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 هایتها و مزچالشافشای تعارض منافع: : درآمد
 فرزهره سروش

 

مدیریت تعارض منافع، افشای وجود چنین موقعیتی است بدین معنا که فرد، گروه یا سازمانی  هاییوهامروزه یکی از ش

که در موقعیت تعارض منافع قرار دارد، باید از طریق پر کردن یک اظهارنامه کتبی یا به صورت شفاهی این مسأله را با 

کن است از تعارض منافع ناشی از موقعیت او متأثر شوند، مطرح نماید. افشای قرار گرفتن در موقعیت کسانی که مم

را  نفعانیزیرا ذ نمایدیفساد تا حد زیادی جلوگیری م یریگتعارض منافع، از بالفعل شدن این موقعیت بالقوه و شکل

فرد یا سازمانی که در چنین موقعیتی قرار دارد  تواندی. اما افشای تعارض منافع مکندیاز وجود چنین موقعیتی آگاه م

 .پردازیمیرا با معضالتی مواجه کند که در اینجا به صورت مختصر به این معضالت م نفعانیو یا ذ

، آن است که افشا باید برای چه گیردیکه همواره در خصوص افشای چنین موقعیتی مدنظر قرار م یااولین مسأله

ضروری است که تعارض منافع خود را برای  هایتطوحی انجام شود؟ آیا برای تمامی مشاغل و موقعکسانی و در چه س

را همواره به خود مشغول  گذارانیاستهمه مردم و به صورت عمومی افشا کنند؟ این موضوع سوالی است که ذهن س

به  تواندیم نفعانیآنها برای همه ذو افشای  شوندیبرخی اطالعات سازمانی محرمانه تلقی م سویکزیرا از  کندیم

سوءاستفاده برخی، از این اطالعات بینجامد و از سوی دیگر افشای تعارض منافع صرفا برای مدیران باالدستی یا برخی 

فساد شود زیرا امکان همراهی  یریگخود عامل دیگری در ایجاد تعارض منافع و شکل تواندیاز مدیران یک سازمان م

یران را با این موقعیت در قبال دریافت برخی امتیازات در پی دارد. همچنین همواره این پرسش مطرح آن بخش از مد

تا چه میزان حق دارند از اطالعات مربوط به تعارض منافع سازمان و مدیران آن مطلع شوند و کدام  نفعانیاست که ذ

 اطالعات باید به آنها داده شود؟ 

به سبب شفافیت و عدم  سویکهمچون تیغی دو دم عمل نماید؛ یعنی از  اندتویافشای وجود تعارض منافع م

افزایش دهد و از سوی دیگر ممکن است به کاهش اعتماد نسبت به افراد  نفعانیمیزان اعتماد را در میان ذ یکارپنهان

هش اعتماد مردم نسبت به اند. کاقرار دارند و آن را افشا نموده هایییتبینجامد که در چنین موقع ییهایا سازمان

 به دنبال داشته باشد.  باریاننتایجی ز تواندیها مسازمان

 سویک. آنها ممکن است از نمایدیم گیرییمرا دچار سردرگمی در تصم نفعانیاطالع از موقعیت تعارض منافع گاه ذ

ت خود را افشا نموده است مسئولی خود را در موقعیتی انتخابی اخالقی ببینند و حس کنند در قبال فردی که موقعیت

ه ب تواندیو چرا بپذیرند و از سوی دیگر این امر م چونیرا به صورت ب یشهاو مشاوره هایهها، توصدارند و باید حرف

آن فرد منجر شود. فرض کنید  یهاو مشاوره هایهامتناع سریع و بدون سنجیدن جوانب امر از سوی آنها در پذیرش توص

بیمار  برای تواندیاین مسأله برای بیماری که به یک پزشک مراجعه کرده است، رخ دهد. بدین ترتیب این شرایط م

 را چه از نظر مالی و چه در ارتباط با سالمتش به دنبال داشته باشد. هاییینههز
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شش از یک شرکت دارویی کمک هزینه دریافت کرده است. فرض کنید پژوهشگری در مقاله خود افشا کند که برای پژوه

را از دست بدهد و برای مثال  یشهااین موضوع ممکن است باعث شود، او امکان کسب بودجه دولتی برای پژوهش

 ، به او نپردازد. بدین ترتیب کاهشگیردیرا که به دیگر پژوهشگران تعلق م یادانشگاه محل کارش بخشی از بودجه

 از نتایج افشای تعارض منافع باشد. تواندیمالی نیز م یهاامکان دسترسی به برخی کمکبودجه و 

تعارض منافعی که سازمانی با آنها  هاییتاطالع از موقعیت تعارض منافعی که یک فرد دچار آن است و یا انواع موقع

ر به عدم همکاری به ویژه در مواردی گردد ها تأثیر بگذارد و منجبر همکاری دیگر افراد و سازمان تواندیمواجه است، م

 که ممکن است تعارض منافع در فرایند امور موثر واقع شود. 

تعارض منافع را به عنوان راهی برای مدیریت چنین  هاییتافشای موقع توانیحال با توجه به آنچه گفته شد، آیا م

 احتمالی آن است؟  هاییانتر از زکنار گذاشت؟ آیا سود ناشی از این شیوه مدیریت کم هایییتموقع

 هاتیجلوی تبدیل این موقع تواندیضروری برای مدیریت آن است زیرا به خودی خود م اییوهافشای تعارض منافع ش

 کمک کند. هایییتاز حالت بالقوه به بالفعل را بگیرد و در نتیجه با کمترین هزینه به مدیریت چنین موقع

ام اداری بسیار گسترده شده است و به ناامیدی مردم از امکان بهبود شرایط و احساس در کشورهایی که فساد در نظ

کی ی تواندیانفعال و ناتوانی آنها در مواجهه با این موضوع انجامیده است، ایجاد حس امید و اعتماد نسبت به دولت م

مردم را از این موضوع آگاه نماید که  تواندیم سویکتعارض منافع باشد. افشا از  هاییتاز کارکردهای افشای موقع

یکی از علل مهم بروز فساد در نظام اداری و در درون حاکمیت، ناشی از تعارض منافع موجود در چنین نظامی است؛ 

زیرا درکی از چگونگی  کاهدیاز بروز حس عجز و انفعال در مردم در مواجهه با فساد گسترده موجود م اییچنین آگاه

. از سوی دیگر شفافیت و دهدیبرطرف نمودنش به آنها نشان م یهافسادآمیز و راه هاییتموقعبرخی  یریگشکل

 دولت خود عاملی در ایجاد احساس اعتماد مردم نسبت به آن خواهد بود.  یکارعدم پنهان

تبدیل به یک هنجار و امری  یاافشای منافع شخصی ناشی از قرار گرفتن در موقعیتی خاص در جامعه کهیدر صورت

ر در میان اعضای جامعه بسیار بیشت هایییتمعمول و رایج گردد، میزان قبح عدم شفافیت و فساد ناشی از چنین موقع

و آگاهی جمعی نسبت به اثرات  کندیخواهد شد زیرا افشای منافع شخصی را تبدیل به یک خواسته و حق عمومی م

 . دهدیگسترده آنها را افزایش م هاییانفع و زتعارض منا هاییتناشی از موقع

افشای تعارض منافع ذکر شد، بدین معنا نیست که باید افشا را به عنوان یک شیوه موثر  یهاآنچه در خصوص چالش  

 تا در خصوص دهدیدر مدیریت تعارض منافع کنار بگذاریم بلکه هشدارهایی به ما در خصوص مشکالت احتمالی م

ص دقیق و بدون ابهام در خصو هایینامهیینها و آمکان رفع آنها وجود دارد بیندیشیم. همچنین باید پروتکلمواردی که ا

شغلی گوناگون ایجاد شود تا از هر نوع آشفتگی و یا  هاییتها و نهادها و نیز موقعافشای تعارض منافع در سازمان

 سوءاستفاده جلوگیری نماید.

*** 
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 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایا و گزارشهاخبار، تحلیل سرتیتر

 جلس م قاتیآموزش و تحق ونیسیکم یخطاب به اعضا یبا انتشار نامه ا ه،یدر اروم یمجاز یفضا نیاز فعال یجمع

مقابله با تعارض منافع  یوزارت آموزش پرورش برا ریبخشنامه اخ یخواستار نظارت بر حسن اجرا ،یاسالم یشورا

ساز  میمو تص استگذاریسطوح س یموضوع در تمام نیمقابله با ا یدر راستا ینیقوان بیتصو یریگیپ نیو همچن

 حوزه آموزش و پرورش شدند.

 تعارض منافع وزارت آموزش و  تیریبخشنامه مد یریگیعملکرد آموزش و پرورش از پ یابیارز رکلیمظفر، مد زهرا

اونت و مع یبه حوزه ستاد یریگگزارش ندیبخشنامه فرا نیا یکرده که به دنبال اجرا حیو تصر پرورش خبر داده

 عملکرد است. یابیو ارز اتیبه شکا یدگیآن به عهده اداره کل رس یواگذار شده و نظارت بر اجرا یحقوق

 ر نظارت بر رفتا ئتیه بیآن ترک یخبر داده که ط یمردم نجف آباد از ارائه طرح ندهینما ،یابوتراب ابوالفضل

قوه  سیبا نظر رئ یعال وانینفر از قضات د کینگهبان و  ینفر از حقوقدانان شورا کیکرده و  رییتغ ندگانینما

 شده است.  انیب ئتیه نیدر ساختار ا فعموضوع رفع تعارض منا نیخواهند شد. هدف از ا ئتیعضو ه هییقضا

 یارزدیآبخ یدر حوزه یسه دسته تعارض منافع جد حیبه تشر یزداریساز، کارشناس امور آب و آبخ ینیس دیحم 

 کشور پرداخته است. 

 حاسبات م وانیتعارض منافع ناظران و کارشناسان د تیریمد یکارشناس اقتصاد به بررس ،یزکاریپره دعباسیس

 پرداخته است. 

 و شبکه  یتعارض منافع در سه بعد رابطه بانک مرکز قیمصاد حیبه تشر یاسالم یپژوهشگر بانکدار ،یاله فرشته

 پرداخته است.  یبانک

 ان سازم اراتیاخت نیتعارض منافع ب یو جامعه به بررس تیحاکم یپژوهشگر مرکز توانمندساز ،یکاکائ جمال

 ها پرداخته است.و توسعه استان یزیربرنامه یبا شورا یمل یهاوزارتخانه

 یهاگلف ترامپ در تورنمنت نیاستفاده از زم یدر لندن برا کایآمر ریامپ به سفمسئله فشار تر  یدر سطح جهان 

منافع و  کشور در تعارض نیا یمستعف ریوزنخست یریدر تونس بر سر اتهام درگ یاسیتداوم منازعه س ،یالمللنیب

 یاهیریاز خ تیتعارض منافع در حما یریبه سبب درگ رکشو نیا ریوزپارلمان کانادا بر نخست ندگانیاعمال فشار نما

 مرتبط با تعارض منافع است. یداشته از جمله اخبار جهان یو شاوندانیبا خو یکه ارتباطات

 
ـ   1399مرداد  11مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 دار تعارض منافع ترامپپرونده دنباله
 99 مرداد 2ـ  دنیای اقتصاد

 های جهانی تعارض منافعنمونه  
 

فش گل یندولت لندن به زم یاآ یدهپرس یگفته بود که ترامپ از و 2۱۰۲ یلاوا یانشبه همتا یسدر انگل یکاآمر یرسف

 کندیگلف موسوم به مسابقات اوپن کمک م یتورنمنت جهان ترینیمیقد یزبانیم یشنهادبرنده شدن در پ یبرا

 یکاآمر ریلوکن، معاون رابرت وود جانسون، سف ئیساز قول سه فرد مطلع نوشت، لو تایمزیویورک. روزنامه نیرخ یا

ساله را با م ینگرفت ا یمتصم یتمساله را مطرح نکند. اما جانسون در نها ینکرده بود ا یهتوص یبه و یسدر انگل

 وقت در امور اسکاتلند مطرح کند.  یرموندل، وز یویدد

ات گفتند، بابت اقدام تایمزیویورکجانسون مجبور به ترک سفارت شدند به ن یاز سو 2۱۰۲ لوکن که در همکاران

 یکاآمر جمهورییساند. ترامپ به عنوان رئزده یمیلا یکاجانسون ناراحت شده و همان موقع به وزارت خارجه آمر

 یصشخ یکه بر منافع مال یلتشرکت در امور دو ازاز قانون تعارض منافع فدرال معاف است که کارمندان دولت را 

 یهاکه مقام یقانون اساس یخارج یایهدا یافتاز بند در جمهورییس. اما رئکندیمنع م گذارد،یم یرآنها تاث

 .یستمعاف ن کند،یمنع م یخارج یهااز دولت یاهدا یرشفدرال را از پذ

ت گروه هفت نشس یاعالم کرد که محل برگزار یوقت یالدی،. سال گذشته میستن یگانهب یمسائل ینبا چن ترامپ

 ویدیبه کمپ د یباعث شد محل برگزار یتینارضا ینشد و ا یاست، باعث خشم عموم یامیاز امالکش در م یکی

 کرونا لغو شد. یروسو یوعش یلمنتقل شود که اصال به دل

تورنمنت اوپن گلف در  ینترمعروف یبرگزار یکرده بود که سودا یهلوکن به ترامپ توص یسحال لوئ ینا با

 جمهورییاستر یگره خورده و برا یمساله با منافع شخص ینخود را فراموش کند، چون اساسا ا هایینزم

 نامناسب است. 

که  یالبماند، در ح یرلنددر دونبگ ا اشیگلف خانوادگ ینپنس گفته بود در زم یکترامپ به ما نیز سال گذشته

موجب خلق  یتبوده است. آن سفر در نها یرلندکشور ا یگرد یدر آن سفر، در آن سو جمهورییاستکار معاون ر

 درباره باشگاه گلف ترامپ شد. یجنجال یترهایت

 یزداشته و هر بار ن یدارخود د یگلف خانوادگ هایینبار از زم 2۷۲از  یشب یدکاخ سف یاز زمان تصد ترامپ

 یهاپوشش یجا برا یبه اندازه کاف یکه استراحتگاه و دهدیرا م یناناطم ینو ا بردیخبرنگاران را با خود همراه م

 دارد. یخبر

ا ر  یو داخل یو مهمانان خارج یجلسات اقتصاد یزبانیترامپ در واشنگتن همواره م المللیینهتل ب همچنین

 قرار گرفت کهمورد توجه  یزمان یزن یربر عهده گرفته است. موضوع اخ آیند،یبا دولت فدرال م یالب یکه برا

 کرد. اهدگلف ترامپ اعزام خو هایینپنتاگون گفته بود سربازان خود را به زم
 دنیای اقتصاد 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/3675451-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/3675451-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 ییمعاونت آموزش ابتدا اعمال فشار ذینفعان به 
 99 مرداد 4ـ ( وزارت آموزش و پرورش ییمعاون آموزش ابتدا)زاده  یمرضوان حک

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

وزارت آموزش و پرورش  اعالم کرد:   ییزاده معاون آموزش ابتدا یمبود که رضوان حک ۰99۷بار در بهمن  یننخست

عد یکاز حد به پرورش  یشکه ب ییهامثل کانگورو و چرتکه و بحث ییهاآزمون  در سن یمثال  پرورش ذهن یب 

، به  فییو دوران بالتکل ییبطحا یاز استعفا پس .یستقابل قبول ن یلیخ یاز نظر علم دهد،یم یتاهم یکودک

 رب مورد اتخاذ کرده است. یندر ا یرشفافیمواضع مبهم و غ یآموزش یزیرسد سازمان پژوهش و برنامه رنظر می

نفع  یسات ذسهامداران موس یخصوص برخ یناست در ا یدهمعلم رس یهایی که به صدااساس اخبار و گزارش

 ادامه دهند. یشهای خویتفشار وارد کرده اند تا بتوانند به روال سابق به فعال ییبه معاونت آموزش ابتدا

برگزارش نشست را  یاعتراضات موسسات مذکور تقاضا یبررس یهم برا یآموزش یزیپژوهش و برنامه ر سازمان

 یحجت االسالم عل یآموزش یزیرپژوهش و برنامهسازمان سابق  یسرئ یانشست رسانه ینآخر در کرده است.

 نامه تعارض منافع راند. یینآ ینمعلم سخن از تدو یصدا یحهای صرذوعلم در پاسخ به پرسش
 پایگاه خبری صدای معلم` 

 

 

 تعارض منافع وزارت نفت سد راه توسعه اتوگاز
 99 مرداد ۲ـ  (کارشناس نفت و گاز) یدیسع یمصطف
 ی نفت و انرژیتعارض منافع در حوزه  

 

دولت  یبرا نص ییمعادل آن درآمد باال  ینبه عنوان سوخت خودرو و صادرات بنز LPGطبق محاسبات استفاده از 

ما استفاده از آن در  ماندهیباق ینهبه مشکل خورده است و تنها گز یزن LPGصادرات  یگر. البته االن دکندیم

است که در  ییدارد. اما گره کار آنجا یشتریب یهدر خودروها توج LPGاز  فادهخودروها است. از منظر دولت است

دولت است اما به ضرر وزارت  عاقدام به نف ینموضوع منافع دولت با منافع وزارت نفت فرق دارد و هر چند ا ینا

است که تمام درآمدش  ینوزارت نفت دارد ا یبرا LPGکه صادرات  یتی. مزرودیکار جلو نم یجهنفت است در نت

وزارت  یبرا ینبنز یدرصد از درآمد صادرات ۰44۲و  یستحالت ن ینا یناما در صادرات بنز رسدیبه وزارت نفت م

 .کندیضرر م یم،کن صادر ینو بنز یمرا در داخل مصرف کن LPGکه  یهقض ینوزارت نفت در ا یجهنفت است. در نت

از  یوزارت نفت ناش . مخالفتکندیوزارت نفت ضرر م یول کندیگفت: درست است که دولت سود م سعیدی

فت در و ن یرووزارت ن ینب یکه دعوا بینیمیمشابه م به طورموضوع با دولت دارد.  یناست که در ا یتعارض منافع

 کشور. تا نفع یندنفع خودشان را بب کنندیم سعی یشهکه نهادها هم به این علت است یزموضوع صادرات برق ن
 خبرگزاری فارس 

http://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://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://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
https://www.farsnews.ir/news/13990504000825
https://www.farsnews.ir/news/13990504000825
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 آب یگرانحل تعارض منافع باز
 99 مرداد 4ـ یزداری( کارشناس امور آب و آبخ) ساز ینیس یدحم
 ی آب و آبخیزداریتعارض منافع در حوزه  

 

 ینفعانو ذ یگرانآن هم به تعدد باز یشهاست که ر یدر کشور دچار سه دسته تعارض منافع جد یزداریآبخ

 گردد. یبرم

 که ساخته  ییبه خاطر سدها یرواست. وزارت ن یروو وزارت ن یوزارت جهاد کشاورز یانتعارض منافع م یناول

 یجار ینسطح زم یاز رو یشترهر چه ب هایدارد آب حاصل از بارندگ یلبسازد، تما خواهدیم یندهدر آ یاو 

 یتیواسطه مامور هب یها و وزارت جهاد کشاورزکه سازمان جنگل یشود تا در پشت سدها جمع شود. در حال

 نفوذ دهد.  یرزمینیز یهابه داخل سفره یشتررا هرچه ب هایدارد تا بارندگ یلدارد، تما یزداریکه در آبخ

 بار بر سر انتفاع از صدور  یناست. اما ا یروو وزارت ن یوزارت جهاد کشاورز ینمنافع دوم، باز هم ب تعارض

 دوست دارد تا سطح سفره ی. وزارت جهاد کشاورزیرزمینیز یهااز آب یبرداروز مصرف بهرهمج
 
 یهاذاتا

 یابد،سترش گ یاهیبه منابع آب بتواند برسد و پوشش گ یعیبه طور طب یاهانگ یشهتا ر یایدباال ب یرزمینیز

ه قرار داشت یممنوعه بحران یاشدن  یبحران مرزدر  یرزمینیز یهامشتاق است تا سطح سفره یرواما وزارت ن

 یلیممنوعه خ یهاآزاد با دشت یهاباشد. چرا که درآمد حاصل از تفاوت تعرفه صدور پروانه چاه آب در دشت

 فاحش است.

 وزارتخانه یکدو دستگاه موجود در  یانتر است، تعارض مدردناک یتعارض منافع اما از دو مورد قبل سومین 

 یدولت یو اراض یعیمنابع طب یریتمد یاست، متول یوزارت جهاد کشاورز یلها، که ذاست! سازمان جنگل

کند و در آن منطقه  یزداریآبخ ییدر جا یشخو یفطبق وظا یزداریها و آبخکشور است. اگر سازمان جنگل

 یاست، مدع یها که موسوم به ادارات جهاد کشاورزاز وزارتخانه در استان یگریبخش د یاند،مثمر برو یاهانگ

رو سازمان  ینشود. از ا دارهاو ا یلذ یستیاست و با یکشاورز یمذکور مصداق اراض یکه اراض شودیم

 یش،خو یریتتحت مد یگرفته در اراضانجام یزداریآبخ هاییاتدارد در عمل یلتما یزداریها و آبخجنگل

 یجهاد کشاورز یهاخودش به اداره یسازمان یملکمذکور از ما یکاشته نشود تا اراض یمثمر یاهگ یچه

 منتقل نشود. 

اد نه یکدر  یرزمینیز یهاآب سفره یریتمد یاراتو اخت یفوظا یانجمع کردن م یاساس یشنهاداتاز پ یکی

م در قانون برنامه توسعه هفت یدمساله با ینباشد و ا یتواند وزارت جهاد کشاورزمی ینهاد متول یناست و ا یمتول

 لحاظ شود.
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://tn.ai/2309936
https://tn.ai/2309936
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 یتعارض منافع در شبکه بانک یقمصاد یبررس
 99 مرداد ۲ـ  ی(اسالم یبانکدارپژوهشگر )ی فرشته اله

 تعارض منافع در نظام بانکی  

 

 : دوش یکتفک باید یکدیگراز بانک مرکزی و شبکه بانکی تعارض منافع سه بعد رابطه  یقارائه مصاد یلتسه یبرا

 هوجود دارد کمتعدد تعارض منافع  هاییتموقعدر اینجا  ی:و شبکه بانک یبانک مرکز یرابطه ساختار 

 عدم یف،اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظا ی،گذار و مجراتحاد قاعده یکدیگر،شامل عدم استقالل ارکان از 

کانون  و یدولت یهابانک یهماهنگ یمثال شورا ی. براشودیم یفو نظارت ضع یو ادله آور یتشفاف

ر آن ا دارند که عمال  دها بر خود ر نظارت یبرخ یفههستند وظ یکه متشکل از شبکه بانک یخصوص یهابانک

ارکان استقالل ارکان را از  یحضور مشترک در برخ ین. عالوه بر اآورندیم یدابعاد اتحاد ناظر و منظور را پد

 موارد است. یناز ا یکی ظارن یئتدر ه یبانک مرکز یسمثال حضور رئ یبرا برد،یم ینب

 ینکاز تخلفات شبکه با یجود بانک مرکزمو ینبر اساس قوان ی:با شبکه بانک یبانک مرکز یرابطه مال 

 .دهدیرا شکل م یفهتعارض درآمد و وظ یتبخصوص موارد مربوط به اضافه برداشت منتفع است و موقع

مشترک  یسهامدار بوده. یالر یلیاردم ۰۰2۱بر بالغ ۰991تا مهرماه سال  اهاضافه برداشت بانک یمهجر

تعارض  تیبا دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقع یکانفرمات یدر شرکت مل یو شبکه بانک یبانک مرکز

 یانکب یاتاز عمل یها نسبتشرکت یندرآمد ا یگردعبارت. بهآوردیم یدرا پد گرییمو خودتنظ یفهدرآمد و وظ

 است. یکالکترون

 ز شبکه ا یحوزه به حضور افراد ینتعارض منافع در ا یتموقع یناول ی:بر شبکه بانک ینظارت بانک مرکز

انتخاب  یاز شبکه بانک یبانک مرکز یانتظام یشورا یاز اعضا یکی. شودیمربوط م یانتظام یئتدر ه یبانک

 خواهد بود. یعضو همواره طرفدار شبکه بانک یناست که ا یهیو بد شودیم

 که شد یگرتعارض منافع د موقعیت
 
دان گر  یهارا در موضع ضعف قرار داده است به درب ینظارت بانک مرکز یدا

کرده  یجادا اییارتباطات قو یو بانک مرکز یشبکه بانک یانم یانسان یرویچرخش ن یگر. به عبارت دگرددیباز م

 . بردیم یناست که امکان نظارت مؤثر را از ب

 
 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 
 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/8247/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/8247/
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 مدیریت تعارض منافع تحدیدکننده فساد
 99 مرداد ۲ـ (مدرس  یتگروه حقوق دانشگاه ترب یعلم یأتعضو ه)مود صادقیمح
 کلیات تعارض منافع  

 

 -یادار سازمان یفتکال گفت: یمال یمبارزه با فساد و ارتقا سالمت نظام ادار یحهبحث درباره ال  محمود صادقی در

ف شده در تمام  یاز بندها سازمان ادار یکیاست. در  شده یانب ۰۱و  ۲ یدر ماده یاستخدام
 
استخدام کشور مکل

وجود تعارض و  یکند و برا یتعارض منافع را بررس یریتمد یخودش مقوله یمجموعه یرز یسازمان و نهادها

 دهد. یشنهادتعارض منافع پ یریتمد ینحوه

ه علت کرده است. ب یمتعارض منافع به مجلس تقد یریتبه عنوان مد یاختصاص اییحهگفت: البته دولت ال  وی

اند تعارض منافع داده یریتبه عنوان مد یمجلس هم در مجلس دهم طرح یندگانقبل از دولت نما ییرو تغ یرتأخ

لف مخت یهاست که باعث فساد در نظاما ییاز بسترها یکی ینمهم هست. ا یلیاز نکات خ یکیکه به نظرم 

 کند.  یریاز فساد جلوگ یبه نوع تواندیشود م یریتو اگر مد شوندیم
 خبرگزاری شفقنا 

 

 

 ی سیاسی تونستداوم مسئله تعارض منافع در عرصه
 99 مرداد ۲ـ روزنامه توسعه ایرانی 

 های جهانی تعارض منافعنمونه  

 

 یهاتهام تعارض منافع عل یمطبوعات یدر پارلمان تونس در کنفرانس یابیقتحق یتهکم یسرئ ی،اللوم یاضع

 شد. شهایییاو از سفر و مصادره دارا یتممنوع یبرا یگرفتن اقدامات یشکرده و خواستار در پ ییدالفخفاخ را تا

 یلیاردیها( با بودجه چند ماز شرکت یاالفخفاخ در مجمع بزرگ )مجموعه یدرصد 2۰: مشارکت فتگ یاللوم 

 یهاگفت: الفخفاخ در سال یدولت یهابا شرکت ییاز کجا آمده است؟ او با اشاره به ورود الفخفاخ در قراردادها

منع  یدولت ینهادها بستن قرارداد با ازسابق  یرکه قانون او را به عنوان وز یگذشته با دولت قرارداد بست در حال

به عنوان  2۱۰4تا  2۱۰2 یهاو در سال یگردشگر یردر سمت وز 2۱۰9تا  2۱۰۰ یها. الفخفاخ در سالکندیم

 داشت.  یتتونس فعال ییدارا یروز

او  هیاو ارائه نکرد و پرونده تعارض منافع عل یهعل اینامهیتشکا یسیونکه اپوز یکرد: الفخفاخ تا زمان یداو تاک

کرد، اسناد مربوط به درآمدها و  الماع یجار یهژوئ ۰9مبارزه با فساد تونس  یمطرح نشد، استعفا نکرد. مرکز مل

پارلمان ارجاع داده است. الفخفاخ، نخست  یسرئ ی،و راشد الغنوش ییتعارض منافع الفخفاخ را به دستگاه قضا

 یندگیمابه ن یفرد یااز او و  ینکهها از ااتهام ینا یبذاز سمت خود استعفا کرده، ضمن تک یتونس که به تازگ یروز

 دعوت نشده، ابراز تعجب کرد.  یخاتو ارائه توض یپارلمان یتهحضور در کم یاز او برا
 روزنامه توسعه ایرانی 

 

https://fa.shafaqna.com/news/979486/
https://fa.shafaqna.com/news/979486/
https://www.toseeirani.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/19692-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%84
https://www.toseeirani.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/19692-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%84
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 تعارض منافع یریتدر گرو مد یزیرتحول نظام بودجه
 99 مرداد 1 ـ(و جامعه  یتحاکم یپژوهشگر مرکز توانمندسازجمال کاکائی)

  بودجهتعارض منافع در نظام  

 

ها باالخص در اعتبارات و حجم اعتبارات استان نداردوجود  یمشخص یمرزبند یو مل یاستان یفوظا یانم

سناد، دارند مانند ثبت احوال، ثبت ا یکارکرد استان یتاکه ماه یشتریب یهااست و دستگاه یافتهکاهش  ایینههز

 رارق یمل یوزارتخانه و دستگاه اجرائ یلخارج کرده و ذ یخود را از نظام بودجه استان عتباراتو... ا یاتیامور مال

مدارس،  یو بازساز یبمانند تخر یموضوعات متعدد یزن اییهسرما هاییی. در اعتبارات تملک دارادهندیم

 یینعاست که ت یدر حال ینهست. ا یزن یمل دیفر  یدارا دارند، یبه روستاها که مشخصا کارکرد استان یرسانآب

تملک  و ایینهاز اعتبارات هز یاعمده بخش یریتمد ی،و مل یاستان هاییتو فعال یاتعمل ینمشخص ب یمرزبند

الطبع و ب یامور بخش یاراتو اخت کندیها منتقل مو توسعه استان یزیربرنامه یرا به شورا اییهسرما هایییدارا

سازمان و  یاراتاخت ینتعارض منافع ب یجادمنجر به ا تواندیموضوع م ینکه ا دهدیرا کاهش م اهوزارتخانه

ر به مزبو یاجرائ یهادستگاه یراها شود؛ زو توسعه استان یزیربرنامه یمرتبط، با شورا یهاباالخص وزارتخانه

ربوطه م یهادستگاه یرو سا خود یانشده مو مشخص یمنطق یفوظا یمتقس یارات،از کاهش اخت یریمنظور جلوگ

را  یمانو نفع ساز گیرندیم یدهداشته باشد، ناد یدر پ یربه مراتب بهت یبهبود عملکرد اقتصاد تواندیرا که م

 .دانندیارجح م
 روزنامه شرق 

 

 

 

 یندگاننظارت بر رفتار نما یدرفع تعارض منافع در طرح جد
 99 مرداد 1ـ  (مردم نجف آباد یندهما)نابوالفضل ابوترابی

 تعارض منافع در مجلس  

 

 یندگانمانظارت بر رفتار ن یئته  است.تعارض منافع  یندگانوارد به قانون نظارت بر نما یراداتا یناز بزرگتر یکی

 نظارت از حالت تعارض منافع یئته  یماکه ما آماده کرده یاما در طرح شودیم یلمجلس تشک یندگانصرفا از نما

 یعال یواننفر از قضات د یکنگهبان و  ینان شورانفر از حقوقدا یک تنظار یئته یینها یبخارج شده و در ترک

وجود دارد؛ رفع  یددو محور عمده در طرح جد یبه طور کل خواهند شد. یئتعضو ه ییهقوه قضا یسبا نظر رئ

معموال از ارتباط چهره به چهره و  افتدیکه اتفاق م یمفاسد یمتعارض منافع و سامانه محور بودن؛ چرا که معتقد

 افراد با نما شودیم یجادهای اتعارف از رابطهم یرارتباطات غ
 
 .کنندیم برقرار یندگانکه شخصا

 یافتدر ایمانند آپارتمان با ثمن بخس و  یحت شدیداده م یندگاننما یبه برخ ینامتعارف یایدر مجالس قبل هدا

 خواهد شد.   یینتع یرمتعارفمتعارف و غ یایحدود هدا یدجد یهاکه در طرح یشدم یدهسکه د
 سایت خبری نماینده 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/268260
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/268260
http://namayande.com/news/163389
http://namayande.com/news/163389
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 تعارض منافع ممنوع است یدارا رانیمدپست توسط  یتصد
 99 مرداد 1ـ  یالن(آموزش و پرورش استان گ یرکلمد)ی محمد رحمت

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

 انیفساد م یجادا یبا اشاره به لزوم مقابله با بسترها یالنآموزش و پرورش استان گ یرکلمد «یمحمد رحمت»

براساس قانون منع مداخله کارکنان دولت در »و اراده مسئوالن بر مقابله با معضل تعارض منافع گفت:  یرانمد

از هرگونه تعارض  یریو جلوگ یسالمت ادار یو با هدف ارتقا  یکشور خدمات یریتو قانون مد یمعامالت دولت

 یک ظرف یستبات و مشموالن میتعارض منافع ممنوع اس یدارا یرانمد یتصد یت،و ترب یممنافع در نظام تعل

ت نظار یشان و حضور در شورا ییتداوم خدمت در پست اجرا یانم یخود و تصد یفتکل یینماه نسبت به تع

 «را انتخاب کنند. یکی یردولتی،مرکز غ یادر مدرسه  یتادامه فعال یاها استان و شهرستان
 وزارت آموزش و پرورش 

 

 

 

 وپرورشصدور بخشنامه تعارض منافع در آموزش یامدهایپ
 99 مرداد 1ـ  ی(معلم و فعال صنف)نژاد یکمحمدرضا ن

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

وگو با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به بررسی ابعاد مختلف بخشنامه وزیر نژاد در گفتمحمدرضا نیک

وپرورش از مدرسه و کالس آغاز شده و تا تعارض منافع در آموزش گوید: گسترهآموزش و پرورش پرداخته و می

 یزشموانع، خ ینتر. مهمیابدیوپرورش ادامه و گسترش مآموزش یعال یمانند شورا گذارییاستس ینهادها

 یکنون یرکه وز دانیمیاست. همه م یروز یو باالدست یردستاندرکاران زدست یانتعارض منافع در م یدارا یروهاین

که  یرانیوپرورش در برخورد با وزآموزش ی  و بوم یریتی. بدنه مدیستآن ن یدرون یرانوپرورش از مدآموزش

 گیرند؛یگرفته و م یشدر پ یکروش کالس یکهمواره  یاید،آنان خوش ن ذاقکه به م گیرندیم یرا پ هایییدگرگون

ذف ح یا ینینشرا وادار به عقب یرکمرشکن وز گسترده و نکردنیآشکار و نهان و همکار یآنان با اعمال فشارها

 کنند.یم

 آشکار و پنهان، خرد و کالن یهاشکل یگرد دولتییمهو ن یوپرورش مانند هر ساختار دولتتعارض منافع در آموزش

خواه در درون و برون تحول یروهایخواست ن یازمندرو مبارزه با آن سخت و  ن ینگسترده دارد. از ا یارو البته بس

 یارسکوچک و البته ب یاآن جبهه یکار و البته دشوار یبا درک گستردگ یروز هک رسدینهاد آموزش است. به نظر م

 یستانارشد ا یرانبه تعارض منافع در حوزه معاونان و مد یدگیاست. رس یدهبرگز یاروییرو یمبارزه را برا ینمهم از ا

 . سخت باشد مبارزه ینا یبرا یآغازگاه خوب تواندیم یو اثربخش یشرفتدر صورت پ بزرگ و مهم است و یکار
 روزنامه شهروند 

  

https://medu.ir/fa/news/item/1230311/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1?ocode=1000000090
https://medu.ir/fa/news/item/1230311/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1?ocode=1000000090
http://shahrvanddaily.ir/72130
http://shahrvanddaily.ir/72130
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 یهای دولتشرکت یریتتعارض منافع و پازل گمشده بهبود مد
 99 مرداد ۷ـ   (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)یرودسر یبهنام ذوق

 کلیات تعارض منافع  

 

 دگییاست و رس یچیدهشان پ یریتو مد ییوجود دارند که شکل شناسا یهایی از تعارض منافع سازمانیتموقع

های یتموقع ین( خواهد بود. اSEO) یهای دولتشرکت یو کارآمد یدر بهبود بهره ور یاتیح امیبه آنها، اقد

 ینماشوند. به عنوان مثال تمربوط می ینهاد دولت یافرد  یکهای متضاد واگذار شده به یتتعارض منافع به مسوول

وت ثر  یدشود. تولمی انجام یعیاز منابع طب یهای دولتشرکت یبا بهره بردار یهای اجتماعپروژه یبرخ یمال

تواند به کار می ینا یبخرد ول یمال یتمداران حمایاستس یتواند براها میپروژه ینا یشترب ینتام یبرا یشترب

های در بخش یگذار یهکاهش سرما یقل از طردر بلندمدت )به عنوان مثا یهای دولتبه شرکت یبآس یمتق

 انجام شود. یستز یطبه مح سیبهمچون آ یاثرات جانب یاو توسعه(  یقتحق

 یکه در آن دولت هم مالک و متصد یتیاست و متعلق به مردم است، اما وضع یمل یعی،منابع طب یتاگرچه مالک

انون سو تابع ق یکها از شرکت ینتعارض منافع قرار دهد. ا یتها را در موقعتواند شرکتگر باشد، می ظیمو هم تن

 ریگد یاز سو یالزام به به حداکثر رساندن سود خود هستند. ول یعنی یها در بخش خصوصهمه شرکت یکل

 تیجلب حما یممکن است سود کوتاه مدت برا یدولت یخود در نردبان بوروکراس یدر جهت ارتقا یدولت یرانمد

 دهند. یحترجو ...  یستز یطمح یبشرکت و تخر یو کارآمد یزدن به بهره ور یبآس تیمرا به ق یاسیس
 دنیای اقتصاد 

 

 

 

 درخواست نظارت مجلس بر بخشنامه مقابله با تعارض منافع
 99 مرداد ۷ـ یهاروم یمجاز یفضا یناز فعال یجمع
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 

 

 یقاتآموزش و تحق یسیونکم یخطاب به اعضا یبا انتشار نامه ا یه،در اروم یمجاز یفضا یناز فعال یجمع

مقابله با  یوزارت آموزش پرورش برا یربخشنامه اخ یخواستار نظارت بر حسن اجرا ی،اسالم یمجلس شورا

 استگذاریسطوح س یتمامموضوع در  ینمقابله با ا یدر راستا ینیقوان یبتصو یگیریپ ینتعارض منافع و همچن

خردادماه  ۰9آموزش پرورش در مورخه  در این نامه آمده است: وزیر ساز حوزه آموزش و پرورش شدند. یمو تصم

تعارض منافع را برشمرده که طبق آن افراد مشمول تعارض منافع  یقرا ابالغ کرده و در آن مصاد یبخشنامه ا 99

نامه در بخش ینا یحسن اجرا مسئولیت را انتخاب کنند. یکی یخصو منافع ش یریتمد یندو ماه فرصت دارند ب

کل آموزش و پرورش است و نظارت و  یرانها به عهده مدو امور مجلس و در استان یستاد به عهده معاونت حقوق

 تواند موثر باشد.آن می یقدق یمجلس بر اجرا یندگاننما یگیریپ
 شبکه اطالع رسانی راه دانا 

 

https://www.magiran.com/article/4070583
https://www.magiran.com/article/4070583
https://www.dana.ir/1631430
https://www.dana.ir/1631430
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 محاسبات یوانتعارض منافع در د یریتمد
 99 مرداد ۷ـ  (کارشناس اقتصاد)یزکاری پره یدعباسس
 تعارض منافع در مجلس  

 

محاسبات  یوانتعارض منافع ناظران و کارشناسان د یریتمحاسبات مهم است، مد یوانکه درباره د یمحور اول

 یهاسال یمختلف ط یهامحاسبات با دستگاه یوانکارشناسان و ناظران د یانتعامل مستمر م یلاست. به دل

. شودیم یجادمحاسبات ا یواند ارتتحت نظ یهاافراد و کارکنان دستگاه ینا یانم یرابطه دوست ینوع ی،طوالن

 یرارائه داد، نظ ییراهکارها توانیمسأله م ینحل ا ی. براکندیمحاسبات را کند م یواننظارت د یغموضوع ت ینا

 یدرآمد یانرج ینکها یاتحت نظر محدود شود  هایاهمحاسبات با دستگ یوانکارکنان د یبعد یغلتعامالت ش ینکها

 محاسبات شفاف شود. یوانکارکنان د

تا  قبل یهامسأله در سال ینمحاسبات است. ا یواند یسرئ یمجلس رو یندگانهم اعمال نفوذ نما یگرمسأله د 

 یمدارا با برخ یمحاسبات برا یواند یسبه رئ یندگاننما یبرخ یهاوجود داشت. به طور مثال سفارش یحدود

 أتیداد ه یشنهادپ توانیمسأله م ینا لح یمسأله است. برا ینا یقمتخلفان از قانون بودجه و... از جمله مصاد

 یفمن یازتام یکمحاسبات را به عنوان  یواند یسدر رابطه با رئ یندگاناعمال نفوذ نما یندگان،نظارت بر رفتار نما

 .یرددر نظر بگ
 روزنامه وطن امروز 

 

 

 

 بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش یگیریسرانجام پ
 99 مرداد ۲ـ  (عملکرد آموزش و پرورش یابیارز یرکلمد)زهرا مظفر

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

 یاواگذار شده و نظارت بر اجر  یو معاونت حقوق یبه حوزه ستاد گیریارشگز  یندبخشنامه فرا ینا یبه دنبال اجرا

غ که از زمان ابال یامهلت دو ماهه یانبعد از پا عملکرد است. یابیو ارز یاتبه شکا یدگیآن به عهده اداره کل رس

داشت، اما تا قبل از آن معاونت  یمنظارت خواه یمواد قانون یبخشنامه در نظر گرفته شده است بر حسن اجرا

 .پردازدیم ییآزما یها و راستگزارش یافتبه در یحقوق

ر ه دچنانچ .تعارض منافع را به صورت بخشنامه درآورده است یحهاست که ال  یدستگاه ینآموزش و پرورش اول

 گیرییموضوع پ ینا یم،داشته باش هایریگ یماز صاخب نظران را در تصم یکیهر مورد مداخله کارکنان به عنوان 

 شده و یمسئوالن گزارش شود، موضوع بررس یمدرسه دار یرتعارض منافع نظ یقمصاد یاگر در موارد .شودیم

 واگذار شود. یو نسب یاز بستگان سبب یرغ یگریمدرسه به شخص د یتمسئول یدبا
 خبرنگاران جوانباشگاه  

http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/2985/1/222402/0
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/2985/1/222402/0
https://www.yjc.ir/fa/news/7439686
https://www.yjc.ir/fa/news/7439686
https://www.yjc.ir/fa/news/7439686
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 مسکنها برای مدیریت ، سد راه تجمیع دادهتعارض منافع
 99 مرداد ۰۱ـ  یازدهم(عمران مجلس  یسیونعضو کم)اقبال شاکری 

 تعارض منافع در بخش مسکن  
 

تعادل و آرامش در بازار مسکن، کماکان در کش و قوس  یجادا یاز ابزارها یکیبه عنوان  یخال یهابر خانه یاتمال

در  یعلف یتوضع یشاکر با اقبال شاکری پرداخت. وگوگفتبه نقاب "  یقاب، ب یرو برنامه " ب ینقرار دارد، از ا

 یاناطالعات، تعارض منافع م یمهم درباره جمع آور موضوعحوزه مسکن را فاجعه خواند و اظهار کرد: 

چون در معرض قضاوت قرار  کنندیم یاز نهادها از ارائه اطالعات خوددار یاریبس مختلف است؛ یهاسازمان

ن دچار عملکرد آن سازما اقعمو یشتربلکه در ب یست،سواستفاده ن یتعارض منافع به معنا ینالبته ا گیرندیم

 باشند. یزانگر یزیچ ینو آنها حق دارند که از چن شودیمشکل م
 گوورادیو گفت 

 

 

 بررسی تعارض منافع نخست وزیر در پارلمان کانادا
 99 مرداد ۰۱ـ  ی ایرانیان کانادا()رسانهآتش
 تعارض منافع در جهان  

 

رباره پارلمان حاضر شد، تا د یاقتصاد یتهدر برابر کم یرکانادا، نخست وز یخاتفاق کم سابقه در تار یکدر  یروزد

گذشته  یسالها یط یادبن این شهادت بدهد. WE یریهخ یادبه بن یدالر یلیونم 9۱۱پروژه  ینقش خود در واگذار

 پرداخت کرده است. یسخنران یرادا یترودو برا یخانواده آقا یصدها هزار دالر به اعضا

 یترودو را همراه ینجاست یر،دفتر نخست وز یسرئ Katie Telfordخانم  ین،جلسه چهار ساعته آنال ینا در

ء مشمول اصل تعارض WE یریهخ قرارداد به ینا یواگذار یگفت که او و ترودو باور داشتند که اجرا تلفورد کرد.می

 به خانواده اش پرداخت کرده اطالع نداشته است. WE یریهکه خ یاز مبلغ و ترودو تواند باشدمنافع نمی

 ینهبرنامه کمک هز یاز نحوه واگذار یو یمانیبه پش یادیپارلمان تا حد ز یبرالل یندگانکه ترودو و نما یدر حال

ه فکر هستند ک یرنخست وز یکاز  یریتصو یجادمخالف، به دنبال ا یتهکم یمتمرکز شده اند اعضا ییدانشجو

 مربوط به تعارض منافع، شامل او شود.  وضوعاتکند منمی

پارلمان از حزب بالک کبکوا تحت فشار قرار گرفت، گفت که او  یندهنما Rheal Fortinکه توسط  یهنگام ترودو

نکرده،  ییرکناره گ یمتصم ینظاهر امر، از ا یلبه دل ینکهقرار نگرفته است، اما به خاطر ا یتعارض منافع یچدر ه

 کند.می یعذرخواه
 روزنامه خبری آتش )رسانه ایرانیان کانادا( 

 

http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=178902&n=682285
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=178902&n=682285
https://atash.ca/trudeaus-testimony-in-we-charity-scandal-investigation/
https://atash.ca/trudeaus-testimony-in-we-charity-scandal-investigation/
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 کارکنان سازمان سنجش یتعارض منافع در شرکت خدمات
 99 مرداد ۰۱ـ  )خبرنگار اجتماعی بولتن نیوز(یبی فاطمه حب یدهس
 ی آموزش عالیتعارض منافع در حوزه  

 

 یتسازمان فعال ینا یلوا یرکارکنان سازمان سنجش است، که در ز یکاسب کنکور، شرکت خدمات ینترپنهان

ر که چطو یشود،هم معترضش نم یکس کند  ویمنتشر م دهد، تستیم ند، مشاورهیکبرگزار م آزمون .یکندم

 کند.یآزمون، خودش از آزمون کسب سود م یمتول
 سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز 

 

 

 دومبخش  -تعارض منافع در آموزش و پرورش قیمصاد
 99 مرداد ۷ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)فاطمه نصیری 

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

مشاوره کنکور  یهادر مدارسشان کالس دهندیمجوز م یبه مراکز کنکور خصوص یمبلغ افتیدر یمدارس در ازا

ما ا کنند؛یآموزان در آن شرکت ماز دانش یاریاست، بس گانیها راکالس نیبرگزار کنند. از آنجا که حضور در ا

کنکور خود استفاده  یجذب دانش آموزان به مراکز خصوص یبرا هاالسک نیاز ا یمشاوران مراکز خصوص

ها( آموزش ریسا ایکنکور ) یرابطه مدارس و مراکز خصوص رامونیکه پ یگریتعارض منافع د تی. موقعکنندیم

 ،یمبلغ افتیمدارس با در نیمسئول یمراکز است. برخ نیفروش اطالعات دانش آموزان به ا رد،یگیشکل م

از  یبرخ اما. دهندیآموزش قرار م یمراکز خصوص اریآموزان خود را در اختدانش یو آموزش یاطالعات شخص

 ایاجاره  رد،یگبرنمی در را آن پرورش و آموزش ریوپرورش که بخشنامه وزتعارض منافع در آموزش یهاتیموقع

آموزش  تیفیک نیوپرورش تأمآموزش نیادیبن فهیپرواضح است که وظ. ها استو امکانات آن یفروش مدارس دولت

 یموجب کاهش فضا یبه مدارس خصوص یاست. اما اجاره مدارس دولت گانیآموزان به طور راتمام دانش یبرا

ر آموزان داد دانشتعد شیامر موجب افزا نیا نیآموزان خواهد شد. بنابرانسبت به سرانه دانش گانیرا یآموزش

 مدارس خواهد شد. نیآموزش ا تیفیو کاهش ک یدرس مدارس دولت یهاکالس

وزارتخانه مانند استخر، سالن  نیفروش امکانات ا ایوپرورش اجاره تعارض منافع در آموزش طیشرا گریجمله د از

 رسدیاست. به نظر م یمرتبط با اهداف آموزش ریغ یمدارس( به بخش خصوص اطیح یاردوگاه و حت ،یغذاخور

 نیأمت یوزارتخانه و مدارس برا نیوپرورش، تالش اتعارض منافع در آموزش یهاتیاز موقع یاریبستر رخ دادن بس

آموزان است تمام دانش یبرا یوپرورش ارائه خدمات آموزشآموزش یاصل فهیوظ است. شانیهانهیاز هز یبخش

مدارس محول  ایوپرورش و کسب درآمد، به آموزش ایو  هانهیهزاز  یبخش نیمضاعف تأم فهیوظ کهیاما هنگام

و  فهیو بستر وقوع تعارض منافع وظ ردیگیآن در تعارض قرار م نیادیبن فهیمضاعف، با وظ فهیوظ نیا شود،یم

 را فراهم خواهد کرد. فیتعارض وظا ایدرآمد و 

https://www.bultannews.com/fa/news/676605
https://www.bultannews.com/fa/news/676605
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  پایگاه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

ی تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد که در ادامه ی گذشته، چند کلیپ و برنامهدر هفته
 پردازیم: ها میبه معرفی آن

 مرداد  ۲/  : مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه د؟یگویمنافع چه مموزش و پرورش در بخشنامه مربوط به تعارض آ ریوز 

 مرداد  9/  : شفافیت برای ایرانتعارض منافع تیریبر مد دیاز فساد با تأک یریشگیپ یکارهاراه یبررس 
 مرداد  ۰۱/  : مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ست؟یموزش و پرورش کشور چآنظام  لهئمس نیتریاصل 

 
 
  

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/8259/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/8277/
https://www.aparat.com/v/89RsO
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/8280/
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 تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 اطالعات شفافیتمدیریت تعارض منافع با 

 
 فاطمه نصیری

 
ا به کار ر  معانی متفاوت و موضوعات متفاوتی از تعارض منافع ،کاربران توئیتر و تلگرام )هفته اول مرداد( در هفته گذشته

 عمناف را از مصادیق تعارض ویکنونی موقعیت  ،س جدید دیوان محاسباتیرئانتخاب . برخی با اشاره به اندبرده

 ،موضوعاتی همچون برگزاری کنکور و برخورد با منتقدان رشد غیرمعمول بورس کاویعلتدر پی . برخی نیز انددانسته

کا نیز نظیر کانادا و امری یتعارض منافع در کشورهایمصادیق  .اندکردهتعارض منافع معرفی  را ایکاستیهر  العللعلت

واژه  ،در هفته گذشته که دهدمینشان  مجازیررسی فضای همچنین ب نمانده است. دورکاربران فضای مجازی از نظر 

 که در ادامه بررسی خواهد شد. شده استبه کار برده  متفاوت یدر دو معنا تعارض منافع

قرار  تریافتهتوسعهکشورهای  موردتوجه پیش هایدههاز  هاحاکمیتی مدعنوان یکی از عوامل ناکارآتعارض منافع به 

 یان یکی از عوامل اصلی ناکارآمدبه این مفهوم به عنوپژوهشگران  با اینکه مدت کوتاهی است کهگرفته است. 

ه مورد استفاد، اما این موضوع به کرات توسط کاربران فضای مجازی اندپرداخته در ایرانو حکمرانی  گذاریسیاست

داده ن تجربه بشر نشا» نویسد:میچنانکه کاربری  .شودمیدانسته  و حتی راهکار اصلی مبارزه با فساد گیردمیقرار 

فضای  تریقدق . بررسی«اد استنیاز مهمی برای خشک کردن ریشه فس گیران،تصمیمشفافیت و رفع تعارض منافع  که

 به کار برده شده است:که در ادبیات کاربران فضای مجازی تعارض یا تضاد منافع با دو مفهوم  دهدمینشان  مجازی

  این مفهوم هرچند معنای بسیار متفاوتی از تعارض منافع  :ردو کشوو متضاد منافع متفاوت  مثابهبهتعارض منافع

نیز پرکاربرد است. چنانکه در هفته  المللبین، اما در ادبیات تخصصی روابط دارددامنه و فنی در معنای تنگ

: نویسدمیبین دو ابرقدرت امریکا و چین  هاتنشآبادی در کانال تلگرام خود با اشاره به افزایش احمد زید ،گذشته

  هاآن»
 
این  «.اندافتاده ساله با پکن 2۲تعارض منافع روزافزون بین چین و امریکا به فکر قرارداد  بینیپیشبا  ظاهرا

 زموجب شد که هفته گذشته پرتکرارترین مفهوم به کار برده شده ا ،پیام که بارها در فضای تلگرام بازنشر شده است

 اشاره داشته باشد. اد منافع ملی دو کشورتعارض منافع در فضای مجازی به تض

  مثیلت توئیتر یکی از کاربران اشاره دارد. منافع شخصی و عمومی متعارض در یک فرد یا یک نقشمعنای دوم به 

یک دو نفر یه ک: »دهدمیپیشنهاد  رفع تعارض منافع نیزاز این مفهوم به دست داده و راهکاری برای  یروشن و ساده

. برای گیرهمیاینجا تعارض منافع صورت  ،یک نفر باشه کنندهتوزیعو  کنندهتقسیمتقسیم کنن، اگر  خوانمیرو 

یک نفر نباشه  هکنندتوزیعو  کنندهتقسیم ،برای جلوگیری از این اتفاقرفع این تعارض منافع چیکار باید کرد؟ باید 

 یک نقش را موجب قرار گرفتن فرد دروسط بنابراین وی بر عهده داشتن دو وظیفه ت «که این مشکل حل بشه!

. کندیماز یکدیگر معرفی  هانقشتفکیک و راهکار مدیریت و پیشگیری از آن را نیز  داندمیموقعیت تعارض منافع 

 برداشت دوم مدنظر است. ،تخصصی تعارض منافعمحدود و بدیهی است که در ادبیات 
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 موضوعات مورد تحلیل با چارچوب تعارض منافع
مطلب در  2 ،مطلب و در شبکه اینستاگرام ۰49 ،مطلب، در شبکه توئیتر ۰۰۲ ،در شبکه تلگرام اول مردادماهدر هفته 

 ی،لیاتامور ما آموزش و پرورش،متفاوتی نظیر  ت که به موضوعاتض منافع به اشتراک گذاشته شده اسارتباط با تعار
 ،انکیام بموضوعات نیز مانند اعتراض به برگزاری کنکور یا نظ. در برخی پرداخته است و غیره پزشکی ،حوزه سالمت

برخی ان کاربر اما  اند؛کردهاین موضوعات استفاده  کاویعلتاز تعارض منافع برای  غیردقیقو  زدهشتاب طوربهکاربران 
به برخی  که اندکردهه ارائدرستی نیز  هایتحلیلو داده قرار  موردبحثبه کرات  «تعارض منافع»را با کلیدواژه موضوعات 

 .شودمیاشاره  هاآناز 

 تعارض منافع محاصرهدر  نمایندگان مجلس 
یون امنیت رئیس کمیسمبنی بر اینکه سناتور بور،  خبری منتشر شد ،با شیوع کرونا زمانهماوایل اسفند سال گذشته 

 از سهام خود را  یمیزان زیاد ،ملی سنای امریکا
 
 جاکهازآن یک ماه قبل از سقوط بازار بورس امریکا فروخته است. دقیقا

ین بیماری ا تأثیرمحرمانه در مورد شیوع کرونا و  هاییگزارشمرتب  طوربهیس کمیسیون امنیت ملی سنا وی به عنوان رئ
سب جایگاه شغلی خود کوی با استفاده از اطالعاتی که به واسطه  رفتمیاست، گمان  کردهمیامریکا دریافت  بر بورس

. در دباشاستفاده کرده  امریکا بورس قبل از سقوط بازار شیعنی فروش سهام ،در راستای منافع شخصی خود ،کرده
 دره قضایی وی خود عزل شد و در حال حاضر پروند از سمت ،سال جاری ماهاردیبهشت در وی ،انتشار این خبر پی

ساد و فپیشگیری از  منظوربهشدند؟ بر اساس قوانین امریکا و  این امر مطلعچگونه از  هارسانهاما  ؛است تکمیلحال 
همه معامالت بورسی خود را به سنا گزارش دهند. به عالوه  اندموظفها سناتور  ،تعارض منافع هایموقعیتاجتناب از 

 ترس عموم مردم قرار دارد.نیز در سایتی ثبت شده و در دس هاآنسایر درآمدهای سناتورها و حتی نرخ بهره وام مسکن 
مالی  العاتاط داشتن   شفافیت و در دسترس عموم قرار ،در امریکا که گیردمینتیجه  کاربری با اشاره به این موضوع

 و تعارض منافع در نمایندگان امریکا  هایموقعیت مدیریت و کاهشموجب  ،شانهمسراننمایندگان و 
 
 کاهش نهایتا

با مقایسه مجلس نمایندگان ایران و مجلس سنای امریکا، چنین  است. این کاربر شدهفساد در مجلس این کشور 
الن ر و تحوالت کیایران نیز به بسیاری از اطالعات اقتصادی و تغینمایندگان مجلس  ازآنجاکه» :کندمیاستدالل 
ع اطالعاتی در راستای مناف از چنین سوءاستفادهقرار دارند که امکان  موقعیتیآگاهی دارند، همواره در  کشور اقتصادی

 ،و در دسترس عموم نیست شفاف ،ردش مالی نمایندگان مجلسگدر ایران  به سبب آنکهاما  ؛وجود دارد شانشخصی
 امکان بروز هر نوع تعارض منافعی در مجلس وجود دارد.

 عارض منافع در کانادات رصد مداوم
 کاردالری دولت برای برنامه  میلیون 9۱۱برای محول کردن  مدیریت کمک مالی ، وزیر کانادانخست جاستین ترودو

 کانادا اخبار صدر دراین ماجرا  .قراردادی منعقد کرده است، (WE Charity)با سازمان خیریه وی جوانان داوطلبانه
 ستا بوده قرار این سازمان که. دارد ایدیرینهو  نزدیک روابط ترودو،ؤسسه با خانواده م این چراکه ،است گرفته قرار

 ر گذشتهاعالم کرده که د ،کند سرپرستی فدرال دولت بودجه با را التحصیلفارغ تازه جوانان تابستانی اشتغال برنامه
 حدود  2۲مارگارت ترودو برای سخنرانی در 

 
وزیر، برای دالر و الکساندر ترودو، برادر نخست 2۲۱،۱۱۱برنامه جمعا

 حدود برنا ۲سخنرانی در 
 
با مطرح شدن موقعیت تعارض منافع  .اندالزحمه دریافت کردهدالر حق 92،۱۱۱مه جمعا

رفت. قرار گتحت نظارت مستقیم دولت  لغو شده است و اختصاص بودجه برای این برنامه ، قراردادواگذاریاین ترودو در 
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رای ب) حاضر شد ین کشوردر پارلمان ا برای پاسخگویی و توضیح به نمایندگان ژوئیه 9۱روز پنجشنبه  همچنین وی
ت اجتناب و بر اهمی ،اندداشتهشتغال در این کشور را برخی کاربران توئیتر که تجربه ا .کنید( کلیکاطالعات بیشتر 

 ،ارض منافعتع هایموقعیت پنهان کردن ،در کشور کاناداکردند و معتقدند  تأکیدارض منافع در کانادا افشای موقعیت تع
 وزیرجاستین ترودو و چندان دور از انتظار نیست که  گویندمیلذا  هر فردی را خواهد داشت؛ «کردن پاکله»امکان 

 .تعفا شوندمجبور به اس ،منافععیت تعارض این موقاجتناب از افشا یا به سبب عدم  ،دارایی وی

 : قاعده گذاری برای خودکانون وکال
کال را انون و ک تعارض منافع موقعیت تفصیلبه شده، بازنشرتلگرام  هایکانالاما مطلب دیگری که در هفته گذشته در 

ی الهاین مطلب در دنب .کرده است تأکیدرشته حقوق  التحصیالنفارغبیکاری  موقعیت برن ای تأثیرشرح داده و بر 
رده و ایجاد انحصار متهم کدار )کانون وکال( را به کوشد این نهاد صنفی سابقهکمپین پنهانی است که از سال قبل می

 صیالنالتحفارغبیکاری شمار زیادی از  بر تأکیداین کاربر با  ذیل پرچم تعارض منافع خواهان رفع انحصار از آن شود.
بسیاری از  کههنگامیکه  کندمیرا مطرح  سؤالاین  وکال، ازو در مقابل دستمزدهای کالن برخی  رشته حقوق

 حاضرند با دستمزد بسیارهستند و  برای ارائه خدمات حقوقیحقوق در صف آزمون وکالت  بیکار التحصیالنفارغ
قیمت دستمزد وکال تا این میزان باال باشد؟ این کاربر معتقد است  چرا باید ،همان خدمات را اراده دهند تریپایین

ب دستمزد باالی وکال شده است. موج ،و محدود نگه داشتن تعداد وکال توسط کانون وکال خدمات حقوقی کمبود عرضه
در هر شهر  گانشد پذیرفتهو تعیین ظرفیت  صنفی است که صالحیت برگزاری آزمون وکالت یکانون وکال تشکل درواقع

چراکه همواره به  ،قرار دارد تعارض منافع موقعیتکانون وکال در  ،انحصاری در اختیار دارد. از نظر این کاربر طوربهرا 
 درآمد بیشتری داشته باشند. نمراجعاخود  ،ن است که تعداد وکال محدود باشد و در نتیجهنفع وکالی پیشی

 رئیس جدید دیوان محاسبات زمانهماشتغال 
 قرار دارد. به همین سبب،در موقعیت تعارض منافع  که رئیس جدید دیوان محاسبات دهندمیهشدار توئیتر کاربران 
انتخاب وی به این سمت را  هاآن. اندکردهشغلی گذشته را یادآوری  هایموقعیتوی و عدم استعفا از  زمانهماشتغال 
فکر » است: نوشته ه انتخاب ویکاربری با اشاره ب. دانندمیدیریت تعارض منافع کمبود بسترها و قوانین مدال بر 

کسی یادداشت بنویسه.  جا داره در مورد کمبود چارچوب قانونی و اجرایی برای حل مسئله تعارض منافع هم کنممی
 یا فعالیت مطبوعاتی( ) روزنامهصاحب امتیاز 

 
همچنین . «اد مالی دولتی تعارض منافع دارهبا دسترسی به ریز اسن منطقا

اصل انتصاب بذرپاش حتی بدون مشکل »: دور نمانده است ر وی از دید کاربران توئیتردیگ زمانهماشتغال موقعیت 
 «.استعفا بده هاهلدینگسوابقش با شغل فعلیش تعارض داره، االن هم باید از ریاست 

 زمانهماز اشتغال  متأثربازار بورس 
دن تعارض منافع برخی مسئولین موجب محدود شموقعیت به درست یا غلط بر این نظرند که توئیتر  بسیاری از کاربران

نیز  ورسدر بزمان طور همبهبورس است. این کاربران معتقدند چون برخی مسئولین  یکنندهنگرانفضای نقد وضعیت 
. به همین دلیل این شدخواهد  هاتر مردم در این بازار موجب افزایش سود سهام آنبیش گذاریفعال هستند، سرمایه

 بازار گذاری در ایندانند و به مردم برای سرمایهکننده میمنتقدینی که رشد بورس را غیرواقعی و نگران مسئولین با
 کنند.میبرخورد  شدتبه دهند،هشدار می

http://media.hamyaari.ca/2020/07/10/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85/
http://media.hamyaari.ca/2020/07/10/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85/


 

 

 

 
 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
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