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 درآمد
 خود عنوان کرد در اکانت توئیتری چندی پیش و در هنگام پایان مجلس دهم،جمهور، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس

یادین توانستند در مبارزه بنکاش سه الیحه مهم شفافیت، تعارض منافع و مقابله با فساد و ارتقای سالمت اداری که میای»

بارزه در کنار یکدیگر قرار گرفتن شفافیت، م«. شدیافتند و به نام مجلس دهم ثبت میبا فساد مؤثر باشند، فرصت طرح می

 فع نشان از ارتباط وثیق این سه با یکدیگر دارد.با فساد و تعارض منا

تعارض »های مهمی چون اگر گرفتار آفت»الدین آشنا، بیان کرد جمهور، حسامای رئیسمشاور رسانه نیزاواخر هفته گذشته 

ار کن این اظهارنظر در«. نبودیم، وضع کنونی کشورمان بسیار متفاوت بود« دروغ»و « جهل و نادانی»، «فساد»، «منافع

ترین مسائل عنوان یکی از جدیدهد مقامات کشور به پیامدهای مخرب تعارض منافع بهبسیاری موارد دیگر نشان می

 اند.سیاستی کشور پی برده

های دولتی درباره مدیریت تعارض منافع همچون ها و سازمانهای متعدد وزارتخانهالیحه مدیریت تعارض منافع، بخشنامه

سازی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری تهران و غیره حاکی از آن است که وزارت راه و شهر 

مدیریت تعارض منافع در دستور کار سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم قرارگرفته است. در کنار این تأکید سیاستمداران 

محمد شریعتمداری و غیره را نیز باید  الدین آشنا،حساممیرزایی، محسن حاجیسرشناس همچون اسحاق جهانگیری، 

 گذاری درک کرد.عنوان تبدیل مدیریت تعارض منافع به مسئله سیاستبه

سیاستی جمهوری -توان یک چالش جدی در پیشروی قرار دادن تعارض منافع در گفتمان سیاسیحال همچنان میبااین

ثر متون منتشرشده واژه فساد است. اگرچه هر فسادی از اسالمی ایران را شناسایی کرد. همزاد اصلی تعارض منافع در اک

کنیم، کمترین عارضه ناشی از تعارض آید، اما آنچه ما تحت عنوان فساد عریان از آن یاد میبستر تعارض منافع پدید می

 یطانیایم، وحشتناک است؛ اما پیامد شمنافع است. به زبان دیگر هرچه فسادهایی که ما در طول یک دهه اخیر دیده

 روی کشور و از دست رفتن رفاه اجتماعی است.گویی به مسائل پیشو درنتیجه آن عدم پاسخ« ناکارآمدی»تعارض منافع 

. فقر دهدوضوح تأثیرات رفاهی آن بر زندگی مردم را نشان میهای هفته اخیر درباره تعارض منافع بهمطالعه اخبار و گزارش

ی ها دسترسمطالب هفته گذشته در حوزه تعارض منافع بوده است، اما عالوه بر اینآموزشی و فقر مسکن دو حوزه پربحث 

 کرد. توان به این لیست بلند و باال اضافهنابرابر به تسهیالت مالی، فقر انرژی، فقر بهداشتی و پزشکی و غیره را نیز می

 هایترین راهعنوان یکی از اصلیخالی را بههای برای مثال کارشناسان بسیاری در طول دو دهه اخیر اخذ مالیات از خانه

ها الیحه آن را به مجلس های متعدد نیز در طول این دورهاند. دولتای شدن مسکن در ایران عنوان کردهجلوگیری از سرمایه

 رفت. بسیاری از کارشناسان دلیل این موضوع اند، اما تا همین اواخر مجلس زیر بار این لوایح نمیتقدیم کرده
 

کی را مال

 اند. نمایندگان مجلس عنوان کرده

 وزیر آموزش و پرورش به دنبال مدیریت تعارض منافع است، بخش عمده
 
ای از فرایندهای در بخش آموزش نیز که اخیرا

ها برای شرکت منصفانه در این رقابت، کاهش سازی نادرست، عدم حذف کنکور و ناتوانی بسیاری از خانوادهخصوصی

توان از مد تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش است. برای مثال چگونه میات مدارس دولتی و غیره پیعمده کیفی
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ها مدیران آموزش و پرورش، که خود مدارس غیردولتی دارند، انتظار بهبود کیفیت مدارس دولتی را داشت؟ وقتی منافع آن

 آموزان به سمت مدارس غیردولتی است.در هدایت دانش

دیگر عبارتبر کاهش رفاه اجتماعی، نتیجه قطعی هر نوع تعارض منافعی ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور است. بهعالوه 

عدم پاسخ به بسیاری از مسائل سیاستی کشور، قوانین غیر کارآمد، اجرای ناکارآمد قوانین و غیره نتیجه تمام و کمال تعارض 

به  های دولتیگذاری ایران، اعطای کارگزاریض منافع در نظام سیاستسازی موضوع تعارمنافع است. تا قبل از برجسته

نیروی  شد. بازنشستگانتنها خالف قانون و غیراخالقی نبود، بلکه توصیه و تشویق نیز میکارکنان حاضر در آن بخش نه

بخشی خصوصی توانبودند، کارمندان بهزیستی برای ایجاد مراکز  01انتظامی در صدر صف دریافت مجوز پلیس بعالوه 

های تامین اجتماعی و قضات بازنشسته به ، بازنشستگان تامین اجتماعی به دریافت مجور کارگزاریشدندتشویق می

 ها اشاره کرد.توان به آنو بسیاری موارد دیگر که می دریافت مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ترغیب شدند؛

ی هایو عدم وقوف به پیامدهای مخرب موقعیت تاری در نظام دیوانساالری ایراناین موارد نتیجه وجود تعارض منافع ساخ

های است. به زبان ساده پیشنهادکنندگان اصلی قوانین دستگاه های گذشته و حتی امروزهای گردان طی دههنظیر درب

ود منع نشوند، در تمام ها از اشتغال در بخش خصوصی قلمرو کاری خاجرایی کشور هستند و اگر کارکنان این دستگاه

مثال یکی از مشاغل پرسود برای بازنشستگان سازمان تأمین عنوانپیشنهادات خود منافع خود را در نظر خواهند گرفت. به

ها در حوزه حق بیمه است. نتیجه چنین شرایطی آن است که کارکنان سازمان اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره برای شرکت

 به شفاف کردن فرایندها یا اصالح آن نخواهند داشت. ایه عالقهگاتأمین اجتماعی هیچ

شود. در همین عالوه بر مرحله اصالحات یا طرح پیشنهادهای قانونی، تعارض منافع مانع از اجرای درست قوانین نیز می

 ه است. مشکالتعنوان چالش ذکرشدهای ملی بهمحیطی در پروژههای ارزیابی زیستشماره از عدم اجرای مناسب پیوست

ای یک پیوست ای در کشورهای جهان آنان را مجاب کرده است تا هر پروژه توسعههای توسعهمحیطی طرحعدیده زیست

ها، ای همچون سدها، بزرگراههای توسعهکنند که آیا پروژهها ارزیابی میمحیطی داشته باشد. این پیوستارزیابی زیست

مشکالت محیط زیستی ایجاد خواهند کرد یا خیر؟ اما اجرای همراه با تعارض منافع این های صنعتی بزرگ و غیره کارخانه

 ها شده است.ها عمال  باعث نمایشی شدن پروژهارزیابی

های متوسط و بزرگ خود موظف به شود. شهرداری تهران برای پروژههمین موضوع در شهرداری تهران نیز مشاهده می

اجتماعی و فرهنگی( است. اما مکانیزم همراه با تعارض منافع آن باعث ضایع شدن تأثیرات مثبت اجرای اتاف )ارزیابی تأثیر 

های اتاف خود شهرداری تهران است، بنابراین بدیهی است که شهرداری این دیگر مسئول اجرای طرحعبارتآن شد. به

شگران مانع از اجرای یک طرح شهرداری شوند، از تر خواهد سپرد. به زبان ساده اگر پژوهها را به پژوهشگران همراهپروژه

 های آتی اتاف حذف خواهند شد.طرح

های تعارض منافع، ناکارآمدی و دهد عالوه بر فسادهای ناشی از موقعیتشده در باال نشان میتمام موارد و مصادیق ارائه

 تی اگر به فساد منجر نشود.های تعارض منافع خواهد بود، حکاهش عمده رفاه اجتماعی پیامد اصلی موقعیت

گذاری اهمیت تغییر نگاه نسبت به تعارض منافع آن است که مرتبط کردن این مفهوم با فساد، پیشبرد آن در سطح سیاست

گونه قلمداد شود که هر موقعیت تعارض منافع مساوی با فساد است. چنین دیگر نباید اینعبارترا سخت خواهد کرد. به
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که ارتباط دادن مفهوم تعارض های اصالحی خواهد شد. درصورتیتدافعی نظام دیوانساالری به طرحنگاهی باعث واکنش 

منافع با ناکارآمدی و همچنین کاهش رفاه اجتماعی همراهی عمومی بیشتری به بار خواهد آورد. البته این موضوع به آن 

 نفعهای ذیسهل خواهد شد. مقاومت گروه های تعارض منافعمعنا نیست که با صرف چنین قلمدادی مدیریت موقعیت

همواره پایدار خواهد بود و پیشبرد اصالحات در این مسیر بسیار سخت و نیازمند استفاده از رویکردهای مناسب همچون 

 است. (PDIA) «انطباق مداوم مسئله محور»

*** 

 به این شرح است: هفته گذشته در حوزه تعارض منافع اصلی هایها و گزارشاخبار، تحلیل سرتیتر

 نفر از مدیران و کارکنان بهزیستی  0۱ها منجر به برکناری ابالغ بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی به استان

 خراسان شمالی و یا لغو مجوز فعالیت مراکز زیر نظر آنها شد.

 ع ن را ناشی از تعارض منافشده برای پرستاراجواد توکلی، عضو نظام پرستاری مشهد، مشکالت موجود در قوانین وضع

 مسئوالن دانست.

 رکت مسافرها به شهای مجلس طی تحقیقاتی به بررسی بازارهای اقامتی پرداخته و واگذاری مدیریت خانهمرکز پژوهش

اندازی دولت برای دریافت مجوز این مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی را عامل ایجاد تعارض منافع  و دست

 اند.دها میاقامتگاه

 ی فرهیختگان در گزارشی مفصل به بررسی تجارب مدیریت تعارض منافع در جهان و به طور خاص در سه کشور روزنامه

های اجرایی ی جنوبی و کانادا پرداخته تا راهکارهایی عملیاتی پیش روی سیاستگذاران و مسئوالن دستگاهآمریکا، کره

 کند. های تعارض منافع ارائهبرای مقابله با موقعیت

 های الفخفاخ نخست وزیر این کشور شامل تعارض منافع، فساد مالی و هیات مبارزه با فساد تونس گزارشی از اتهام

 هایی که مالک بخشی از سهام آنهاست، منتشر کرد. اداری و فرار مالیاتی در قراردادهای دولت با شرکت

 ها میوه»قسمتی  ۸هوری در مراسم رونمایی از مستند های استراتژیک ریاست جمالدین آشنا رئیس مرکز بررسیحسام

 .بسیار جدی روبرو هستیم« تعارض منافع»با در حوزه تولید و واردات کشاورزی که  کردهبیان « اندروی درخت مانده

 گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه طرحوبابایی )وزیر اسبق آموزش و پرورش( در گفتحمیدرضا حاجی 

های مدیریت تعارض منافع اقدامی مثبت از سوی وزیر آموزش و پرورش است، مصادیق تعارض منافع را در بخش

 داند.را محدود به چند بخش نمی دانسته و آن در جریانمختلف آموزش و پرورش 

 ،ت شفافی مهدی عسگری )عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس( عنوان کرد با وجود تعارض منافع در صنعت خودرو

تواند بر آنها نظارت دولت تا وقتی مدیریت خودروسازان بزرگ کشور را به عهده دارد نمی و واقعی محقق نخواهد شد

 کند. 
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 ی تعارض منافع است سطح رفاهی پایین پرستاران نتیجه
 99تیر  62ـ ( مشهد ینظام پرستارعضو )ی جواد توکل

 سالمت یتعارض منافع در حوزه  

 

شده ضعو ینوگو با خبرنگار صبح توس، مشکالت موجود در قوانمشهد در گفت یعضو نظام پرستار ی،جواد توکل

 یسابق بهداشت درمان و آموزش پزشک یرشد: وز یاز تعارض منافع مسئوالن دانست و مدع یپرستاران را ناش یبرا

 یپزشک یهاتعرفه یشبودند به تعارض منافع دچار شدند و با اعمال افزا یخصوص یمارستانآنکه صاحب ب یلبه دل

 
 
 د.انجام ندادن یپرستاران عمل مثبت یدر جهت رفاه و آرامش شغل یاند ولخودشان و همکارانشان سود برده قطعا

 خبرگزاری صبح توس 

 

 

 تعارض منافع مشاوران امالک
 99تیر  6۸ـ قائم شریعتی 

 یمسکن و شهرساز یر حوزهتعارض منافع د  

 

و مشاوران امالک  یمعامالت ملک یهابها، صاحبان بنگاهمسکن و اجاره متیق شیدر افزا ینفعان جد یاز ذ یکی

 ای یهمان حق دالل انهی)در زبان عام یگرحق واسطه یعنیدرآمدشان  نکهیا اول:لیهستند، چرا؟  حداقل به دو دل

 باالتر برود به نفعشان است. متی( به صورت درصد است لذا هرچه قونیسیکم

 ،یرگهستند و خود عالوه بر واسطه یواحد مسکون نیچند یدارا شانکیبستگان درجه  ایبعضا خود  نکهیا دوم

تازه ساخته شده و در  یمسکون یهاموضوع به خصوص در شهرک نی. ادهندیانجام م زیو فروش مسکن ن دیخر

 .شودیم دهیشدت د هشده، ب جادیتر اه مسکن ارزانکه با هدف عرض دیحال ساخت و در مناطق جد

عضا ب شتر،یب یدیکسب سود و عا لیموضوع ندارند بلکه به دل نیدر ا هامتیبه کاهش ق یانه تنها عالقه لذا

. در کنندیم یباز ینقش جد متیق شیو افزا نییو در تع کنندیاعالم م انیباالتر از حد واقع به مشتر ییهامتیق

 یحت ای یو اگر بنگاه کنندیهم عمل م ابه طور هماهنگ ب متیق نییتع یبرا یصنف یطق واحدهامنا یبرخ

 ست؟یحل چ راه .ردیگیقرار م نیریاعالم کند مورد اعتراض سا ترنییپا یمتیبخواهد ق یشخص

 بدون مجوز تیاز فعال یریمجوز و جلوگ یمشاوران امالک دارا یصنف یسامانه واحدها تی.  شفاف0

 ،یاقولنامه ،یوکالت ،یاسند، عرصه ی)دارا یبه هر نوع یاز دو واحد مسکون شیب دیخر ایدارا بودن  تیممنوع . 6

 ی.خود و همسر و فرزندان تحت سرپرست یو...( برا یادفترچه

 مانند مشارکت در ساخت و ... هاتیفعال ریسا تی.  ممنوع۳

 شیزااف بیمشاوران امالک از درصد به اعداد ثابت مشخص با ضر یصنف یواحدها ییقانون نحوه درآمدزا ریی. تغ۴

 مسکن. یساالنه متناسب با نرخ تورم منها
 خبرگزاری آنا 

 

http://sobhtoos.ir/post/350437
http://sobhtoos.ir/post/350437
https://ana.press/i/502494
https://ana.press/i/502494
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 یبخش مسکن و شهرساز تعارض منافع دری بررس
 99تیر  6۸ـ )نویسنده اندیشکده شفافیت برای ایران( ی محسن یحسنعل

  ی مسکن و شهرسازی حوزهتعارض منافع در  

 

 ییبه شناسا تیرماه 69در تاریخ  ،یادامه سلسله جلسات تعارض منافع در حکمران اندیشکده شفافیت برای ایران در

 نیدکتر افشپرداخت. در این نشست از منظر تعارض منافع  یفساد در بخش مسکن و شهرساز یهاگلوگاه

 ی به عنوان سخنران حضور داشتند.و مهندس فاضل توتونچ یدکتر اقبال شاکر پور،نیپرو
 شفافیت برای ایران 

 

 

  ددهجمع شدن بساط مافیای کنکور را نمی تعارض منافع اجازه
 99تیر  6۸ـ )فعال صنفی معلمان(  نژاد کیمحمدرضا ن

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

نکور ک یایبساط ماف دهدیکنکور است، اجازه نم ینپرقدرت و مستحکمش هم یهااز گلوگاه یکیتعارض منافع که 

ا ب تواندیو نه م کند ینههز ینهزم یندر ا خواهدیوپرورش نه م. آموزشخواهدیم یزور اقتصاد یاماف ینجمع شود. ا

اند و تعارض منافع یرمجموعه، درگ ینمختلف ا یهابخش ینکهرا انجام دهد. ضمن ا یکار ینامروز چن یطشرا

برآورد ساده، اگر از هر  یک. با کندیدرآمد کسب م ینهزم یندولت هم در ا یو از طرف برندیخودشان هم نفع م

نفر ضرب شود، رقم  میلیونیکهزار تومان گرفته شود و در  0۵1تا  011نام در کنکور، حدود ثبت یآموز برادانش

. در آزمون استخدام کندینم یپوشچشم یمنبع درآمد یناز ا یراحتدولت به ینخواهد شد. بنابرا یبزرگ یاربس

مدت و کم در کوتاهدولت است. دست یبرا اییهحاش یدرآمدها هاینهست و همه ا یامسئله ینچنهم یکشور

 یهمؤسسات، آگا ینتنها راه مقابله با ا ینکند. بنابرا یدرآمد خال یندخلش را از ا خواهدینم یدولت یچه مدتیانم

کنند اما  رسانییآگاه یدو وزارت ارشاد با یماوپرورش و صداوسمثل آموزش ییهادادن به مردم است، گرچه مجموعه

رند و در افراد را بخ ی،اقتصاد یتبا توجه به وضع توانندیم ریاند و مؤسسات کنکوتعارض منافع ینا یرخودشان درگ

نکور ک یایکرد که با ماف یگذارخود هدف یآمد و برا یریوز ید. تصور کنماندینم یباق یاراه چاره یگرصورت د ینا

 یقاز طر انیرسعکم گرفت. اطالدست یدرا نبا یاماف ینقدرت ا ینکردند که استعفا بدهد، بنابرا یمبارزه کند اما کار

  اند.کم مخاطب هاینچون ا یستمستقل هم ممکن ن یهارسانه

الن را با مسئو  یماتمؤسسات کنکور باالست و تصم یپرسش نهفته است. چون منافع و قدرت اقتصاد یندر ا پاسخ

افراد  حالیندرع کنند،ینفوذ مداده و اعمال ییرتغ شود،یردوبدل م بینینکه درا ییهاو پول یهاتتوج

 دهند.  ییرات خود را تغیمواسطه، تصم ینبه ا توانندیدارند که م یازهاییامت گیرنده،یمتصم
 روزنامه رسالت 

 

https://tp4.ir/?p=5279
https://tp4.ir/?p=5279
https://resalat-news.com/?p=25366
https://resalat-news.com/?p=25366


 

 

 

 

 

 

 1399مرداد  3تیر تا  28    |     4شماره  7

 

 تعارض منافع نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها
 99تیر  6۸ـ مجلس(  یشوراها یسیونعضو کمآباد و ) نماینده نجفی ابوالفضل ابوتراب

 تعارض منافع در مجلس  

 

ارجاع  ژهیبه کارگروه و یکارشناس یبررس یو برا یدرس یبطرح مذکور به تصو یاتکل یسیونکم یر،در جلسه اخ

 یتحصال ییدتا این است کهناظر بر شهر و روستا  یطرح اصالح قانون انتخابات شوراها یمحورها ینترمهم شد.

. کنندیم یتصالح ییدرا تا یداهاهمه کاند یندگان،است که نما یندگاندر انتخابات شوراها بر عهده نما یداهاکاند

 یرأ یشهر در انتخابات مجلس به و یشورا یدایکاند یفهکار را نکنند، ممکن است اقوام و طا ینچراکه اگر ا

 تعارض منافع وج
 
 ود دارد.ندهند و اصطالحا

 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 ایتعارض منافع در دن تیریمد یاصل یراهکارها
 99تیر  69ـ روزنامه فرهیختگان 

 کلیات تعارض منافع  

 

 یرت جدصوآنها را به شرویپ یتعارض منافع که عمده کشورها تیریو مد یریشگیپ یاصل یراهکارها یطور کلبه

 ؛اقرار به وجود تعارض منافعی؛ اعالم منافع مال: است یقابل بررس یاند، در سه دسته کلدر دستورکار قرار داده

 . تیاعمال محدود

به  یاعتماد عموم یابیباز یبرا یسلسله اقدامات« در دولت یاصول اخالق»قانون  بیتالش شد با تصو کایآمر در

و  یمقامات دولت یو مال یسابقه استخدام یاجبار یسازشفاف نهیزم یشود. قانون اصول اخالق ییدولت اجرا

 تیولمسئ انیپس از پا یهادر دوره یولتد تمقاما هاییتفعال یبرا نیرا فراهم آورد و همچن شانکیبستگان نزد

 یهارا به دستگاه یاگانه0۴اصول  062۴۱ ییبوش پدر با ابالغ دستور اجرا 09۸9کرد. در سال  جادیا تیمحدود

 درنظر گرفته شد؛ از جمله: یخدمات دولت یبرا یموجب آن الزاماتابالغ کرد که به یدولت ییاجرا

 در تعارض باشد. یدولت فیکه با انجام درست وظا یمنافع مال یتمالکعدم -

 .یجهت کسب منافع شخص یرعمومیغ یبراساس اطالعات دولت یمعامالت مال یاجراعدم -

 .یاحرفه فیمرتبط با انجام وظا هیهد یافتدرعدم -

 از منصب خود. یشخص یبرداراز بهره یمقامات دولت زیپره -

 خاص. یحقوق ای یقیمنافع اشخاص حق حیو ترج یاز عمل جانبدارانه توسط ماموران دولت یخوددار -

 ددر تناقض باش شانیدولت فیکه با وظا یاز اقدامات زیو پره یکارکنان دولت یبرا یرونینداشتن شغل ب -

 فساد مقامات و... توسط کارکنان و... . ،یاختالس، کالهبردار یضرورت افشا -
 روزنامه فرهیختگان 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/28/2308728
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/28/2308728
http://fdn.ir/43353
http://fdn.ir/43353
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 مجوز خانه مسافر در گرو مدیریت تعارض منافع
 99تیر  69ـ  مجلس یهامرکز پژوهش

 ی گردشگریتعارض منافع در حوزه  

 

 یارهاپرداخته و رفت یاقامت یبازارها یرپوستیز یصورت گرفته به بررس یقاتتحق یمجلس ط یهامرکز پژوهش

افر در مسامر منجر به کساد بازار خانه ینکرده است که ا یدر مقابل سفر ارزان معرف یاندازعنوان دستدولت را به

  شده است. یرانا

درصد  ۱حدود  یعنیهزار از آنها 61تنها  یرانهزار خانه مسافر در ا ۳11رغم وجود بهبه گزارش دنیای اقتصاد 

به اخذ  ییلمجوز، تما یافتدر در یرانهسختگ یطشرا یلمسافرها به دال خانه یراند و سامجوز کرده یافتاقدام به در

وجود دارد، اما وجود  یزن اضاشده و تق یافتها دراهبه اقامتگ یازن یگنالس ینکهمجوز ندارند. با توجه به ا

آن تعارض  یلوجود دارد که عمده دل ییهاچالش یران. در اشودیبازار م ینمانع رونق ا یدولت یاندازهادست

ر به  منج یو جهانگرد یرانگردیا یمسافرها به شرکت مادرتخصصخانه یریتمد یاست. واگذار نفعانیمنافع ذ

 همراه کرده است. اییچیدهپ یبوروکراس امجوز را ب یافتشده و درتعارض منافع 
 دنیای اقتصاد 

 

 

  یخراسان شمال یستیبهز در ادارهتعارض منافع مدیریت 
 99تیر  ۳1ـ ی( خراسان شمال یستیبهز رکلیمد)اسماعیل قربانی 

 تعارض منافع در سازمان بهزیستی  

 

 یستیو کارکنان بهز رانینفر از مد 0۱ یها منجر به برکناربه استان یستیابالغ بخشنامه تعارض منافع سازمان بهز

 یدارا ،یستینفر از مسووالن و کارشناسان ناظر بهز 2 نظر آنها شد. ریمراکز ز تیلغو مجوز فعال ایو  یخراسان شمال

 کسالیداشتند که در  تیفعال یستیموسسات بهز رهیمد اتیامنا و ه اتیبه عنوان عضو ه گرینفر د 00جواز مرکز و 

که  صاحب جواز مراکز  ینفر 2از  اند.از پست خود کنار گذاشته شده  ایشده و  لغوآنان  یگذشته مجوز کار

 یاز پست ها گرینفر د ۴خود ماندند و  یسازمان یکرده و در پست ها لینفر مراکز خود را تعط 6بودند  یستیبهز

پوشش و نظارت  ریز یدر خراسان شمال یردولتیمرکز و موسسه غ 20۵ خود جا به جا شدند. یو نظارت یتیریمد

 قرار دارد. یستیبهز

مراکز شبانه  ،یو حرکت یمعلوالن جسم یشامل مهد کودک، مراکز نگهدار یردولتیو غ یمرکز خصوص هزار ۴1

شش پو ریروان مزمن ز مارانیب یمراکز سالمندان و مراکز نگهدار ،یمراکز مشاوره، مراکز توانبخش ،ینگهدار یروز

از جمله  یستیاندرکاران بهزسط دستتو ینوعمرکز به  ۴11رقم هزار و  نیدارند که از ا تیفعال یستیسازمان بهز

  شدند. یبستگان آنان اداره م ایکارشناسان، بازنشستگان و  ران،یمد
 خبرگزاری ایرنا 

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3674031
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3674031
http://www.irna.ir/news/83856254/
http://www.irna.ir/news/83856254/
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 ی تونسمستعف ریاتهامات نخست وز تعارض منافع از جمله
 99تیر  ۳1ـ )خبرنگار ایسنا( سپیده حسینی 

 های جهانی تعارض منافعنمونه  
 

ساد کشور شامل تعارض منافع، ف نیا ریالفخفاخ نخست وز اسیال یهااز اتهام یمبارزه با فساد تونس گزارش اتیه

 از سهام آنهاست، منتشر کرد. یکه مالک بخش ییهادولت با شرکت یدر قراردادها یاتیو فرار مال یو ادار یمال

 یهاییسفر و بلوکه دارا تیدر خصوص ممنوع یمبارزه با فساد تونس از دادستان کل خواست دستورات یمل اتیه

 صادر کند. یمستعف ریست وزمشکوک در پرونده تعارض منافع نخ

، نور پارلمان تونس سیرئ ،یدر نشست روز جمعه خود با راشد الغنوش دیسع سیتونس فاش کردند، ق یهارسانه

در  جمهور تونس سیرئ کار تونس و الفخفاخ رسما از او خواست استعفا دهد. هیاتحاد رکلیدب ،یالطبوب نیالد

از  پس زین یو جنبش مردم کیدموکرات انیحزب از جمله جر نیاز فخفاخ داشت که چند یدرخواست نیچن یحال

 داشتند. یدرخواست نیدر خصوص اتهامات تضاد منافع، از او چن یدو کارشناس دولت یهاانتشار گزارش

که  ییدو گزارش الفخفاخ محکوم شده و بر تعارض منافع در قراردادها نیکردند: در ا دیکارشناسان تاک یبرخ

 شد. دیاند، تاکاو با دولت به امضا رسانده یهاشرکت
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 دیتعارض منافع را د یرد پا توانیکشور م یهایماندگعقبدر 
 99تیر  ۳0ـ ی( جمهور یاستر یکاستراتژ هاییمرکز بررس یسرئ)الدین آشنا حسام
 تعارض منافع در بخش کشاورزی، شیالت و دام  

 

 یقسمت ۸از مستند  ییدر مراسم رونما یجمهور یاستر یکاستراتژ هاییمرکز بررس یسآشنا رئ ینالدحسام

، «فساد»، «تعارض منافع»چون  یمهم یهاداشت: اگر ما گرفتار موضوع یانب« انددرخت مانده یرو هایوهم»

متفاوت  یاربس ییغذا یتجمله حوزه امناز امر من یلیدر خ مانیوضع کنون یم،نبود« دروغ»و  «یجهل و نادان»

شاغل هستند و همزمان در واردات منافع داشته باشند، اگر  یکه در وزارت جهاد کشاورز یبود. اگر باشند کسان

که در  یمنافع داشته باشند، اگر باشند کسان یرمجازآب غ یهاکار کنند و در چاه یروکه در وزارت ن یباشند کسان

« نافعتعارض م»ها، با ها و سازمانوزارتخانه یردر سا یا دداشته باشن یوزارت کشور کار کنند و در انتخابات منافع

کشور  هاییماندگاز عقب یاریمسأله تا با قدرت قاهره حل نشود، در بس ینشد؛ ا یمروبرو خواه یجد یاربس

 ید.را د« تعارض منافع» یرد پا توانیم
 خبرگزاری فارس 

 
 

https://www.isna.ir/news/99043022135/
https://www.isna.ir/news/99043022135/
http://fna.ir/eyeir5
http://fna.ir/eyeir5
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 ارزیاباناز بروز تعارض منافع  یریراه جلوگشفافیت؛ 
 99تیر  ۳0ـ ی( ابیارز یآموزش انجمن جهان یتهکم ریدب) انیسیبهزاد رئ

 تعارض منافع در حوزه محیط زیست  

 

منوط به انجام و … توسعه شهرها و ع،یها، احداث صناساخت راه رینظ یاتوسعه یهاپروژه یبرابر قانون، اجرا

حفاظت  با سازمان ابیو کارفرما و روابط ارز ابیارز نیروابط ب امااست.  یستیزطیاثرات مح یابیمطالعات ارز دییتأ

مجدد بازنشستگان در حوزه  تیفه، اشتغال همزمان و فعالیوظ -همچون تعارض درآمد یموضوعات ستیزطیمح

 .شودیرا شامل م یکار

 هاابیارز یهم بعض رانیخارج از اکند: رئیسیان در مصاحبه با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تصریح می

ازمان کارفرما و س تیرضا یو برا کندیم فیفقط از پروژه تعر یعنی. سندینویم« شوم! تیگزارش فدا»اصطالحا 

 نینهم چ دیبا شود،یتوسط کارفرما پرداخت م یابیمطالعات ارز نهیتمام کشورها هز در. شودینوشته م یولتد

 نیدوج کی ایدر دن اما. بردیم یآن سود مال یپروژه است و از اجرا کی میمستق نفعیباشد، چون کارفرما ذ

 ایها کتشر  یرسم یپرداخت کند. مثل حسابرس دیکه پول آن را کارفرما با میشخص ثالث دار یهانظارت زمیمکان

، اعالم کنند یرواقعیغ یهاآنها نتوانند گزارش شودیکه باعث م یزمیواردات. مکان یبرا یفن یدر مورد بازرس

 د،شویکند، فردا معلوم م یکار نیاش چنساالنه یشرکت در حسابرس کیاست. اگر « گر جامعهچشم نظارت»

ر برابر د تواندینم یاف هستند، کسو شف شوندیمسائل ثبت م ی. وقتکندیو سهامش سقوط م رودیم شیآبرو

و  ابیآن بر عملکرد ارز ریاز تأث یریاز بروز تعارض منافع و جلوگ یریپاسخگو نباشد. راه جلوگ مشیتصم

 است. تیشفاف ران،یگمیتصم
 روزنامه شهروند 

 

 

  بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، اقدامی مثبت است
 99 مرداد 0ـ ( مردم همدان یندهنما) بابایییحاج یدرضاحم
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

طرح  یمردم همدان درباره ابعاد مختلف اجرا یندهاسبق آموزش و پرورش و نما یروز بابایییحاج یدرضاحم

و پرورش است،  زشآمو یروز یمثبت از سو یطرح اقدام ینا ینکهتعارض منافع در آموزش و پرورش با اشاره به ا

خدمات رسان به آموزش و پرورش  یهاشرکت ی،کمک درس یهاچاپ کتاب ی،داراظهار کرد: در موضوع مدرسه

 که یدر موارد موضوع از قبل هم وجود داشت. ینمصداق تعارض منافع است و ا یلقب یناز ا یگرید یهاو بخش

موزان دانش آ یشترجذب ب یه،شهر ینرخ باال  کند،یم یستاس یادر آموزش و پرورش مدرسه یرمعاون وز یا یرکلمد

 ود.رفع ش یداست که با سیبیبودن آ ینفعذ ینو هم یمارس را شاهد هستمد یگرو رونق مدرسه اش نسبت به د
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

https://shahrvanddaily.ir/67794/1399/04/31
https://shahrvanddaily.ir/67794/1399/04/31
https://www.yjc.ir/00VBJm
https://www.yjc.ir/00VBJm
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 سازی تعارض منافع فعال شودگفتمانی در اتاق بازرگان یروابط عموم
 99 مرداد 0ـ  ه(در امور رسان یاجتماع ینسازمان تام یرعاملمشاورمد) یانرستم یمابراه
  کلیات تعارض منافع  

 

 یتهران بر همکار یارشد اتاق بازرگان یرانبا معاونان و مد یرانا یانجمن روابط عموم یرهمد یاته یاعضا یداردر د

و ارائه خدمات  یبخش خصوص یهاها و بنگاهدر تشکل یو نقش روابط عموم یگاهجا یارتقا یموثر دو طرف برا

 شد.  یدتاک یبه کارشناسان روابط عموم یآموزش

 استقالل آنهاست، بر یران،ا یچون انجمن روابط عموم ییعمده نهادها یژگیکه و ینا یانبا ب یانرستم یمابراه

 یهاحوزه یشکسوتپ ینکرد. ا یدتهران تاک یچون اتاق بازرگان ییامل انجمن با نهادهاو تع یضرورت همکار

 یانپررنگ است و متاسفانه گفتم یارمنافع بس عارضمساله ت یرانافزود: در اقتصاد ا یو روابط عموم ینگارروزنامه

 تعارض منافع شکل نگرفته است.  یدارا یهاگروه ینب

 ینا نیوگو را باز گفت یرا دارد که شکل مناسب ییتوانا ینا یاتاق بازرگان یروابط عموم یژهبه و هایروابط عموم

قتصاد ا ییموجب شکوفا ی،اقتصاد هاییتفعال یدنبست کشبه بن یجاها شکل دهد تا تعارض منافع بهگروه

 همگان است. یشود که انتفاع آن برا یتمز یدارا یهادر حوزه
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 

 

 یدر حوزه خودروساز یمشکل اصلتعارض منافع؛ 
 99 مرداد ۳ـ ( و معادن مجلس یعصنا یسیونعضو کم) مهدی عسگری

 تعارض منافع در صنعت خودرو  

 

 یمردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورا یندهو معادن مجلس و نما یعصنا یسیونعضو کم یعسگر یمهد

 یواقع سازییو مردم ۴۴اصل  یکل هاییاستس یحصح یرا اجرا یحل مشکالت خودروساز یدکل یاسالم

 یراند زک یداپ یمناسب یریتیداند و معتقد است صنعت خودرو با گذشت چند دهه، هنوز نتوانسته ساختار مدیم

و  یرشفافغ یساختار یریت،و مد یتاما نحوه کارکرد، مالک اندیوصخودروسازان بزرگ کشور در ظاهر خص

 است. یناکارآمد دولت هایگذارییاستو... متاثر از س یاقمار یهااز شرکت یانبوه ی،حلقو هاییریتمد

ند. منافع" و تحقق "منافع مردم" باش به دنبال رفع "تعارض یدخود با ییو دولت با ابزار اجرا یبا نقش نظارت مجلس

 نیاست. مهمتر یواقع سازییو مردم ۴۴اصل  یکل هاییاستس یحصح یاجرا یحل مشکالت خودروساز یدکل

بر خودروسازان است  تیریو اصالح مد یو حرکت به سمت تحول، انحالل خودسهامدار طیشرا نیراه برون رفت از ا

 کیو از  کند تیتجارت فعال نیو بتواند در چارچوب قوان ردیشکل گ ریپذتیو مسوول یواقع رهیمد اتیتا مجمع و ه

 دهد. تیماه رییتغ یو رقابت ایپو یبنگاه اقتصاد کیناکارآمد به  یدولت یاسیمحفل س
 خبرگزاری خانه ملت 

 

http://tccim.ir/story/?nid=64292
http://tccim.ir/story/?nid=64292
https://www.icana.ir/Fa/News/451483/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/News/451483/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  مدیریت تعارض منافع در نظام مالیاتی
 99 مرداد ۳ـ یف( شر یحکمران یشکدهاند یسرئ)ی مرو یعل
 تعارض منافع در نظام مالیاتی  

 

نظام  گریاما کارکرد د دهدیکار را انجام م ینا یاتیدارد که سازمان امور مال یستان یاتکارکرد مال یک یاتیمال نظام

کار  ینو حل کند؛ ا یدگیرا رس یاتیمال یاختالفات و دعاو یدبا یاتیاست. نظام مال یبه دعاو یدگیرس یاتی،مال

گردد  محقق یاختالف به نحو حداکثر ینطرف یعدالت برا ققداور و تح یطرف یانجام شود که ب یابه گونه یدبا

( قرار انستیات)دستگاه مال یاتیسازمان مال یلکارکرد هم عمال  ذ ینموجود ا یتدر وضع بینیمیکه م یدر صورت

به خود  دیباشد عمال  با یشاک یاتیاز دست سازمان مال یگرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. در واقع اگر مود

 یدنظام با نیا گرانیبه باز یاتینظام مال یاصل یکارکردها یصنحوه تخص ینببرد! ا یتشکا یاتیامور مال ازمانس

اشت؟ د یبرد و توقع پاسخ ده یتبود و به همان دستگاه شکا یشاک یدستگاه یکاز  شودیاصالح شود. مگر م

به  یعدالت ادار یوانبتواند در د یدده شاینفرسا هاییو دوندگ یاربس یهابا رد کردن چاله یرمس یندر ا یمود

 حق خود برسد.

به  ازین ینکارکردها گاه با هم تعارض منافع دارند، بنابرا ینا یمتول یهاو سازمان یگرانباز ی،از منظر ساختار

را هم  یاتیمال یگذار یاست. سیمبسپار یژهدستگاه و یکرا به  ینهاا یدنبا یم؛دار یاتینظام مال یکارکرد یبازطراح

هم گر چه در دستان  یاتیمال یگذار یاستسپرد. در حال حاضر، عمال  س یستان یاتبه سازمان مال توانینم

محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل  یاتیوزارت اقتصاد است اما به سازمان امور مال

 اصالح دچار اختالل شده است. یبرا یو هاییزهانگ شود،یمنتفع م یاتیمال هاییوصول یدرصد یکپاداش 

حل اختالف هستند که  هاییأترا محقق کند ه یاتیعدالت مالکه قرار است  ینهاد یاتی،مال یمورد دادرس در

 قرار دارند. یاتیسازمان امور مال یطرهتحت س

حقوق  یفایا یبرا یاتیبه سازمان امور مال ینکها یوجود دارد؛ قانون گذار برا یزدر حوزه درآمد ن یمنافع حت تعارض

عملکرد تعلق به  هاییاتدر مال یوصول یاتدرصد از مال یکدهد گفته که  یزهانگ هایاتاخذ مال یعنی یعموم

 است تا سازمان یمؤثر یزهانگ یناست و هم مستثنی یرمغا ینقوان یهدارد و از شمول کل یاتیسازمان امور مال

 به دنبال حداکثرکردن وصول هایاتمال ییندر تع یاتیمال
 
 باشد. هایصرفا

؛
 
 یکه هم رؤسا یدبگذار ینموضوع را در کنار ا ین. ایمارزش افزوده هم داربر  یاتماده را در مال ینمشابه ا دقیقا

 هیجکوتاه است در نت یریتشانهستند و دوره مد یاسیس یهااقتصاد پست یو هم وزرا یاتیسازمان امور مال

 یدارپا یبه درآمدها یوهش ینا ینکهکنند ولو ا ینهشیرا در کوتاه مدت ب یاتیمال یکه درآمدها شودیم ینهدفشان ا

 .گذشته است ینهاا یریتدوره مد یگرد یراز یستبزند اما مهم ن یبمدت و بلندمدت آس یانما در م
 خبرگزاری مهر 

 
  

file:///D:/sohrabi/work%2099/تعارض%20منافع/خبرنامه/mehrnews.com/xS5L7
file:///D:/sohrabi/work%2099/تعارض%20منافع/خبرنامه/mehrnews.com/xS5L7
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 بخش اول -تعارض منافع در آموزش و پرورش قیمصاد
 99تیر  ۳0ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)فاطمه نصیری 

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

 یو تحقق عدالت آموزش یآموزش همگان ستمیس یدر جامعه، کارآمد ساز یآموزش همگان تیبا توجه به اهم

 ییامر، شناسا نیا یبرا افتهیتوسعه یکشورها یراهبردها نیتردر هر جامعه است. ازجمله مهم یضرور یامر

 تیریما با ابالغ بخشنامه مد کشورآن است. در  تیریمد ایآموزش و پرورش و رفع  ستمیتعارض منافع در س قیمصاد

قرارگرفته  یوپرورش موردتوجه جدآموزش ریتابع توسط وز یهاوپرورش و سازمانتعارض منافع در وزارت آموزش

ض منافع در آموزش و پرورش اند تعار قیمصاد نیکنکور اول یو مراکز خصوص یاست. ازآنجاکه مدارس خصوص

تعارض منافع در آموزش و پرورش  قیبا موضوع مصاد ییهاینفوگرافیدر ا شود،یکه به ذهن عموم جامعه متبادر م

 حیوپرورش توضمختلف تعارض منافع در آموزش یهاتیوزارتخانه، موقع نیتر به اجامع یشده است با نگاه یسع

 .داده شوند.

 
  پایگاه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/8107/
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  یمجاز یمواضع کاربران فضا لیتحل
 قطع ریشه تعارض منافعحل مشکالت معیشتی در گرو 

 افسانه شرکت

 

-های تعارض منافع متفاوتی در فضای مجازی به بحث گذاشته شده است، از صحبتدر هفته پایانی تیرماه، موقعیت

های رییس جمهور و نامه آخوندی به وی گرفته تا تعارض منافع در آموزش و پرورش، بهزیستی و جهاد کشاورزی. آنچه 

ر تشوند موشکافانههای تعارض منافع بیشتر آشنا میر چه کاربران با مفهوم و موقعیتمسلم است آن است که ه

ظر دهند. نتیجه آنکه به نمشکالت را دنبال کرده و در هر شرایط و مشکلی ردپای این مسئله را بخوبی تشخیص می

 ها آن را بر دوش دولت نیندازند. رسد وقت آن شده که هر سه قوه در راستای مدیریت تعارض منافع گام بردارند و تنمی

الیحه مدیریت تعارض منافع که در آذر ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد گامی در  مسیر حکمرانی مطلوب، صیانت و 

رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندان جامعه است. هدف از تصویب این الیحه در دولت، حمایت از اعتماد عمومی به 

ندان و اداره کشور ، ارتقای شفافیت، ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد است. پس مقامات، مسئوالن و کارم

های مختلفی مانند سازمان ها و وزارتخانه( و ارسال به مجلس، سازمان9۸از تصویب الیحه فوق در هیئت دولت )آبان 

 بردارند. در کنار دولت، کاربران فضای مجازیبهزیستی، آموزش و پرورش در بدنه دولت تالش کردند تا در این راستا گام 

کنند. مرکز توانمندسازی تر شده و ردپای آن را در موضوعات مختلف شناسایی کرده و مینیز به این موضوع حساس

 کند تا به بررسی دغدغه کاربران فضای مجازی در حوزه تعارض منافع بپردازد.حاکمیت و جامعه هر هفته تالش می

 
 های اجتماعیآشفته مسکن در شبکه جنجال شرایط

یاری های تلگرامی بسترین موضوعاتی که هفته گذشته در فضای مجازی به آن پرداخته شده و کانالیکی از جنجالی

های رییس جمهور در خصوص عقب ماندگی در بازار مسکن و پاسخ آخوندی وزیر اسبق را منعکس کردند، صحبتآن

ع از آن قرار است که با افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و شهرهای دولت یازدهم به وی است. موضو 

های دولت دهم نماید که در حوزه مسکن با عقب ماندگی مواجه هستیم و برخی از طرحدیگر رییس جمهور اذعان می

-جواب به روحانی می گیرد که آخوندی درهنوز اجرایی نشده است. بحث میان روحانی و وزیر سابق جایی باال می

دهید را جز بازی چه اکنون نیز انجام مینویسد:" من_درباره_سیاست_مسکن_با_شما_همراه_نبودم و نیستم. و آن

طراحی سیاست مسکن در تمام کشورها با توجه به ابعاد گوناگون و وجود تضاد منافع … دانمخواران نمیدر زمین  زمین

رسمیهایی که در بافتها و بدمسکناولیسوداگران از یک سو و خانه خواران وشمار در آن بین زمینبی  های اسکان غیر 

 ”.های ملی استگذاریترین سیاستکنند از سوی دیگر، از پیچیدهمیشهرها زندگی ی میانو فرسوده
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فع را پیش آید که هدف نوشتار فوق است: چرا آخوندی بحث تعارض منادر میان این نزاع کالمی سوالی پیش می

خواران است؟ زمین خواری ، تصرف کشد و معتقد است تصمیم دولت مبنی بر ساخت مسکن بازی در زمین زمینمی

های اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه

های مالی و ملکی یز با جعل اسناد و مدارک به سو استفادهمختلف اداری و یا با شناسایی خالهای قانونی و گاه ن

پردازند. استفاده از نفوذ و رانت اطالعاتی مصداقی از تعارض منافع است. برای مثال در بحث فوق کافی است می

های نکافرادی در بدنه دولت بدانند که قرار است کجا دولت مسکن بسازد یا با استفاده از نفوذ خود پیمانکار ساخت مس

در  هاهای خارج از محدوده شهر به دلیل اطالع از اینکه در آینده نزدیک این زمیندولتی شوند. تصرف یا خرید زمین

رسد ساخت مسکن توسط بنابراین به نظر می .شودها برابر میگیرد و قیمت آن دهطرح ساخت و ساز دولت قرار می

ای تعارض منافع به هدف دلخواه و مورد نیاز مردم نرسد. تنها راه  دولت هتواند در صورت عدم مدیریت موقعیتدولت می

 ها شفافیت است.برای مقابله با این رانت

 
 های تعارض منافع در آموزش و پرورشتوجه روز افزون کاربران به موقعیت

چنان در این وزارتخانه هم موضوع بخشنامه وزیر آموزش و پرورش برای مدیریت یا به نوعی مقابله با موضوع تعارض منافع

ها قرار دارد. در این راستا های تلگرامی خبرگزاریبا گذشت بیش از یک ماه مورد توجه کاربران فضای مجازی و کانال

های وزیر بسیار در فضای مجازی بازنشر شده است :" حاجی میرزایی: برخی مدارس غیرانتفاعی هایی از صحبتتکه

گیران درباره مدارس غیرانتفاعی " این میزان توجه کاربران، گویای تضاد منافع برخی تصمیم کنند؛معلم را استثمار می

 اهمیت این بخشنامه است.

ز بازنشر های دیگر نینژاد )فعال صنفی معلمان( داشته که توسط کانالای با محمدرضا نیکمصاحبه خبرگزاری تسنیم

نژاد در این های تعارض منافع در آموزش و پرورش پرداخته شده است. نیکشده است. در این مصاحبه به موقعیت

کند که موضوع تعارض منافع در همه جهان پیچیده است اما یکی از مواردی که باید رعایت شود مصاحبه تصریح می

 است و درعدم حضور مدیران دارای تعارض منافع در جایگاه مدیریت است؛ تعارض منافع یکی از سرمنشأهای فساد 

های مصادیق گلوگاه  داری مسئوالن نیز یکی ازآموزش و پرورش بحث تعارض منافع بسیار گسترده است؛ مدرسه

ت اند و آن هم داشتن موقعیتعارض منافع در سطح مدیریتی است؛ برای تاسیس مدارس غیردولتی، یک شرط گذاشته

  آموزشی است.

 
 ض منافععزم راسخ سازمان بهزیستی بر مدیریت تعار 

به موضوع بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزیستی پرداخته و خبر از برکناری  توییتر شبکه های مختلف دررسانه

 0۱دهد. " ابالغ بخشنامه تعارض منافع منجر به برکناری نفر از مدیران و کارمندان بهزیستی خراسان شمالی می 0۱

مالی و یا لغو مجوز مراکز زیر نظر آنها شد. بر اساس این بخشنامه، نفر از مدیران وکارکنان بهزیستی #خراسان_ش

 کارکنان بهزیستی نمیتوانند همزمان مسوولیت اجرایی و مدیریت یک مرکز بهزیستی را برعهده داشته باشند."

https://www.pasinehormozgan.ir/fa/news/18839/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-5-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7/
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هزار مرکز خصوصی و غیردولتی زیر پوشش سازمان بهزیستی  ۴1گوید: می ایرنامدیرکل بهزیستی خراسان شمالی به  

اندرکاران بهزیستی از جمله مدیران، کارشناسان، مرکز به نوعی توسط دست ۴11فعالیت دارند که از این رقم هزار و 

نفر مراکز خود را  6مراکز بهزیستی بودند  صاحب جواز نفری که  2از  .بازنشستگان و یا بستگان آنان اداره می شدند

 .نفر دیگر از پست های مدیریتی و نظارتی خود جا به جا شدند ۴تعطیل کرده و در پست های سازمانی خود ماندند و 

که هفت  فرد دیگر نیز به عنوان اعضای هیات مدیره و یا هیات امنا در موسسات بهزیستی فعالیت داشتند 00وی گفت: 

 .ویت در این جایگاه ها انصراف دادنداز عض نفر

مسوول این سازمان به  0۱6الزم به ذکر است که در بهمن ماه سال گذشته با ابالغ بخشنامه رییس سازمان بهزیستی 

ماه همچنان خبرهایی مبنی بر  2علت تعارض منافع )اشتغال همزمان( استعفا دادند. اما هنوز پس از گذشت بیش از 

رسد که نشان از عزم راسخ این سازمان برای مدیریت الذکر در سازمان بهزیستی به گوش می اجرای بخشنامه فوق

العه ا مطر  این مطلبتعارض منافع از نوع اشتغال همزمان )برای مطالعه بیشتر در خصوص این موقعیت تعارض منافع 

وبی تواند نمونه ایرانی بسیار خنمایید( دارد. تجربیات این سازمان که به عنوان پیشرو در این راه قدم گذاشته است می

 های دیگر در کشور باشد.ها و وزارتخانهبرای سازمان

 
 امنیت غذایی در گرو مدیریت تعارض منافع

ر وری پایین کشاورزی داند"با موضوع بهرهها روی درخت ماندهمیوهحسام الدین آشنا به بهانه رونمایی و اکران مستند "

ایران و عوامل موثر بر پیدایش این وضعیت، در کانال تلگرامی خود تعارض منافع را عاملی در مقابل امنیت غذایی در 

 شته از درختانبینیم چه مقدار از محصوالت در سال گذنویسد:" وقتی در این مستند میکند و میایران معرفی می

 یک عدد است اند، این سؤال به ذهن متبادر میاند یا زائل و خراب شدهچیده نشده
 
شود که این اعداد و ارقام آیا صرفا

هاست که در حال نابودی است یا عدم دسترسی انداز انسانهاست که در پشت آن پنهان است؟! این پسیا زندگی انسان

های مهمی چون #تعارض_منافع، #فساد، #جهل و #نادانی ی؟ اگر ما گرفتار موضوععده زیادی به مواد اولیه غذای

جمله حوزه #امنیت_غذایی بسیار متفاوت بود. اگر باشند کسانی مان در خیلی از امر منو #دروغ نبودیم، وضع کنونی

اشند کسانی که در وزارت که در وزارت جهاد کشاورزی شاغل هستند و همزمان در واردات منافع داشته باشند، اگر ب

های آب غیرمجاز منافع داشته باشند، اگر باشند کسانی که در وزارت کشور کار کنند و در نیرو کار کنند و در چاه

 بسیار جدی روبرو خواهیم شد؛« تعارض منافع»ها، با ها و سازمانانتخابات منافعی داشته باشند یا در سایر وزارتخانه

ا دید! ر « تعارض منافع»توان رد پای های کشور میماندگیت_قاهره حل نشود، در بسیاری از عقباین مسأله تا با #قدر

 اگر #فساد بد است، باید برای #همه بد باشد. نه اینکه فساد بد باشد اما برای دیگران!"

در  ورزینخستین مستندی است که به بررسی تحلیلی صنعت کشا« اندها روی درخت ماندهمیوه»مجموعه مستند 

محورهای تولید، عرضه، صادرات، واردات، قاچاق، داللیسم و مدیریت کشاورزی در ایران و همچنین ارائه راهکار در 

 پردازد.ها میهرکدام از بخش

 

https://www.irna.ir/news/83856254/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83856254/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
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های کشور ریشه دوانده و برای ها و وزارتخانههای تعارض منافع در همه سازمانرسد آن است که موقعیتآنچه به نظر می

های تعارض منافع را حل کنیم. با وجود اهمیت این مسئله وضوعی که پیش قدم شویم باید در ابتدا موقعیتحل هر م

 الیحه مدیریت تعارضو آگاهی روزافزون مردم نسبت به آن شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که مجلس نوپای یازدهم "

ا در دستور کار خود قرار داده و این قوه نیز در این مسیر گامی " ر منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

 جدی بردارد.
 

  

http://cabinetoffice.ir/fa/news/6158/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://cabinetoffice.ir/fa/news/6158/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA
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