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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 وری؟حفظ میراث ملی یا افزایش بهره
 دوراهی تعارض درآمد و وظیفه در سازمان اوقاف و امور خیریه

 
 فاطمه نصیری

 
ها، صداوسیما و افکار عمومی ای در رسانههای اخیر انتشار خبر وقف بخشی از کوه دماوند بازتاب گستردهدر هفته

های متفاوتی از سوی مسئولین منجر شده است. در حالیکه متولی امامزاده روستای آق مشهد گیریداشته و به موضع
ساله، سرانجام رای دادگاه را به نفع خود کسب کند،  04سال پیش موفق شده بود، پس از یک کشمکش  044با سند 

ران سای از های مدنی با نگارش نامهجمعی از اساتید دانشگاه و اعضای نهاد همشهری آنالینبا افشا شدن آن توسط 
واری خخواری و یا شائبه جنگلها نیز آن را جنگلسه قوه خواستار جلوگیری از انجام این واگذاری شدند. برخی رسانه

رئیس سابق سازمان محیط زیست اعالم کرد که  در سال  معصومه ابتکارقانونی برای افکار عمومی خواندند. از سویی 
ادر سندی به نام منابع طبیعی برای آن صهای هیرکانی به عنوان اولین میراثی ملی طبیعی ایران ثبت شده و جنگل 87

ها به مثابه میراث جهانی بشر ثبت شده است. اما در برنامه تلوزیونی)شبکه شده است. برخی نیز یادآور شدند این جنگل
مشهد اختصاص یافته بود، مشخص شد هر دو سازمان در این های آق( که به بررسی وقف جنگل99مردادماه7تهران، 
اند که وقف قله دماوند آدرس غلط دادن به مخاطبان ع اقتصادی دارند؛ از همین روی برخی تاکید کردهها منافجنگل

برداری از های آب معدنی و بهرههای معدنی، عواید حاصل از اجاره  مراتع، چشمهاست و اصل ماجرا مربوط به پوکه
ا  و افکار عمومی موجب ورود رئیس قوه قضائیه هزیست، رسانههاست. در نهایت واکنش فعالین محیطچوب این جنگل

ها و مراتع از وقف خارج  و به نام مشهد شد و در حال حاضر نیز بخشی از این جنگلهای آقبه پرونده وقف جنگل
 سازمان منابع طبیعی سند شده است. 

-ها، مراتع و آبخیزداری و محیطگلها  محدود به سازمان جنالبته اختالفات سازمان اوقاف و امور خیریه با سایر سازمان

زیست و سازمان منابع طبیعی نیست، بلکه این اختالف بارها و در موارد متعدد مابین سازمان مذکور و سازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز رخ داده است.  برای مثال اداره اوقاف و امور خیریه به توسعه بنای امامزاده 

ساز در قبرستان قدیمی واقع در عرصه بنای تاریخی معبد آناهیتا اقدام کرده که مشکالت وگاور و ساختابراهیم )ع( کن
مورد  (2990شهریور  04، اسکان نیوزبسیاری را برای حریم این اثر تاریخی و ثبت جهانی آن به وجود آورده است.)

ند کاداره اوقاف و امور خیریه ادعا میکرد مربوط به کاروانسرای شاه عباسی قصرشیرین است.  توان اشارهدیگری که می
کاروانسرا این سازمان باید این اثر تاریخی را اداره کند و باید مطابق با نیت واقف  نامهکه  مطابق با سند مالکیت و وقف

عی است که این کاروانسرا یک اثر ارزشمند تاریخی است وری اقتصادی شود. میراث فرهنگی نیز مداز این موقوفه بهره
میلیارد ریال را برای حفاظت، مرمت و  21که باید براساس ضوابط میراث فرهنگی نگهداری شود و رقمی بالغ بر 

داران عرضه محصوالت نگهداری آن صرف کرده است. اما این کاروانسرا توسط اداره اوقاف استان به تعدادی از غرفه
ی کرایه داده شده و کاروانسرای قصرشیرین عمال به یک بازارچه مرزی که خالف ضوابط قانونی میراث خارج

، اایسنبرداری به این اثر تاریخی آسیب رسانده و خواهد رساند.)فرهنگیست، تبدیل شده است و اینگونه بهره
2/0/2999) 

https://www.hamshahrionline.ir/news/534470/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/534470/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
http://www.ensafnews.com/247376/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF/
http://www.ensafnews.com/247376/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF/
https://www.eskannews.com/news/4188/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7
https://www.eskannews.com/news/4188/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7
https://www.isna.ir/news/93020100295/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
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کنند، در این یادداشت برآنیم تا از منظر های مذکور طرح میفارغ از رد یا پذیرش مواضع و استدالالتی که سازمان
ار ای که از نگاه افکتعارض منافع  صالحیت سازمان اوقاف و امور خیریه برای مدیریت و بهره برداری از اراضی یا ابنیه

رسد به نظر می .بررسی کنیم  و  حتی در بسیاری از موارد ثبت ملی نیز شده اند را شودعمومی میراث ملی شناخته می
تعارض منافع عارض بر سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره اراضی ملی و یا میراث فرهنگی را بتوان در چارچوب دو 

هد که دسازمانی اغلب زمانی رخ مینوع تعارض منافع سازمانی و تعارض منافع شخصی شناسایی کرد. تعارض منافع 
اهداف، وظایف و منافع یک سازمان در موضوعی خاص با منافع عمومی ناسازگار باشد.  نهاد وقف در اسالم یک نهاد 

-وری اقتصادی یکی از اهداف اصلی محسوب میاقتصادی خرد است و طبعا در تمام نهادهای اقتصادی افزایش بهره

ها ذکر کرده است. اما پرواضح وری موقوفهدومین هدف خود را افزایش بهره سازمان اوقاف و امور خیریهشود؛ چنانکه 
فظ و کند که حاست که در اداره منابع طبیعی و ابنیه تاریخی به مثابه میراث ملی یا جهانی، منافع عمومی ایجاب می

توان گفت سازمان اوقاف و امور خیریه در این موضوع دچار موقعیت ها در اولویت باشد. بنابراین میی از آننگهدار
ها و یا ابنیه وری اقتصادی از جنگلکند تا بهرهتعارض وظایف خواهد بود. از سویی وظیفه سازمانی آن ایجاب می

راث بشری محافظت کند. همانطور که در مورد کارونسرای شاه تاریخی را افزایش دهد، از سویی باید از آنها به عنوان می
وانسرا وآمد زیاد در این کار ها و رفتعباسی قصرشیرین اشاره شد این دو وظیفه با تعارض رو به رو شده است و نصب غرفه

 به این اثر تاریخی آسیب زده است.
امالک وقفی فاقد متولی است. تصمیمات و  یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان اوقاف و امور خیریه، سرپرستی  

گیرد؛ برداری از موقوفات بر اساس نیات واقف  صورت میاقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه اداره و بهره
رداری ببنابراین اگر نیت واقف  ملک تاریخی و یا منابع طبیعی متعارض با  منافع عمومی باشد و یا نیت واقف بهره

هایی بوده باشد؛ این امر موجب تعارض وظایف سازمان خواهد شد. چراکه از سویی سازمان ی از چنین موقوفهاقتصاد
داند و از سویی باید حافظ منافع عمومی در حفظ و نگهداری میراث یا منابع ملی خود را ملزم به اجرای نیات واقف می

داند، در نامه میمصرف عواید حاصل از وقف مطابق با وقف باشد. به عالوه سازمان اوقاف و یا متولی خود را ملزم به
ها موقوفه خاص هستند و عواید حاصل از  آن در اختیار سازمان و یا گروه و اشخاص خاصی حالیکه بسیاری از موقوفه

رض تعا قرار خواهد گرفت که لزوما همسو با منافع عمومی نیست. بنابراین سازمان اوقاف در این مورد نیز در موقعیت
داند و از سویی عواید حاصل از منابع عمومی) اگر موقوفه نامه میمنافع قرار دارد از سویی خود را ملزم به عمل به وقف

منابع طبیعی یا ابنیه تاریخی باشد( باید منافع عمومی را تامین کند و نه در تصرف گروه یا موضوع مشخصی باشد. 
طبیعی و یا میراث تاریخی برای سازمان اوقاف وظیفه مضاعفی است که در  بنابراین پذیرش وظیفه حفاظت از منابع

 قرار دارد و در بسیاری از« عمل به نیات واقف»و  « وری اقتصادی از موقوفاتبهره»تعارض با وظایف بنیادین آن یعنی 
 رو کرده است. موارد این سازمان را با موقعیت تعارض منافع روبه

التولیه است. بر اساس النظاره و حقدارنده تعارض منافع شخصی و هم سازمانی است، حقمورد دیگری که هم دربر 
النظاره ناظر ) چه شخص باشد و چه سازمان ( التولیه متولی و حققوانین سازمان اوقاف و امور خیریه دستمزد یا حق

 النظاره در آنالتولیه و حقو یا میزان حقنامه موجود نباشد نامه خواهد بود و در صورتی که وقفبه میزان مقرر در وقف
درآمد خالص سالیانه خواهد  بود. بنابراین متولی و ناظر)شخص  %1النظاره معادل التولیه و حقمعین نشده باشد، حق

وری اقتصادی موقوفات را افزایش یا سازمان( در موقعیت تعارض منافع قرار دارند. به عبارتی ساده متولی هرچه بهره

https://www.oghaf.ir/SitePages/view-1800.aspx
https://www.oghaf.ir/SitePages/view-1800.aspx
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-التولیه یا همان درآمد وی افزایش خواهد یافت و ناظر نیز از این امر منتفع خواهد شد. اما این افزایش بهرهحق دهد

ا هبرداری به هیچ روی با حفاظت از منابع طبیعی یا ابنیه تاریخی همسو نیست و با منافع عمومی که با حفاظت از جنگل
ایی چه ههد شد در تعارض است. بنابراین متولی و ناظر چنین موقوفهو ابنیه تاریخی به عنوان میراث ملی تامین خوا

 سازمان باشد و چه شخص، هر دو در موقعیت تعارض منافع وظیفه و درآمد قرار دارد.
رسد از نظرگاه تعارض منافع  وظایف و اهداف های نامبرده، به نظر میبنابراین بدون قضاوت در مورد عملکرد سازمان

و امور خیریه به طور بنیادی با اداره و بهره برداری از منابع طبیعی و ابنیه تاریخی که میراثی ملی محسوب سازمان اوقاف 
های ذیصالح نظیر سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و سازمان شوند در تعارض است و لذا این امر باید به سازمانمی

 ملی تاسیس شده اند واگذار شوند.  منابع طبیعی که اساسا برای حفظ و نگهداری از این میراث

*** 

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

 خبر داده که بر اساس اطالع دفتر  آموزش و پرورش، یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیارز یرکلزهرا مظفر، مد
 یر،تعارض منافع وز یریتها در پاسخ به بخشنامه مددرصد استان 74از  یشوزارت آموزش و پرورش، ب یحقوق

 .شودیآموزش و پرورش داده م یربه وز یآوراند که پس از جمعمکاتبه و گزارش خود را ارائه داده

 رتباط ا یاسالم یشورا یسخطاب به رئ یارشت در نامه یاسالم یشورا یستز یطبهداشت و مح یسیونکم رئیس
رد سوال را مطرح ک ینرا مصداق تعارض منافع عنوان کرد و ا شورا یشهردار و اعضا ینب یرسازمانیغ یمال یممستق

رشت در رابطه با تعارض منافع  یاسالم یمصوبه شورا ادمف یسازیادهپ یبرا یاقدام یچکه چرا شهردار تاکنون ه
 اند؟صدور مجوز انجام نداده یهاموجود در بخش کارکنان بخش

 یریهقرارداد دولت کانادا با موسسه خ یافشا ماجرای WE ترودو  ینخبرساز شد و جاست یزگذشته ن یدر هفته
منافع  تعارض ینبه سبب نقض قوان یاسیها و احزاب سرسانه یکانادا سوژه یاسیس یهمچنان در فضا یروزنخست

 قرارداد است.  یندر ا

 قتصاد، در حوزه ا یقما در عدم توف یاصل یلاز دال  یکیکرد  یحمجلس تصر یاقتصاد یسیونزنگنه عضو کم محسن
 کشور است. یریتیمختلف مد یاهوجود تعارض منافع در بخش

 و تعارض منافع در آموزش و پرورش پرداخت.  یآموزش ینابرابر یرابطه یحوگو به تشرگفت یکدر  یعبد عباس 

 ع وکارها و تعارض منافموانع کسب یرابطه یحبه تشر یامصاحبه یکارشناس بازار کسب و کار، ط  ی،عنبر محمد
 . زندیمه مکسب و کار لط یفضا یلنظام به شدت به بحث تسه یرانگ یمکرد تعارض منافع در تصم یدپرداخته و تاک

 ده توسط شارائه یلبا استناد به تحل یادداشتیدر  ینما،و س یلمف ینگار و فعال حوزهفروتن، روزنامه یرجب سعید
 یهافرمدر پلت یاستنآپ کمد یاندازاز راه یماصداوس یریکرد که جلوگ یدو جامعه تاک یتحاکم یمرکز توانمندساز

 است.  یمادر صداوس عاز تعارض مناف یتوسط رامبد جوان مصداق بارز ینترنتیا

ـ    1399مرداد  19مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 



 

 

 

 

 

 

 1399مرداد   17تا  11    |     6شماره  5

 

 های اقماریمسئله تعارض منافع در دانشکده
 99 مرداد 22ـ ( مجلس یو فناور قاتیآموزش، تحق ونیسیکمعضو ) یکرم یسمهرداد و

 ی آموزش عالیتعارض منافع حوزه  
 

به  یددانشگاه با .توسط وزارت علوم مشخص شود تریعهرچه سر یددر وزارت علوم با یاقمار یهادانشکده یفتکل
 یاشد، براب یفشده ضعیتترب یروین گاهدانش یآن باشند و اگر خروج یباشد که فقط افراد توانمند خروج ینحو

 وجود دارد و یزمسئله تعارض منافع ن یاقمار یهادانشگاه یناز ا یدر برخ یحت خواهد شد. یجادکشور مشکل ا
 در وزارت علوم دارند. یدانشگاه هستند که سمت دولت یامنا یأتجزو ه یافراد

  خانه ملت یزارخبرگ 

 

 

 تعارض؟ یاابهام  یندگاننظارت بر رفتار نما
 99 مرداد 22ـ همدان پیام 

 تعارض منافع  در مجلس  
 

 یازدهماست که مجلس  ییهااز جمله طرح یندگان،به قانون نظارت مجلس بر رفتار نما یاصالح و الحاق مواد
ه ک یاز مسائل و مشکالت یکی ارائه شده است. یندگانراستا توسط نما ینطرح در ا 0 یتازگو به کندیدنبال م

 یاجرا ریدر مس یرگبزرگ، موانع بز  یرادا یکعنوان قانون است، بحث تعارض منافع است که به ینا یبانگیرگر
 کرده است. یجادا یندگانقانون نظارت بر رفتار نما

ور دارند و حض یندگاناست که صرفا خود نما یندگاننظارت بر رفتار نما یأته یبترک ینهزم یندر ا یاساس نکته
واصله  تیشکا یبررس یفهصرفا وظ یأته ینا هرچند .کندیم یترا تقو یندهنفع نمابه یاحتمال و امکان صدور رأ

 یاگونهبه یأته یاز مواقع رأ یاریتعارض منافع موجود در بس یلدلرا دارد، اما به یندگیآن با شئون نما یقو تطب
 .کندیم یریبه دادگاه جلوگ یندهاز ارجاع پرونده نما یاست که در موارد

از عرف  یندگاننمانظارت بر رفتار  یأته یشده به برداشت اعضامطرح یاتقضاوت درباره شکا یواگذار
 یاز جمله مسائل اینها از موارد شده است. یاریشده در بسدرنظر گرفته یهامجازات یلموجب تقل یندگی،نما

 یتعارض ینرا برآن داشته تا با اصالح قانون مذکور چن یندگاناست که درباره بحث تعارض منافع مطرح شده و نما
 ببرند. یناز ب یحت یارا به حداقل رسانده و 

وجه مورد ت یدها قابل طرح است و باو در تمام قوا، نهادها و دستگاه یستن یندگانبحث محدود به نما ینا البته
صالح ا یبرا ینقطه آغاز خوب تواندیمربوط است، م یندگانکه به خود نما یاما لحاظ کردن آن در قانون یرد،قرار گ

 نیتعارض منافع در آنها مشهود است؛ هر چند حرکت به ا هها باشد کو بخشنامه هانامهینآئ ین،از قوان یاریبس
ر در مروکرده که تعارض منافع به یجادرا ا یدواریام ینمختلف شکل گرفته است و ا یهاسمت و سو در دستگاه

نافع خود و م یمنافع شخص یانانتخاب م یدر دوراه یسازمان یابرسد که شخص  یجامعه محدود شود و روز
 د.یر قرار نگ یعموم

  روزنامه همدان پیام 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/451775
http://www.hamedanpayam.com/shownews/specific/0x53d0bfab48b6db31.html
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 هادرصد استان 08تعارض منافع  یحهارائه گزارش مربوط به ال
 99 مرداد 22ـ ( آموزش و پرورش یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیارز یرکلمد)زهرا مظفر

 ی آموزش عمومیتعارض منافع حوزه  
 

آموزش و پرورش  یروز یتدرباره توئ یبا موضوع عدالت آموزش« امروز یرانا»مظفر با حضور در برنامه زنده  زهرا

ماده که  04مطرح و مصوب شد و بر اساس  یرانوز یاتموضوع در ه ینا»تعارض منافع گفت:  یحهدرخصوص ال 

سالمت  یمردم و ارتقا برابردر  اسییس ینظام ادار ییپاسخگو یتدر امور جامعه، تقو یتشفاف یارتقا یدر راستا

 «شد. یمتقد یاسالم یبه مجلس شورا یحهال  یکو مقابله با فساد بود تحت عنوان  یادار

وب نشد مص یحهال  ینا یمآن بود یدجد یریگو تحول مجلس و شکل ییردر حال تغ ینکها یلبه دل»اضافه کرد:  وی

از  است قبل یتحائز اهم یبر منافع شخص یو دولت یآموزش و پرورش منافع عموم یروز یبرا ینکها یلاما به دل

ها ابالغ کرد خرداد به استان 29را در  نامهو قانون آن ابالغ شود بخش یبمجلس تصو یتعارض منافع از سو ینکها

 «بند دارد و تعارض منافع را در آموزش و پرورش نام برد. 9که 

اند ها مکاتبه و گزارش خود را ارائه دادهدرصد استان 74از  یشب ین با دفتر حقوقم یوگوافزود طبق گفت مظفر

بخشنامه در جلسه  ینا یتا نقش نظارت بر حسن اجرا شودیآموزش و پرورش داده م یربه وز یآورکه پس از جمع

 .یممصوبه را به نحو احسن اجرا کن ینا یمشود تا بتوان یبررس یاستگذاریس
 خبرگزاری مهر/  خبرگزاری پانا 

  

 

  یدولبه ت یوزارت بازرگان یلاز تشک یتعارض منافع ناشضربه 
 99 مرداد 20ـ ( برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یسیونعضو کم) حسن زنگنه

  ازرگانیب کارها ووی کسبحوزهتعارض منافع در  
 

چرا که وزارت  دهدیرخ م یداخل یدبه ضرر تول یاز وزارت صمت جدا شود، تعارض منافع یوزارت بازرگان یوقت
ت که اصرار دارند وزار یو االن هم کسان زندیضربه م یداخل یدموضوع به تول یننفع واردات است و ا یذ یبازرگان
 یده حوزه تولب یزبازار ن یمتنظ ین،نفع واردات هستند. عالوه بر ا یذ عموماشود  یلبه صورت مستقل تشک یبازرگان

 گرفت. یمدرباره آن تصم یصرفا در وزارتخانه بازرگان شودیمربوط است و نم
صوالت مح یبازرگان یاراتهم که اخت یقانون تمرکز در کشور گفت: چند سال یبا اشاره به تجربه مثبت اجرا وی

اهش ک یکشور رقم خورد چرا که بروکراس یبرا یسپرده شده بود، تجربه موفق یبه وزارت جهاد کشاورز یکشاورز
در حوزه  یاستگذاریخود راسا اقدام به س یدیدر مواجه با کمبود محصوالت تول یکشاورز هادو وزارت ج یافت

 کرد.می واردات
 خبرگزاری فارس 

 

http://www.pana.ir/news/1111211
https://www.mehrnews.com/news/4988720
https://www.mehrnews.com/news/4988720
https://www.mehrnews.com/news/4988720
https://www.farsnews.ir/news/13990514000183
https://www.farsnews.ir/news/13990514000183
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  فیدر انجام وظا یتعارض منافع، کوتاه ،یاتاق بازرگان
 99 مرداد 20ـ ( یوزبازارن یلیتحل یخبر یگاهمسئول پا یرمدی )رضا غالم

  ازرگانیب کارها ووی کسبحوزهتعارض منافع  در  
 

بر  یگام یاساس یهاواردات کاال یبرا ازیارز موردن نینه تنها در تام یکه اتاق بازرگان دهدیشواهد نشان م

 یهاصادرکنندگان متخلف در بازنگرداندن ارز یباعث دلگرم دهد،یکه انجام م یبلکه بعضا با اقدامات دارد،ینم

 .شودیحاصل از صادرات م

 یشب افراد در نیکسب کنند. ا یرا یسهرئ یاتتوانند در انتخابات همی است که یمتشکل از بازرگانان یاتاق بازرگان

 یراشو کنند.می کشور دخالت یریگ یمو تشکل عضو بوده و در نظام تصم یسیونکم ه،شورا، کارگرو 244از 

له از جم یگر،د یو شورا یسیونو ده ها کم یساز یبورس، سازمان خصوص یپول و اعتبار، شورا یگفتگو، شورا

جلسات حضور داشته باشند؟ در جلسات  یندر ا یستباینفع هستند میاتاق که ذ یموارد هستند. چرا اعضا ینا

 . ینندنشمی عبور کرده اند، ینشیکه از ده ها مرحله گز یروز نو معاو یرافراد در کنار وز ینبازار ا یمتنظ
 بازار نیوز 

 

 

  انیندگقانون نظارت بر رفتار نما یهتعارض منافع در اصالححذف 
 99 مرداد 20ـ ( آبادنجف ینده شهرستاننمای )ابوالفضل ابوتراب

 تعارض منافع  در مجلس  

 

 رونیتعارض منافع حذف خواهد شد و دو نفر از ب یندگانقانون نظارت بر رفتار نما یهدر اصالحی ابوترابی، به گفته

نگهبان خواهد بود تا  یاز حقوقدانان شورا یکیهم  یأته ینا یرخواهند گرفت و دب یجا یأته ینقوه مقننه در ا

 نظارت مستمر باشد. ینا

 یمجلس رأ یمجلس حضور دارند که از صحن علن یندههفت نما یندگانتار نمانظارت بر رف یأتدر حال حاضر ه

د که به آن باشن یناظر خوب توانندیرا انتخاب کنند نم یخودشان فرد ینکه قرار است از ب یندگانیگرفتند. نما

 .گویندیاصطالحا تعارض منافع م

ارت اصالح قانون نظ یاست که برا یطرح یندوم کند: اینروزنامه توسعه ایرانی در انتهای گزارش خود تصریح می

روز چهارشنبه اول مرداد  یندگاناز نما یتعداد یطرح اول با امضا شود؛یم ینتدو یازدهمدر مجلس  یندگانبر نما

ده داده ش یندگاننظارت بر نما ینگهبان برا یبه شورا یطرح اما نقش پررنگ ینماه اعالم وصول شده بود. در ا

 مواجه شده است. یاسیس یهاچهره یبرخ یبا انتقادات جد یراخ یهاکه در هفته یاست؛ موضوع
 روزنامه توسعه ایرانی 

 

https://bazarnews.ir/fa/news/74184
https://bazarnews.ir/fa/news/74184
https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-20063
https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-20063
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 درباره کنکور یرگ یمتصم یرانمدتعارض منافع 
 99 مرداد 20ـ ( سابق آموزش و پرورش یروزنماینده مجلس و ) ییبابا یحاج یدرضاحم
 تعارض منافع  در آموزش عالی  

 

ه در جامعه ما هم در لغو نشدن کنکور دارند. یدرباره کنکور تعارض منافع دارند و نقش مهم یرگ یمتصم یرانمد
 یرانمد شود. یدهشود که کنکور در کشور ما برچمی ینقبول دارند که کنکور نباشد اما عوامل پشت پرده مانع از ا

 برند.یدرباره کنکور از کنکور نفع م یرگ یمتصم
 خبر فوری 

 

 

 برای سخنرانی توسط مادر ترودو هزار دالر 313دریافت 
 99 مرداد 29ـ روزنامه وطن امروز 

 های جهانی تعارض منافعنمونه  
 

 یلبدترودو است، توزیر نخست یخانوادگ یریهکه از قضا خ اییریهقرارداد دولت کانادا با خ یچند روز افشا یندر ا
ترودو قرار بود  ینمجلس عوام کانادا، جاست ییدارا یتهاو شده است.  بر اساس اعالم کم یبرا ییرسوا یکبه 

قرارداد دولت کانادا با  یزبرانگبحث یدر رابطه با ماجرا یحاتتوض یاپاره یادا یظهر روز پنجشنبه برااز بعد 
 .پاسخ دهد کنندیمطرح م یتهکم ینا یکه اعضا یحاضر شود و به سواالت یتهکم یندر ا WE یریهموسسه خ

که تابستان به دنبال کار  یانیاز دانشجو یتحما یبرا یدالر یلیونم 944 یبرنامه کمک اضطرار یک دولت کانادا
رد. محول ک یریهمناقصه به سازمان خ یقرارداد را بدون برگزار ینا یاجرا یازکرده است. دولت امت یههستند، ته

سازمان در ارتباط هستند و ممکن است  ینها قبل با اترودو از سال یناند خانواده جاستها فاش کردهرسانه یبرخ
 یشخص کانادا منافع یروزتعارض منافع شکل گرفته باشد و نخست یریهموسسه خ ینانعقاد قرارداد با ا یهدر قض

تا  0421 یهاسال ینموسسه ب ینمشخص شد ا گارانخبرن هاییداده باشد. در بررس یحترج یرا به منافع مل
 یریهخ یننشان داد ا یشترب هاییکرده است. بررس یافتکمک در یدولت یدالر از نهادها یلیونم 1/1مبلغ  0429

 یندر ا یسخنران یساله گذشته برا 1کانادا در  یروزبا خانواده ترودو دارد، از جمله مادر نخست یارتباطات خاص
مؤسسه  یندر ا یسخنران یترودو هم برا ینکرده است. همسر و برادر جاست یافتهزار دالر در 920مبلغ  یریهخ

ته و در مؤسسه داش ینبا ا اییهم روابط خانوادگ ینهاقتصاد کاب یروز« مورنو یلب»کرده بودند.   یافترا در یمبالغ
ل شهادت داد به دنبا یمال یتهترودو روز جمعه در مجلس عوام در برابر کم ینبوده است. جاست یلدخ ییرسوا ینا

 کرد.  یاش عذرخواهبا خانواده یریهخ یننبوده است و از پنهان کردن روابط ا یمال ییجوبهره
 وزیرستحکم که نخ ینکرد، با ا یمترودو را تحر 0428در دسامبر سال  باریننخست یاخالق برا بانیدهسازمان د

 ریتضاد منافع را ز یناز قوان یکار برخ ینکرده و با ا یسپر 0422آقاخان در سال  یخصوص یرهرا در جز یالتتعط
فر مقصد خود را اعالم کند اما ترودو س یالتاز رفتن به تعط یشپ یدبا یروزپا گذاشته است. مطابق قانون، نخست

رد موضوع اعالم ک ینبود و سرانجام پس از فاش شدن ا ردهفرد ثروتمند را فاش نک یک یاختصاص یرهخود به جز
 اند. در باهاما بوده اییرهشان در جزپارلمان و همسران هیندنما یکو  یبرالحزب ل یسبه همراه رئ یو

 روزنامه وطن امروز 
 

https://www.khabarfoori.com/detail/2072766
https://www.khabarfoori.com/detail/2072766
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2990/1/222680/0
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2990/1/222680/0
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  سازمان سنجش در حذف کنکور درگیر تعارض منافع است
 99 مرداد 29ـ ( مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کماحمد نادری )

 تعارض منافع  در آموزش عالی  

 
رنامه در ب ینا ینندگانو ب یبه سواالت مجر یستتهران ب یزیونیدر برنامه تلو یازدهممجلس  یندهنما یاحمد نادر

برنامه از  یدر ادامه مجر. در آن خبر داد یتومان یلیاردهشت هزار م یایمورد کنکور پاسخ داده و از وجود ماف
اسخ احمد پ یر،خ یااست  یککنکور شر یایماف ینسازمان سنجش به ا یبه نظر و یاپرسد که آمی مجلس یندهنما

ارکنان ک یو شما اعالم بکنم که شرکت تعاون یرانا یفخدمت مردم شر یدبا کمال تاسف با»است:  ینچن ینادر
 . منیردگمی مردم یکند و پول از مردم و بچه هامی آزمون برگزار یرقانونیسازمان سنجش خود به صورت غ

ارض تع یکاز  یاست که سازمان سنجش در نوع ینبحث من اوصل است،  یاکه سازمان سنجش به ماف یمگونمی
 .«خود سازمان سنجش منفعت دارد یراز یرمتوانم از سازمان سنجش بپذنمی کند و منمی یمنافع دارد کنشگر

 روزیاتو 
 

 

 در اقتصاد است یقتعارض منافع موجب عدم توف
 99 مرداد 20ـ ( مجلس یاقتصاد عضو کمیسیونمحسن زنگنه )

  کلیات تعارض منافع  
 

یح محسن زنگنه تصر یم،تسن یراغفر در خبرگزار ینمحسن زنگنه و حس ی،با حضور احسان خاندوز یزگردیدر م
 تییریمختلف مد یدر حوزه اقتصاد، وجود تعارض منافع در بخش ها یقما در عدم توف یاصل یلاز دال  کرد: یکی
 یادز یونیزبانک ها هستند. شما در تلو یرانکشور همان مد یبورس یراندر دولت است. مثال اکثر مد یژهکشور به و

کنند؟ چرا؟  یغکارخانه تبل یک یهعرضه اول یکه برا یدیدبار د یکتا بحال  یاآ یکنند ولمی یغها تبلکه بانک یدیدد
 بهم بخورد. یهسرما یناهش در تامیگدهد که جاخواهد اجازه ساالرانه نمیساالرانه و بانکچون آن نظام پول

 المث است. یبحث جد یک ی،اقتصاد یهاو فساد و تعارض منافع که در فرمول یاسیس یفضا یدنموضوع ند
شمش را  یدیتول یتکارخانه قرار است ظرف یک یدفوالد منحصرا در دست دو کارخانه فوالد است؛ فرض کن یدتول

 کار بشود. ینا دهندیدوبرابر کند، اجازه نم
 یاشد ولاش ببه فکر منطقه یندهنما یکخوب است که  ینا یم،را کنار بگذار یادر درون مجلس منافع منطقه باید

 یردولت هم که سال آخر خود را سپ ینا یرند،هستند که مجوز دانشکده و دانشگاه بگ یندنبال ابه یندگانهمه نما
چون بعدا هم با  دهیمیمجوز را م گویدیم دهد؛یانجام نم بینیندهیبر آ یمبن یکار ینهزم ینو  در ا کندیم

 ندهینما یکمجلس است و من به عنوان  یفهوظ ینا یم،کن یتمالحظات را رعا ین. اما اگر ایمکار دار یندگاننما
را  یسکار اسا ینا یدهم با جلساست و م یندهعنوان نمامن به یفهوظ ینو ا یمکن یشانه خال یدکه نبا گویمیم

 شروع کند.
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://rooziato.com/1399265098
https://rooziato.com/1399265098
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/14/2321187
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/14/2321187
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 منافعاز کنکور تا تعارض 
 99 مرداد 20ـ ( نماینده شهرستان گرمساری )مطهر یراردش
 تعارض منافع  در آموزش عالی  

 
ترم  ی،لتدو یرغ یدانشگاه ها ین. معلوم است چرا. چون اگر ایفتدب یقباعث نشد کنکور امسال به تعو یزیچ یچه

و  یراناز مد یاریدهند و متاسفانه بسمی تومان سود از دست یلیاردمهرشان را از دست بدهند چند هزار م
 گانیند طرف مردم و نما یکما  یعنیهستند.  یخصوص یهاصاحبان دانشگاه ینما خودشان از هم یرانگیمتصم

 قیاز آنان منافعشان با تعو یگرفتند و برخمی یمتصم یدکه با یطرف کسان یکو  یمو درخواست آنان را داشت
 هم به وجود آمده است. یگرد یحوزه ها برخیاست که در  ین تعارض منافعهما ینافتاد. امی کنکور به خطر

 یاهما در وزارت خانه یرانمد یدارند، وقت یرانتفاعیغ یا در آموزش و پرورش خودشان مدرسهم یرانمد یوقت
رف کند. طمی یجادتعارض منافع ا یندارند، ا یمجلس خودشان دانشگاه خصوص یندگاننما یبرخ یو حت یگرد

 را. نییلیوجمع م یکتا منافع  یندبمی یشترخودش حتما منافع مدرسه و دانشگاهش را ب یهایریگ یمدر تصم
صورت  کرده ام و به یمو تفحص از کنکور را تنظ یقبنده طرح تحق کرد: یحمجلس تصر یاجتماع یسیونکم عضو

 مورد یدموسسات مرتبط با کنکور باامضا هستم و به نظرم کل سازمان ها، وزارتخانه و  یدنبال جمع آور یجد
مردم هم  یبرا و ینیمکنکور را بب ی حنهمختلف پشت ص یایزوا یکبار و از نزد یکتا  یرندو تفحص قرار بگ یقتحق

 .یمروشن کن
 خبرگزاری فارس 

 

 

 نابرابری آموزشی از نتایج تعارض منافع در نظام آموزشی
 99 مرداد 20ـ ( نگار و فعال سیاسیروزنامهعباس عبدی )

 ی آموزش عمومیتعارض منافع  در حوزه  
 

از  ارییفرزندان بس یآموزش یازن یو معتقد است تا وقت خواندیمخرب م یاررا بس یآموزش ینابرابر یعبد عباس
 .یستن یمدارس دولت یتبه ارتقا وضع یدیام شودیم ینتأم یرانتفاعیمدارس غ یقمسئوالن از طر

کاهش  یناز همه ا یشو چون بودجه دولت کم شده، ب کنندیم یافتکالن در هایینههز یانتفاع یرمدارس غ
 244تا  یدشا یا 91 ی. باال اندیدهگرد یفضع یدولتمدارس  یجهبودجه متوجه آموزش و پرورش شده است در نت

 یزن و یگذارو قانون ییقضا یفردهم ینمسئول یزو ن یرکلو مد یرو معاون وز یرکشور در رده وز یندرصد مسئول
موجود مسأله تعارض منافع  یتبا وضعگذارند. یم یرانتفاعیفرزندان خود را در مدارس غ یگر،مشابه د ینهادها

 یاریند. بساشده یژپرست یانباشت ثروت و قدرت و حت یبرا یبه محل یلتبد یرانتفاعیو مدارس غ گیردیشکل م
ها داشته باشند. از وزارتخانه یرانتفاعیاگر بظاهر هدف غ یمدارس سهم دارند. حت یناندرکاران در ااز دست

 است.  یاسیس یانفراتر از دو جر یز. مسأله نگیرندیامکانات م
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990514000783/
https://www.farsnews.ir/news/13990514000783/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/14/2321015
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/14/2321015
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 وکارهاکسب تعارض منافع و انحصار دو چالش اساسی
 99 مرداد 21ـ ( و کارشناس بازار کسب و کار یپژوهشگر اقتصادی)محمد عنبر

  ازرگانیب کارها ووی کسبحوزهتعارض منافع  در 
 

 کسب و یهابا رفع چند انحصار ساده در مجوز .است ییانحصار زدا وکاری رونق کسبهاراهکار یناز مهمتر یکی
 مثال  با رفع انحصار مجوز .کند یجادشغل ا یلیونچند م تواندیاعمال شده دولت م یقانون یرکار که به صورت غ

 یهاها زمزمهروز ینکه ا هاییینهو زم یو دندانپزشک شکیپز  ینهکرد، در زم یجادهزار شغل ا 144 توانیوکالت م
 لیساده و داروخانه به دال  یینانوا یکانحصار در دادن مجوز  یبورس، حت یمثال  انحصار در کارگزار شنویمیآن را م

 یرد،ورت بگص یبه سادگ یدمجوز با یشود، اعطا یرقابت یدکه کسب و کار با یدر حال یه،وجقابل ت یرنخ نما شده غ
بحث تعارض منافع  شود؟یاشاره شده در دولت محقق نم یهاراهکار چرا برود. یناز ب یدبا یهر گونه انحصار

ار لطمه کسب و ک یفضا یلنظام به شدت به بحث تسه یرانگ یمتصم ینتعارض منافع ب یعنیوجود دارد  یدشد
 انیمارستدارو وارد کند و ب زند،یم اییرهامروز وزارت بهداشت، داروخانه زنج یرندهگ یمو تصم یرمثال مد زند،یم

از  یاکه دن یامسئله رود،یو به دنبال حذف انحصار نم افتدیمشخص است که با انحصار در نم زند،یم یخصوص
 .گویندیمتعارض منافع  یاآن به نام درب گردان 

نتظار ا شودیم یبانک خصوص یک یرمد ی،بعد از بانک مرکز یکار یکه فردا یامروز بانک مرکز یراز مد تواننمی
 هایاست، مجوز ده یجمسئله را ینهم یقاها دقدر کسب و کار یرد،بگ یمتصم یاصالح نظام بانک یداشت برا

 یلیغلط است، هر چند که خ هاییگذار یاستموضوع همان تعارض منافع و س ینا یاصل بخش .مشکل دارد
 .شودیسازمان دچار تعارض منافع م یست.ن یاست، فرد یحفظ منافع سازمان یلها هم به دلاز تعارض

 خبرگزاری دانشجو 
 

 

 مصداق تعارض منافع یاسالم یشورا یشهردار و اعضاارتباط 
 99 مرداد 21ـ ( رشت یاسالم یشورا یستز یطبهداشت و مح یسیونکم یسرئ) بهزاد ذاکری

 تعارض منافع  در شوراها و شهرداری 
 

رشت  یاسالم یشورا یسخطاب به رئ یرشت در نامه ا یاسالم یشورا یستز یطبهداشت و مح یسیونکم یسرئ
که غروب امروز در صحن شورا قرائت کرد از او خواست تا شهردار به سئواالتش در مورد تخلفات صورت گرفته پاسخ 

 دهد.
آن نظارت بر عملکرد شهردار است لذا  یفاز وظا یکیاست که  یشهر نهاد یخاطر نشان کرد: شورا یبهراد ذاکر

 ینر ابناب .مصداق تعارض منافع است یاسالم یشورا یشهردار و اعضا ینب یرسازمانیغ یمال یمارتباط مستق
 یر متعلق به شهردارشهردا یمسکن سازمان یرغم بازساز یداشته عل یدهد که  چه ضرورت یحرشت توض هردارش

از  نهیزم یندر ا یبه رغم وجود تعارض منافع بر چه اساس ینکهاقدام کردند ضمن ا یگریمسکن د یهرشت به ته
 به مبلغ قابل توجه قرض کردند. یاسالم یشورا یاز اعضا یکی

رشت در رابطه  یاسالم یمفاد مصوبه شورا یساز یادهپ یبرا یاقدام یچاظهار داشت: چرا شهردار تاکنون ه وی
 نداده اند؟ مصدور انجا یبا تعارض منافع موجود در بخش کارکنان بخش ها

 خبرگزاری ایرنا 
 

https://snn.ir/fa/news/866956
https://snn.ir/fa/news/866956
http://www.irna.ir/news/83898221/
http://www.irna.ir/news/83898221/
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 در صداوسیماتعارض منافع نمود دیگری از 
 99 مرداد 21ـ  (ی فیلم و سینمانگار و فعال حوزهروزنامه) فروتن یرجب یدسع
 تعارض منافع  در سازمان صدا و سیما  

 

برنامه  نیکرده بود. قرار بود ا یاگسترده یزیربرنامه یاستندآپ کمد ینمسابقه آنال یک یبرگزار یرامبد جوان برا
ت فشارها و اس یدهرس خبر اجرا شود. یمجاز یبلکه در فضا یزیوننه در تلو ینبارا ینترنتیا یهاپلتفرم یتبا حما

 یشاسباب ک یزیونپخش برنامه، باعث شده است تا رامبد جوان دوباره به تلو یرشده در مس یجادا هاییتمحدود
 یماکه به نظارت صدا و س یرادیا ینجا، امطلب صحت داشته باشد ینا اگر کند و استندآپ شو را در آنجا اجرا کند.

 یزیونو. منتقدان اعتقاد داشتند نظارت تلدهدیخود را نشان م یاعتبار و درست شد،یبرخط گرفته م یهابر رسانه
 یذات هیفوظ. »شودیم یخصوص یهابا رسانه یزیونتعارض منافع تلو یجادبرخط باعث ا یریتصو یهابر رسانه

 یمنافع عموم یدر راستا ییهابرنامه ید( تولPublic Broadcasting Service) یارسانه یعموم هاییسسرو
تعارض منافع بوده و  ییهاسازمان ینچن به یارسانه یهابرنامه گرییمنظر اساسا سپردن تنظ یناست، از ا

هر نوع   یستموضوع ن ینمجزا از ا یزن یما. صدا و سدهدیخود قرار م یبرا یگذارقاعده یتسازمان را در موقع
ب و ید،سع ی،هراسان.«)شودیم یماتعارض منافع در صدا و س یریگبه آن موجب شکل گرییممقام تنظ یاعطا

 . ت و جامعه(یحاکم یتوانمندساز یتسا
 یه بهاب یچگاهمحتوا اگر همزمان بخواهد در نقش ناظر هم ظاهر شود، ه یدکنندهرسانه تول یکعنوان به یزیونتلو

 تحت نظارتش نخواهد داد. یهاشدن خود، اجازه پر و بال گرفتن به رسانه یفضع
از  یشب یدبا یماگفته بود صدا و س 2997 یبهشتدر اد یما،سازمان صدا و س یعمومروابط یرکلگذشته مد سال

 نیاز بودجه دولت به ا یشرقم ب ینکه ا یدرآمد کسب کند. درحال هایتومان در سال از محل آگه یلیارددو هزار م
 یاهکاسته و به سمت رسانه یماصدا و س زاستقبال مخاطبان ا یزانکه هرچه م نمایدیم یهیسازمان است. بد

 مواجه خواهد شد. یسازمان با کاهش جد ینبرود، درآمد ا ینآنال
 نماییهای سیپایگاه خبری روزانه 

 

 

 تعارض منافع در آموزش عالی، مانعی مقابل اصالح کنکور
 99 مرداد 22ـ  («زدهیخ یمغزها»ستند کارگردان م)ی محمد مختوا

 ی آموزش عالیتعارض منافع  در حوزه  
 

 مستند با موضوع ین. اشودیم ینترنتیعرضه ا یار،روزها در سامانه پخش عمار ینکه ا «زدهیخ یمغزها»مستند 
 یهو هنر )ماه( ته یشهدر مدرسه اند 97در سال  «یمحمد مختوا» یبه کارگردان یمشکالت نظام دانشگاه یبررس
 یستمس»کند: الین انجام داده تصریح مینآوگویی که با قدسن مستند در گفتکارگردان ای. استشده  یدو تول

توقع  دینبا یستمیس یناز چن برد؛یکنکور نفع م یاز متقاض یستمس یعنیتعارض منافع دارد،  یآموزش عال
توقع آموزش  یدنبا دهدیدانشجو، خرج کارکنانش را م یهکه از محل شهر یاصالح کنکور را داشت. از دانشگاه

انشجو و د فروشدیم یااست، رؤ یبنگاه معامالت یک انشگاهآموزش و پژوهش را داشت. د یفیتک یا یگانرا یعموم
 «.خردیم یاهم رؤ

 پایگاه خبری قدس انالین 
 

https://cinema-daily.ir/1399
https://cinema-daily.ir/1399
http://www.qudsonline.ir/news/714951/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://www.qudsonline.ir/news/714951/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
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 در جهت کنترل تعارض منافع یبانک جهان هاییهتوص
 99 مرداد 20ـ ( و جامعه یتحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز) بهنام ذوقی رودسری

  کلیات تعارض منافع  
 

 یولتامور د یساختارها ینهبه یریتمد ی،دولت یریتمد یروندها یسازموازات سادهبه یدکنترل تعارض منافع با
به اصالح  یدنسرعت بخش ینانجام شود. همچن یدولت یریتمد ییو پاسخگو یاپوشش رسانه یت،شفاف یتو تقو

هروندان و ش یکارکنان بخش عموم یانم میبه حداقل رساندن تماس مستق یابردن  یناز ب یبرا یریتیمد هاییهرو
عمال با ا یامور دولت ی. کنترل بهتر ساختارهاشودیوکارها در عمل باعث کاهش خطر بروز تعارض منافع مو کسب
و درآمدها و عملکردشان،  هایشانییبر دارا یریتازجمله مد ی،سخت بر کارکنان بخش عموم هاییتمحدود

از  یناش به تخلفات یدگیو رس یصکه تشخ شودیامر باعث م ینکند. ا یشگیریاز بروز تعارض منافع پ تواندیم
 ینمچنتعارض منافع و ه یتموقع یریتبه مد ییو پاسخگو یاپوشش رسانه یت،شفاف یتشود. تقو یرپذآن امکان

در مورد کنترل تعارض  ینو قوان هایاستاز بهبود س جدای ک خواهد کرد.پا گذاشتن آن، کم یرکاهش خطر ز
 ینست. بر هما یاتیح یاربه تخلفات تعارض منافع بس یدگیو رس یصتشخ یشگیری،پ یتظرف یتمنافع، تقو

 . ردیموردتوجه قرار گ یدتعارض منافع با یریتدر مد یعنوان نقطه کانونسازمان به یااداره  یکاساس، اختصاص 
 

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/8365/
https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/8365/
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 تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 سه راهی برگزاری کنکور؛ وزارت بهداشت، علوم و آموزش و پرورش!   

 آیا پای تعارض منافع در میان است؟ 
 

 حسین خداپرست
 

شود. هر روز یک خبر متناقض. بیچاره داوطلبان کنکور که نه فقط استرس و اضطراب کنکور را باید دوماهی می

تحمل کنند بلکه هر روز باید منتظر یک شگفتی از یکی از وزارتخانه های مربوطه باشند. وزارت بهداشت، وزارت 

به نام سنجش هم وجود داشته باشد و  علوم و وزارت آموزش و پرورش. حاال حساب کنید این وسط سازمانی

بخواهد پای مافیای کنکور نیز به همه گیری کرونا و برگزاری کنکور و تعارض منافع باز شود. تو خود حدیث مفصل 

که به تحلیل واکنش کاربران فضای مجازی در موضوع تعارض  مطالبیسلسله بخوان از این مجمل.  در ادامه 

 0911مردادماه  01تا  01ها در حد فاصل پردازد، در یادداشت پیش رو به تحلیل این واکنشمنافع می

 ایم.پرداخته

 

رونایی را ایط کشود، باید بگویم اصال پای تعارض منافع در میان نیست. برگزاری کنکور در شر اگر نگارنده خورده نمی

کنم خلط مبحثی صورت گرفته. تعارض منافع هست. در آموزش و پرورش هست. در وزارت بهداشت گویم. فکر میمی

برگزاری کنکور در شرایط »هست. در وزارت علوم هست. در همه جا هست ولی استثنائا در این یک قلم نیست: 

برگزاری کنکور در شرایط »یای کنکور هم هست. اما در تعارض منافع در خود کنکور هم هست. در ماف«. کرونایی

 نیست. گشتیم نبود، نگردید نیست. « کرونایی

 خورده با تعارض منافعتعارض منافع مسئله مهمی است. بسیار هم مهم است. اصال مفهوم محوری اقتصاد توسعه گره

ادگرا که مسئله محوری علم اقتصاد را حل است. ولی دیگر آش را نباید جوری شور کرد که جان کامونز اقتصاددان نه

داند، تنش در گور بلرزد و سر بلند کند و بگوید: آقا به حضرت عباس قسم برگزاری کنکور های تعارض منافع میموقعیت

 در شرایط کرونایی ربطی به تعارض منافع ندارد. نباید هر چیز بی ربط و باربطی را با تعارض منافع گره زد. 

درجه  274آب در »داند که به صورت بالقوه بتوان آن را ابطال کرد. مثال ای میعلم، گزاره علمی را گزاره پوپر فیلسوف

درجه به جوش نیامد  274توان تست کرد و دید که عه!!! آب در ای علمی است. چرا چون میگزاره« آیدبه جوش می

ست، پس علمی است. یا مثال اینکه سرعت نور فالن متر پذیر ادرجه به جوش آمد و چون این گزاره ابطال 244بلکه در 

 هاییشود با روشبر ثانیه است و یا دمای سطح خورشید بهمان درجه سلسیوس است نیز علمی است. چرا چون می

توان آن را ابطال کرد. به ، علمی نیست. چرا؟ چون اصال نمی«گل شبدر زیباست»تجربی آنها را ابطال کرد. اما گزاره 

 طریقی.  هیچ

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/
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گویم. منتها قبلش یک نکته دیگر را نیز باید روشن کرد. از دید پوپر حاال اینها چه ربطی به تعارض منافع دارد؟ االن می

ه در ای را قضاوت کرد آن گزار پذیری، گزارهعلم در همین معیار است. یعنی اگر نتوان با معیار ابطالفرق بین علم و شبه

ای علم از دید پوپر روانشناسی است. علی الخصوص شاخهت نه علمی. یکی از مصادیق شبهعلمی اسبهترین حالت شبه

ی به عنوان مکانیسم انگیزش« احساس حقارت»از روانشناسی به نام روانشناسی فردی آدلر. در روانشناسی فردی آدلر، 

بینید.  یک شکالت روی میز همکارتان میکند. مثالکند و او را به انجام عملی یا عدم انجام آن ترغیب میدر فرد عمل می

کنید. آدلر میگوید شما برای غلبه بر حس حقارتتان این کار خواهد آن را بردارید و بخورید. اما این کار را نمیدلتان می

ره شود. بلکه دوباخورید. در اینجا آدلر ساکت نمیدارید و میاید. اما در حالت دوم شما آن شکالت را برمیرا کرده

اید. یعنی در هر صورت گوید که شما برای غلبه بر حس حقارت ناشی از نخوردن شکالت، شکالت خوردهآید و میمی

کند. این ، آدلر توجیه یا تفسیری از رفتار شما ارائه میAچه در حالت نقیض  Aآدلر حرفی برای زدن دارد. چه در حالت 

 پذیر نیست. و یعنی از نظر پوپر این نظریه علمی نیست. یعنی نظریه آدلر ابطال

حاال ربطش به تعارض منافع چیست؟ واقعیت این است که در شرایط فعلی کرونا، چه کنکور برگزار بشود، چه نشود، 

ی خواهند اتوانید ردی از تعارض منافع ترسیم کنید. مثال اگر کنکور برگزار بشود، عدهمی ها شمابرای هر کدام از حالت

نافع گویند نمایندگان مجلس فقط به فکر مگفت زور مافیای کنکور چربید. اگر کنکور برگزار نشود نیز عده دیگری می

 گیرند. ها را در نظر نمیخودشان هستند و استرس و اضطراب کنکوری

این است که چه برگزاری کنکور و چه نقیضش، قابل ابطال یا اثبات با معیارهای تعارض منافع نیست. در واقع  مسئله

فت گاگر پوپر زنده بود و به جای فلسفه علم روی موقعیت های تعارض منافع کار کرده بود، در چنین موقعیتی می

 است و نه لزوما تعارض منافعی. « تعارض منافعی شبه»برگزاری کنکور در شرایط کرونایی موقعیتی 

ده ای از توئیتری ها این اعتقاد را ندارند. مثال کاربر سیپس استثنائا این یک قلم را فاکتور بگیرید. البته بخش عمده

 زهرا عبداللهی که خبرنگار مجلس است، توئیت زده که : 

شرکت تعاونی سازمان سنجش به صورت غیر قانونی آزمون “طبق گفته نادری، یک طرف  مافیا به سنجش وصل است 

آقای خدایی! ژست بی طرفانه اینجا قواره سخنان شما نیست؛ چون در ”! گیردآموزشی برگزار کرده و از مردم پول می

 کنید :( #سالمت_دانشجو نوعی از تعارض منافع کنکشگری می
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یا مجید حسینی در توئیترش گفته: حاال بفهمید سنجش چطور اینقدر اصرار بر کنکور دارد! کارکنان سنجش خودشان 

تر؟ #تفحص_از_سنجش شود! تعارض منافع از این گل درشتکنند و درآمد تولید ميآزمون آزمایشي برگزار مي

https://t.co/VlQF407zqj . 

توان به مافیای کنکور ربط داد، دیگر نیازی به ری کنکور در شرایط عادی را میواقعیت این است که وقتی خود برگزا

شویم این ربط دادن آن در شرایط کرونایی به مافیای کنکور نیست. بلکه چیزی که مهم است و این وسط از آن غافل می

کنکور وجود دارد، بسیار  است که میزان استرس و اضطرابی که در میان چندصدهزارنفر داوطلب کنکور، در مورد خود

بیشتر از نگرانی در مورد بیماری کرونا در سالن برگزاری کنکور است. هر یک روز تعویق کنکور صرفا بر اضطراب داوطلبان 

 افزاید و اصال گامی بر ضد مافیای کنکور نیست. کنکور می

ایشان  وزیر سابق آموزش و پرورش نیز نظر دیگری دارد.  البته آقای حاجی بابایی

 وقتی صدها هزار صندلی»اند: در گفتگویی که در خبر فوری منعکس شده، گفته

نکور گیر درباره کخالی وجود دارد، نیازی به برگزاری کنکور نیست. مدیران تصمیم

 «تعارض منافع دارند و نقش مهمی در لغو نشدن کنکور دارند.

هه ین سخن نه در این بر سخن ایشان نیز درست است، اما یکبار دیگر بخوانیدش. ا

د، گردد. پس یادمان باشزمانی مربوط به کرونا بلکه اساسا به قبل از کرونا باز می

تعارض منافع در کنکور هست، در سازمان سنجش هست، در مدیران وزارت آموزش 

س فقط و فقط استر و پرورش و وزارت علوم هست، اما به کرونا ربطی ندارد. آن چیزی که این وسط باید به آن توجه کرد

 و اضطراب داوطلبان کنکور است. 

 
 دیگر موضوعات مورد تحلیل با چارچوب تعارض منافع

مطلب در  2مطلب و در شبکه اینستاگرام،  209مطلب، در شبکه توئیتر،  209در هفته دوم مردادماه در شبکه تلگرام، 

ات متفاوتی نظیر آموزش و پرورش، وزارت بازرگانی، ارتباط با تعارض منافع به اشتراک گذاشته شده است که به موضوع

 حوزه سالمت، پزشکی و حتی در مواردی پرونده تعارض منافع نخست وزیر کانادا جاستین ترودو پرداخته شده است. 

 
 آموزش و پرورش

پرداخته  رورشکانال تلگرامی مربوط به فرهنگیان با انتشار مطلبی از عباس عبدی به تعارض منافع در نظام آموزش و پ

نام مسئوالن دولتی از ثبت»کند که برای جلوگیری از تعارض منافع، است. عباس عبدی در این مطلب توصیه می

درصد مسئولین کشور  244یا شاید تا  91فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی منع شوند، حاضرم شرط ببندم که باالی 

گذاری و نیز نهادهای مشابه دیگر، فرزندان ردیف قضایی و قانونولین همدر رده وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و نیز مسئ

 «کنند.گذارند، و به طور ویژه مسئولین آموزش و پرورش نیز چنین میخود را در مدارس غیرانتفاعی می
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 وزارت بازرگانی
به تعارض منافع را شامل اما موضوعات مربوط به وزارت آموزش و پرورش و برگزاری کنکور اگرچه عمده مطالب مربوط 

 شوند. های تحلیلی دیگر نیز کماکان در اخبار مربوط به حوزه تعارض منافع دیده میشدند، اما برخی اخبار در حوزهمی

مثال محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کانال تحلیلی خبری فتن در مورد تشکیل وزارت بازرگانی 

 گونه گفته است: این

دهد چرا که وزارت بازرگانی قتی وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، تعارض منافعی به ضرر تولید داخلی رخ میو»

زند و االن هم کسانی که اصرار دارند وزارت بازرگانی به ذینفع واردات است و این موضوع به تولید داخلی ضربه می

عالوه بر این، تنظیم بازار نیز به حوزه تولید مربوط است و  صورت مستقل تشکیل شود عموما ذینفع واردات هستند.

 «شود صرفا در وزارتخانه بازرگانی درباره آن تصمیم گرفت.نمی

ای که ی بازرگانی به وزارتخانهاین استدالل در حالی مطرح شده که کسانی کامال  به عکس معتقدند سپردن وظیفه

لید داخلی را هم بر عهده دارد )وزارت صنعت و معدن( خود مصداق گری برای صنعت و توی تنظیمهمزمان وظیفه

و  ی صنعت و تولید داخلی باشدآشکار تعارض وظایف است؛ چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم باید به فکر توسعه

عدن و م توان تفکیک وزارتحانه صنعت،هم مدافع بازرگانان و این یعنی تعارض منافع. اکنون مشخص نیست چگونه می

 تجارت را مصداق تعارض منافع نامید؟ 

های پرمناقشه و کامال  متضاد از تعارض منافع، نشان از غبار مفهومی و عدم وفاق نظری حول مفهوم تعارض این برداشت

ی درست استفاده از این مفهوم در دهد پژوهشگران این حوزه راه درازی برای جا انداختن شیوهمنافع دارد و نشان می

 میان سیاستمداران و کنشگران مدنی در پیش دارند. 

 
 جاستین ترودو و تعارض منافع 

 Weای خیریه به نام شوند، دولت کانادا اخیرا با موسسهشود که چند خبرنگار متوجه میداستان از اینجا آغاز می

میلیون دالر را بر عهده بگیرد. آنها  944قراردادی منعقد کرده است تا برنامه اهدای تسهیالت و وام دانشجویان به مبلغ 

مبلغ  0429تا  0421های اند که این موسسه عالوه بر این بین سالهای این موسسه خیریه فهمیدهبا بررسی حساب

کرده و با بررسی بیشتر فهمیدند این موسسه ارتباطات خاصی با  میلیون دالر از نهادهای دولتی کمک دریافت 1.1

هزار  920خانواده ترودو دارد از جمله مادر نخست وزیر کانادا در پنج ساله گذشته برای سخنرانی در این خیریه مبلغ 

  رده بودند.دالر دریافت کرده. همسر و برادر جاستین ترودو هم برای سخنرانی در این موسسه مبالغی را دریافت ک

ای که اند که چرا یک دولت باید با خیریهاکنون نمایندگان احزاب مخالف دولت و جاستین ترودو از او توضیح خواسته

خانواده اعضای دولت با آن ارتباطات مالی داشته اند، قرارداد ببندد؟ البته پرواضح است که فعال این وضعیت، به عنوان 

شده است و نه لزوما فساد. در صورتی که ثابت شود جاستین ترودو با وجود آگاهی  یک موقعیت تعارض منافع شناخته

اش، کماکان به کمک به این موسسه اصرار داشته است، چنین موقعیت تعارض های مالی اعضای خانوادهاز دریافتی

 منافعی مصداق بارز فساد خواهد بود. 
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