد که  یریه،خ یناقتصاد در ا یربر اشتغال دختران وز ینها مبرسانه

شود،  مشخص یدرابطه با ینکه در ا یاز موارد یکی است. کردهیطور داوطلبانه خدمت مبه یگرشگرفته و دختر د

 یراموسسه است ز یندولت به ا ییاآن در مبالغ اهد یرو تأث WE یریهبا خ یروز یآقا یخانوادگ یوندهایپ یبررس

در  یرأ و یماز هرگونه بحث، تصم یدبا ی،منصب دولتصاحب یککه  کندیم یحقانون تعارض منافع تصر 12بند 

 یناز بند ششم ا یککند. در قسمت  یداشته باشد، خوددار یاش منافعاو و خانواده یبرا که یمورد هر موضوع

ند که با مشارکت داشته باش هاییگیرییمدر تصم یدنبا یاز مقامات دولت کییچاست که ه شدهیحتصر یزقانون ن

مادر،  نقش یپرونده، بررس ینمجلس در ا یاخالق یسرکم یفاز وظا یگرد یکی ها مرتبط است.آن یمنافع شخص

 گریو د یانجام سخنران یها براآن یشده از سو یافتو مبالغ در WE یریهترودو در خ ینبرادر و همسر جاست

ها آن یمسئله، اعالم کردند روابط خانوادگ یناز بروز ا یاست ترودو و مورنو ضمن عذرخواه گفتنی خدمات است.

 نداشته است. یریهخ یندولت در مورد کمک به ا یماتبه تصم یارتباط
  مونترال ینمداد، مجله آنال 

 

https://tn.ai/2307877
https://tn.ai/2307877
https://www.medad.ca/22344
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 تعارض منافع در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش  هاییتموقع
 99تیر  12ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش) فرسروشهره ز 
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

های اخیر به وضعیت آموزش و پرورش در کشور مطرح شده است و با شتاب گرفتن ر سالانتقادات بسیاری د

تحولت در آن میزان انتقادات هم رشدی فزاینده داشته است. بررسی بسیاری از نقدهای ذکر شده مشخص 

ی هاگیری انواع موقعیتکند که بخش قابل توجهی از مشکالت آموزش و پرورش در ایران ناشی از شکلمی

هایی ناشی از ارتباط تنگاتنگ آموزش و پرورش دولتی با تعارض منافع در آن است. بسیاری از چنین موقعیت

بخش خصوصی است که موجب شده است بسیاری از مدیران در سطوح گوناگون عالوه بر اشتغال به کار در بخش 

باشد  ساز فسادتواند زمینهها میدولتی در بخش خصوصی نیز به مشغول باشند. همچنین برخی از این موقعیت

 .و از طرف دیگر نابرابری آموزشی را نیز تشدید کند

دهد که هفت تهیه شده است. این اینفوگرافیک نشان میباتوجه به بخشنامه وزیر آموزش و پیش رو اینفوگرافیک 

 مصداق از تعارض منافع در آموزش و پرورش مد نظر وزیر بوده است که برای مدیریت هر کدام از تعارض منافع،

 .ممنوعیت، توقف فعالیت و انصراف در نظر گرفته شده است
 

 
  توانمندسازی حاکمیت و جامعهرکز مپایگاه  

 

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/7760/
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  یرورش: تجارب جهانتعارض منافع در آموزش و پ یفرض هاییتموقع
 99تیر  1۱ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش) فرسروشهره ز 
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

طوح در س ترینیینپاش باید از بالترین سطوح مدیریتی تا تعارض منافع در آموزش و پرور هاییتموقعمدیریت 

خرد تعارض منافع در سطح مدارس و نوع مواجهه با آنها  هاییتموقعدر اینجا برخی از مدارس را دربربگیرد. 

 و قابل درک برای همه اعضای ترملموسخرد آن است که بسیار  هاییتموقعمورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی 

 شودیمکه به آنها تعارض منافع گفته  هایییتموقعدرک آنها را از تعریف تعارض منافع و  توانندیمعه هستند و جام

چهار  شامل« های فرضی تعارض منافع در آموزش و پرورش)تجارب جهانی(موقعیت»اینفوگرافیک بیشتر نماید. 

 منتشر شده در اداره« راهنمای سریع تعارض منافع» برگرفته از متنموقعیت تعارض منافع در مدرسه است که 

در  های اداره آموزش و پرورش ایالت مینسوتای آمریکادستورالعمل و از لت ویکتوریای استرالیاآموزش و تربیت ایا

 .مورد مدیریت تعارض منافع در مدارس این ایالت است

 
  توانمندسازی حاکمیت و جامعهرکز مپایگاه  

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7520/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7520/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7729/
https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/7760/
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 تحلیل مواضع کاربران فضای مجازی
 رعکس نهند نام زنگی کافور! فراکسیون کارفرمایان یا فراکسیون کارگران؟ ب

 زهره نجفی

 

های متعددی در شبکۀ تلگرام درباره های توئیتر و اینستاگرام و کانالتیر کاربران زیادی در شبکه 1۶تا  29در بازه زمانی 

ها اشاره کردند. در تعارض منافع در این حوزهاهمیت و اثرات تعارض منافع در سیاست و اقتصاد نوشتند و به مصادیق 

مطلب در ارتباط با  ۱مطلب و در شبکه اینستاگرام  2۵۶مطلب، در شبکه توئیتر  2۷۱این بازه زمانی در شبکه تلگرام 

 تعارض منافع به اشتراک گذاشته شده است. 

حیح تعارض منافع به جای منافع متعارض های بسیاری از کاربرد ناصهای پیشین نمونهدر هفتۀ گذشته نیز مانند هفته

هایی که در اصل خورد و کاربران بخصوص در شبکه توئیتر از اصطالح تعارض منافع برای اشاره به موقعیتبه چشم می

ای از اشاره به اند؛ این کاربرد ناصحیح از تعارض منافع، دامنۀ گستردهاست، استفاده کرده متعارضنمایانگر منافع 

های عاطفی را های شخصی بر سر هر دوراهیگیریالملل تا اشاره به تصمیمعارض کشورها در روابط بینمنافع مت

های متعددی در شبکۀ تلگرام در هفتۀ اخیر به گیرد! به عنوان مثال کاربران بسیاری در شبکه توئیتر و کانالدربرمی

سالۀ اخیر میان ایران و  1۱نامۀ اند و تفاهماره کردهمنافع متعارض و متضاد کشورهای ایران، چین و ایالت متحده اش

اند. اما های کشورهای اروپایی و آمریکایی در این باره را از منظر منافع متعارض این کشورها بررسی کردهچین و تحلیل

به موارد توان اند، میگذاری سخن گفتهدر خصوص کاربرانی که از تعارض منافع در معنای دقیق آن در حوزه سیاست

 زیر اشاره کرد:

 
 مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی

تیر باعث شد کاربران بسیاری در شبکه توئیتر  2۵رد اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس در روز 

ع باعث ، تعارض منافنسبت به این موضوع از منظر تعارض منافع واکنش نشان بدهند. از نظر برخی کاربران این شبکه

شود و برای اقدام بنیادین به منظور جلوگیری از بروز فساد نمایندگان، شان میفساد و سوءاستفادۀ نمایندگان از موقعیت

گیرند، کنترل و مدیریت شود. کاربری با نام احسان های تعارض منافعی که این افراد در معرض آن قرار میباید موقعیت

 ه نوشته است: خاندوزی در این بار 

. عدم مداخله 2برای تکرار نشدن تخلفات امثال جناب تاجگردون، باید زمین لغزنده بهارستان اصالح شود: »

. شفافیت و رفع تعارض منافع 1معنا شود( ها بیهای بودجه )تا لبی دستگاهنمایندگان در جزئیات ردیف

 «. پخش زنده کمیسیون تلفیق.۴تخصیص بودجه  جای اختیارمندی به. قاعده۱نمایندگان و اطرافیانشان 

 کاربر دیگری در همین رابطه نوشته است:

یاری ها، تعارض منافع و بسکنید... تاوقتی که قضیه شفافیت، رانتها چه میتاجگردون رد شد با تاجگردون» 

قابل  نکته… ه داردبار برای همیشه در مجلس یازدهم حل نشود؛ این داستان اداماز مسائل بنیادین دیگر یک

 «؟…!نماینده به ابطال اعتبارنامه تاجگردون رای ندادند 2۱۵توجه این است که 
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موضوع دیگری که در ارتباط با تعارض منافع نمایندگان مجلس طی هفته گذشته در شبکه اجتماعی توئیتر مورد واکنش 

وص مسائلی است که نماینده در آن مورد گذاری به یک نماینده در خصقاعده حقکاربران واقع شده است، تفویض 

شود عضو هیئت مدیره چهار آید. این موضوع در خصوص علی بابایی کارنامی که گفته مینفع به حساب میخود ذی

شرکت کاغذسازی و حمل و نقل در استان مازندران است و در عین حال به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس 

ست، باعث واکنش کاربران شده است. کاربری با نام محسن بدره در این مورد نوشته شورای اسالمی انتخاب شده ا

 است:

برعکس نهند نام زنگی کافور! کارفرما هرگز نمی تواند کارگر را نمایندگی کند. نامش را بگذارند فراکسیون »

 «کارفرمایان. عین تعارض منافع است.

ه تلگرام مجددا مورد توجه کاربران قرار گرفته است، موضوع مالیات موضوع دیگری که هم در شبکه توئیتر و هم در شبک

در خصوص تعارض منافعی که مانع به تصویب رساندن این « رسانه مکتوبات»های خالی است. کانال تلگرامی بر خانه

 شود، نوشته است:طرح توسط نمایندگان مجلس می

چون بیشتر نمایندگان از طبقه متوسط هستند و گذار به چنین طرحی تمایل ندارد؟ احتمال چرا قانون»

دانند و دوم اینکه از واکنش منفی مردم در همان طبقه متوسط نگران هستند. مالکیت چند خانه را طبیعی می

دارد. نکته آخر اینکه طرح ای و سوداگری نگه میگذار مسکن را در وضعیت سرمایهقانون« ترک فعل»اما این 

بینی شده و طبیعتا اثری بر ویالهای عمدتا خالی در هزار نفر پیش 2۱۱ای بالی ارائه شده برای شهره

وهوا به خصوص در شمال کشور نخواهد داشت. این تغییر هم با همان آب خوششهرهای کوچک و روستاهای 

 «های عدالت مواجه است.گذار به درافتادن به ضرورتتعارض منافع و عدم تمایل قانون

 
 هاکنندگان؛ سازمان حمایت از دزدها و پلیساز تولیدکنندگان و مصرف سازمان حمایت
های پیشین نسبت به تعارض منافع بنیادین در وزارت صنعت، معدن و تجارت در هایی که در هفتهدر ادامه واکنش

مجموعه وزارت های زیرهمین خبرنامه مورد تحلیل قرار گرفت، در هفتۀ گذشته نیز انتقاد مشابهی به یکی از سازمان

کنندگان و تولیدکنندگان مورد انتقاد کاربران قرار صمت مطرح شده است و وظایف متعارض سازمان حمایت از مصرف

 گرفته است. کاربری وظایف این سازمان را مصداق بارز تعارض منافع دانسته و نوشته است:
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 در دفاع از تعارض منافع 
در دفاع از تعارض منافع و خطراتی که مدیریت تعارض منافع ممکن است به همراه « ورعزیز دهپ»کانالی در تلگرام با نام 

بار بازدید شده است. در این مطلب  ۷۱۱۱داشته باشد، مطلبی از امیر ناظمی منتشر کرده است که در شبکه تلگرام 

تر از تزریق نیروهایی با کیفیبازسازی نظام اداری و بوروکراسی کشور، به شدت نیازمند تاین نقد مطرح  شده است که 

ا تسریع شان این بازسازی ر های بخش غیردولتیخارج از دولت است. نیروهایی که بتوانند با اتکاء به دانش خود یا تجربه

 و تسهیل نمایند. در این مطلب چنین نوشته شده است:

ناظر( و بخش خصوصی که با اصطالح گذار و جابجایی نیروی انسانی میان بخش حاکمیتی )دولت، نهادهای مقررات» 

ها است، هرچند مانند هر شود، یک فرصت برای ارتقاء دولتشناخته می«  (Revolving Doors) گرداندرهای »

پوشی از منافع یک تهدیدهایی از جنس تعارض منافع را نیز به همراه دارد، اما چشم« درهای گردان»ی دیگری، پدیده

آن یک نوع خودکشی است. نظام اداری با این گونه مصوبات تبدیل به بیماری شده است که  پدیده به بهانه تهدیدهای

های مدرن جهانی در خصوص فراخوان دادن دهد از کسی هم کمک نخواهد! این گونه مصوبات بستن راهترجیح می

تن راه صی بهره گرفت. بسهایی که بتوان از نیروهای توانمند بخش خصوبرای استخدام مدیران دولتی است! بستن راه

 «ورود به دولت، یعنی افزایش شکاف فعلی میان دولت و بخش خصوصی.

 
 تعارض منافع در آموزش و پرورش، وزارت علوم، نظام دارو و درمان، و بیمه و بورس

ع در مواضهای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه در این هفته نیز تکانه

های پیشین در شبکه توئیتر کاربرانی از لزوم جدیت و برنامههای اجتماعی بروز و ظهور داشت. مانند هفتهکاربران شبکه

اند. به خصوص که با توجه به این که فرصت دو ماهه وزیر ریزی دقیق و منسجم در اجرای این بخشنامه صحبت کرده

های انجام شده طی این مدت را لزم ز کاربران ارائه گزارش از روندها و پیگیریآموزش و پرورش رو به اتمام است برخی ا

 اند. دانسته

در حوزه آموزش عالی، اظهار نظر علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم بابل در مجلس شورای 

های های غیردولتی هستند، در کانالگاهداران دانشاسالمی مبنی بر تعارض منافع مدیران وزارت علوم که خود از سهام

 تلگرامی متعددی بازتاب و انتشار یافته است. 

در شبکه توئیتر تعارض منافع مسئولنی که خود یا بستگان نزدیکشان صاحب داروخانه هستند مورد انتقاد کاربری با 

تعارض منافع اعضای کمیسیون  های متعددی دربارهقرار گرفته است. این کاربر توئیت« های داروییسیاست»نام 

گذاری دارو منتشر کرده است و گرانی بیش از حد داروی رمدسیویر )داروی مؤثر در درمان کرونا( در ایران را ناشی قیمت

 از تعارض منافع مسئولن دانسته است:
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ر واقع توجه کاربران شبکه توئیت های پیشین تعارض منافع در بازار سرمایه و  بورس این هفته نیز مورددر ادامه روند هفته

گذار و مدیران صندوقی که منسوب به یک کارگزاری خاص است، گفته شده و کاربری درباره تعارض منافع بین سرمایه

هدف مدیر صندوق از انجام معامالت ممکن است کارمزدسازی برای کارگزاری باشد و نه  است، زیرا در چنین حالتی

 .بازدهی برای سرمایه گذار

های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، تغییرات صورت موضوع دیگری که در خصوص بازار سرمایه در این هفته در شبکه

ظن وجود تعارض منافع را برانگیخته است. بر « کاوان آیندهارزش»گرفته در بیمه ایران بود که با تنزل بازدهی صندوق 

هفته گذشته منتشر شده است، تغییرات مدیریتی در سطوح عالی های تلگرامی متعددی طی اساس خبری که در کانال

مدیریتی بیمه ایران و جابجایی دو معاون مدیرعامل، چند مدیر ستادی و یک مدیر عامل شرکت زیر مجموعه بیمه ایران 

یک شرکت  وناندر بیمه ایران نام بگیرد. عالوه بر این، برای یکی از معا« مرد تغییرات اتوبوسی»باعث شده محمد رضایی 

ای در بیمه ایران صادر شده و فرد مذکور با حفظ سمت خود در شرکت مذکور در تأمین سرمایه خصوصی، حکم مشاوره

اقی داده اند. اتف« مدیرعامل در سایه»حال فعالیت و مشاوره در مجموعه دولتی بیمه ایران نیز هست و برخی به وی لقب 

  .مجموعه دولتی می تواند منجر به بروز تضاد منافع و اتفاقات متعاقب آن شود که با توجه به ماهیت و شرح وظایف یک

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 3ـ  رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 1399 ریت 27تا  ریت 21 – سومشماره 
 

 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 
 زهره نجفیتحلیل هفته: 

 و جامعه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت  مجری:
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