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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 های تعاونی کارکنانتعارض منافع بالقوه در شرکت: درآمد
 

 راضیه شیخ رضایی
 

ی ملی است و متاسفانه جمعیت زیادی از کشور کنکور یک مسئله :مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 کند. این پدیده، یک پدیده چندبعدی و پیچیده است؛ یک سوی آنها را درگیر خود میو خانواده

ها هستند که ذینفعان اصلی در کنکور هستند که فعال  تا طراحی سازوکاری آموزان و خانوادهدانش

ع های کشور باشد، تنها سازوکار توزیتر که تضمین دسترسی اقشار مختلف به بهترین دانشگاهعادالنه

تی، های دولتی است. سوی دیگر آن مدارس دولتی و غیردولآموزی در دانشگاهجمعیت دانش

درسی و کنکوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت های کنکور، موسسات تدوین و نشر کتب کمکآموزشگاه

های دولتی و غیردولتی و آزاد و ی آن )سازمان سنجش آموزش کشور( و نیز دانشگاهعلوم و سازمان تابعه

ابعاد اجتماعی و هم ابعاد  ... در کشور هستند. به عالوه، کنکور هم حامل ابعاد روانی و فردی است؛ هم

ای با این درجه از پیچیدگی و کنشگران و ذینفعان مختلف را اقتصادی و سیاسی متعدد دارد. پدیده

توان با منافع یک تعاونی مربوط به سازمان سنجش تحلیل کرد. اما ربط دادن برگزاری کنکور به نمی

با خاستگاه و عینک سیاسی صورت  تعارض منافع در سازمان سنجش در فضای عمومی )که چه بسا

های کارشناسی، تجربی و پژوهشی دقیق هم برخوردار نیست( فرصتی برای تحلیل گیرد و از پشتوانهمی

تر در نظام حکمرانی کشور است: تعارض منافع ناشی از اشتغال بیرونی کارکنان دولت ی کلییک مسئله

 مسئلهی کنکوردر بخش خصوصی. با وقوف بر ابعاد پیچیده
 
ع در ی تعارض مناف، در این یادداشت صرفا

 م. ایتر قرار دادهی کلیتعاونی خدماتی کارکنان سازمان سنجش را موضوعی برای تحلیل این پدیده

 

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش »ها به نقش در ماجرای برگزاری کنکور، برخی از مردم و رسانه

های آزمایشی کنکور هستند و در تمام طول مدت تعویق کنکور این سازمان ند که برگزارکننده آزموناشاره داشت« آموزش

های آزمایشی برگزار کرده است. آنچه مورد اشاره واقع شد این بود که مسئوالن سازمان سنجش به طور هفتگی آزمون

ل برگزاری کنکور و به ت ب  مک های آزمایشی و دیگر کتب کبع آن تمام آزموننیز در این شرکت تعاونی عضو هستند و از ق 

نفعی بخواهد کنکور را لغو کند. به عبارت دیگر رسد که چنین ذیشوند، در نتیجه بعید به نظر میآموزشی منتفع می

تمام کارکنان و مسئوالن سازمان سنجش که عضو شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش هستند درگیر یک موقعیت 

 هستند، موقعیتی که بین منافع یا سود شرکت تعاونی و منافع مردم و دانش آموزان وجود دارد. تعارض منافع

تواند به خاطر موقعیت اشتغال همزمان و یا سهامداری در شرکت تعاونی باشد. در واقع این مصداق از تعارض منافع می

ند و هم به طور همزمان در شرکت تعاونی کنکارکنان سازمان سنجش هم به عنوان کارمندان دولت نقشی را ایفا می

کارکنان عضو هستند. در این موقعیت کارمندان از دو موقعیت کامال  مرتبط به هم درآمد دارند که با توجه به موقعیت 

همزمان  توانند از اشتغالدولتی مثل دسترسی به اطالعات مثل بانک سؤاالت کنکور و یا استفاده از امکانات دولتی می
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امداری در شرکت مرتبط درآمدهای بیشتری کسب کنند. همچنین برای انجام خدماتی برای سازمان سنجش، یا سه

 ناظر پروژه هم ممکن است کارکنان شرکت تعاونی کارکنان به عنوان پیمانکار طرف قرارداد دولت قرار می
 
گیرد که عموما

پیمانکار، نظارت کنند. در نتیجه در شرکت تعاونی  دولت عضو تعاونی باشند که باید روی کار تعاونی خود به عنوان

 وجود دارد. منافعگیری موقعیت های مختلفی از تعارض کارکنان سازمان سنجش امکان شکل

تی های دولاین ماجرای شرکت تعاونی تنها مختص به سازمان سنجش نیست. این موضوعی است که در اغلب سازمان

تواند در اعضای شرکت تعاونی و کارمندان دولت یکی هستند و آن شرکت تعاونی میتواند اتفاق افتد. موقعیتی که می

حیطه وظایفی مرتبط طرف قرارداد دولت قرار بگیرد و یا کارکنان از اطالعات و روابطشان به سود شرکت تعاونی استفاده 

 کنند.

شرکت تعاونی -1تعاونی وجود دارد: های تعاونی، دو دسته کلی شرکت های شرکتبا توجه به تعاریف و دستورالعمل

تولید که به منظور اشتغال اعضا در امور تولیدات صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری، محصوالت 

های تولیدی تشکیل فرهنگی، کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی و شیالت و نظایر دیگر فعالیت

ای، اشتغال، که در امور خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاورهشرکت تعاونی توزیع  -2شود. می

 ها فعالیت دارند.امور تهیه و توزیع کاال، تهیه مسکن و دیگر نیازمندی

شرکت تعاونی  -2شرکت تعاونی عام که عضویت در آن برای همه آزاد است.  -1ها نیز دو دسته است: عضویت در تعاونی

 برای گروهی خاص مثل کارمندان، کارگران، کشاورزان و ... است.خاص که عضو
 
 یت در آن منحصرا

های تعاونی در آن دسته از شرکت تعاونی خاص تولیدی و خدماتی هستند که ترین موقعیت تعارض منافع شرکترایج

 این وضعیت میکارکنان دولت در حیطه تخصصی خود تأسیس می
 
ها و چنین تعارض تواند مستعدکنند زیرا اساسا

 پیامدهای خاص خودش باشد:

ارکنان شان بیشتر شود، در نتیجه ککنند تا سود شرکت تعاونی بیشتر شود تا سود شخصیکارکنان همواره تالش می 

های دولتی را به سمت شرکت تعاونی خودشان ببرند. ممکن است کارکنان هرگونه اقدامی را در کنند پروژهتالش می

ها انجام دهند که پیامد این وضعیت امکان رشد کم بخش خصوصی واقعی و یا حذف کردن مناقصه جهت انحصاری

 آنان است.

هایی را برای شرکت تعاونی خود تعریف کارکنان با توجه به آگاهی از شرایط سازمان دولتی، خألها و نقاط ضعف پروژه

ل آن بودجه بیکنند و به سازمان دولتی میمی ب  وی گیرند. از سشتری از دولت برای پروژه خاص شرکت میدهند و از ق 

هایی مثل روند اخذ وام و ... بهترین شرایط و مزایا را دیگر این امکان هم وجود دارد که کارکنان به واسطه اطالع از رویه

 برای شرکت تعاونی خود بگیرند.

 کارکنان سازمان دولتی خود قاعده گذار و سیاست
 
ها قادرند خودشان را در گذار هستند، آناز آنجایی که عموما

گیرد های تعاونی به عنوان مجری کارها معرفی کنند. در نتیجه تعارض منافع اتحاد قاعده گذار و مجری شکل میشرکت

  وری نیز پایین خواهد آمد.تنها انحصاری کردن شرایط کار است بلکه کیفیت و بهرهو پیامد آن نه
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 کارکنان در سازمان دولتی نقش ناظر پروژههمچنین از آنجایی که بع
 
ها را دارند و از سوی دیگر خود در شرکت تعاونی ضا

رسد که کارکنان بخواهند آید و بعید به نظر مینقش مجری را دارند، در روند ناظر و منظور، تعارض منافع به وجود می

 کنند. های خود در شرکت تعاونی اجراهای ناظر را بر روی پروژهسختگیری

های تعارض منافع تشریح شده، همان ارتباط سهامداری یا رسد که منشأ تمام موقعیتدر نهایت به طور کلی به نظر می

 منجر به هدر رفت منابع دولتی اشتغال همزمان کارکنان دولتی در شرکت
 
های تعاونی باشد و این مسئله نیز اساسا

 شود.می

تعاونی تولیدی یا توزیع کارکنان وزارت نفت است. تعداد بسیاری از این دست  هایهای دیگر این وضعیت، شرکتمثال

تشکل از م  وجود دارند و« شرکت تعاونی پیشگامان نفت و گاز کاویان )تعاونی کارکنان ملی(»های تعاونی مثل شرکت

تعمیرات و بازرسی صنایع اندازی و هایی نظیر مشاوره، ساخت و اجرا راهکارکنان و کارمندان دولت است که فعالیت

نفت، گاز و پتروشیمی، خرید و فروش کاالهای مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته و... دارند و 

 شان دولت است.کارفرمای اصلی

های شرکت تعاونی کارکنان بدین نحو است که شرکت تعاونی، سهامدار شرکت بخش خصوصی شکل دیگری از فعالیت

هایی همچون پیمانکاری و مشاوره پروژه را برای تواند طرف قرارداد دولت قرار بگیرد و فعالیتد که این شرکت میشومی

دولت انجام دهد که باز هم در اینجا به واسطه سهامداری غیرمستقیم کارکنان دولت، همواره کارکنان به فکر نفع شرکت 

 هند گرفت.خصوصی خواهند بود و منافع عمومی را در نظر نخوا

تواند منجر به تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی شود که های تعاونی بازنشستگان نیز میاز سوی دیگر شرکت

بازنشستگان یک صنف با تشکیل تعاونی بخواهند طرف قرارداد دولت قرار گیرد و از تمام اطالعات و نفوذ شبکه 

 روابطشان به نفع شرکت خود استفاده کنند.

های تعاونی مثل تعاونی مصرف مستعد شرایط تعارض منافع نیست ولی ذکر است که تمامی شرکتالبته قابل 

های های تعاونی کارکنان در حوزه خدمات و تولید که مرتبط با شغل تخصصی کارکنان است دارای موقعیتشرکت

 تعارض منافع بالقوه هستند که ممکن است منجر به تعارض منافع بالفعل شود. 

شان در سازمان دولتی جدا شود و به دیگر صورتی که حیطه فعالیت شرکت تعاونی کارکنان از شغل اصلیاما در 

یدی یابد به طور مثال شرکت تعاونی تولگیری تعارض منافع کاهش میهای غیرتخصصی بپردازند، امکان شکلفعالیت

 شود که کارکنان تاسوی دیگر پیشنهاد میکارکنان وزارت جهاد کشاورزی در حیطه کشاورزی و دامپروری نباشد. از 

نافع های تعارض متعاونی کارکنان نداشته باشند تا از موقعیت شرکتزمانی که سمت دولتی دارند، سمت اجرایی در 

 بالقوه پیشگیری شود.

یطه حرسد که وضعیت تعارض منافع شرکت تعاونی خدماتی کارکنان سازمان سنجش که شرکتی در در نتیجه به نظر می

تخصصی کارکنان سازمان سنجش است با کنکور چنان ملموس است که بتوان تصور کرد سایر کارکنان دولت در 

های ناکارآمد دولتی دفاع کنند، در مقابل تغییرات مقاومت نشان دهد توانند از سیستمهای تعاونی چه طور میشرکت

 و به نفع شرکت تعاونی و نه عموم مردم تصمیم بگیرند.

*** 
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 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی یهاتحلیل و اخباری گزیده

 یقمصاددر وزارت آموزش و پرورش ی کارگروهد کرده که تاکی آموزش و پرورش یروز، یرزاییم یمحسن حاج 

 د کرد. اعالم و رفع خواهآن را  داده شدهوعده کرده و ظرف دو ماه ییرا شناسا تعارض منافع

 یسیونکم هاییتهکمه خبرداده ک ،مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونکم یسخنگو، یفالح یناحمد حس 

 و تعارض منافع شوندینم یترعا یکه در آنها عدالت آموزش یدرباره موارد یتا گزارش یافتند یتمامورآموزش 

 شود. گیرییمارائه کنند تا درباره آنها تصم یسیونکردند به کم یجادا

  به عنوان یکی از از نوع تعارض درامد و وظایف به تحلیل تعارض منافع شهر تهران یعضو شورازهرا نژادبهرام 

 ها پرداخته است. در شهرداری 111موانع صحیح اجرای قانون ماده 

 وص ادارات کار در خص یفوظا یبا اشاره به واگذار یجامعه کارگر یشکسوتانپ یهاتحاد یسرئ یدری،ح یرضاعل

 هاکاریابیه اجرا را ب  یااگر نظارت بر پرداخت  هگفتبه عنوان مصداقی از تعارض منافع  هایابیبه کار یکاریب یمهب

 باشد. ینظارت موثر و کارآمد دنتوانینمو  برندیالعمل کارشان منافع مآنها بابت حق یم،واگذار کن

 در تحلیلی به بررسی ابعاد تعارض منافع در صنایع یرانا یافتباز یعصنا یهاتحاد یردب،صدرنژاد یدامینس ،

 بازیافت و شهرداری پرداخته است. 

  1399مرداد  25رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
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 هایشهردار 1۱۱قانون ماده  یانع اجرام ،تعارض منافع
 99 مرداد 11ـ  (شهر تهران یعضو شورا)بهرام زهرا نژاد

 تعارض منافع  در شوراها و شهرداری  
 

 رییدر نظر گرفته شده است تا از تخلفات جلوگ یو اصول شهرساز یشهر یمنیا یتبه خاطر رعا 111قانون ماده 
ات تخلف ینا گویدیرا ارجاع دهد و م یتخلفات ساختمان تواندیم یبه صراحت گفته که شهردار 111ماده  .کند

ماده را تحت شعاع قرار داده است: کشور ما  ینبرود.چند مسأله ا 111ماده  یسیونبه کم اریشهرد یقفقط از طر
است که  ینبخش ا ینو مهمتر کنندیم یتفعال آندر  111ماده  هاییسیوندارد که کم یشهردار 1211حدود 

 وجود ندارد. یمشخص ییها ضمانت اجراآن یبرا
 یدارمنابع پا هایطرف شهردار یکاز  .تعارض منافع است 111ه پیش روی اجرای صحیح قانون مادانع ومیکی از 

 کند.یم یجادبه تخلف ا یلارزش افزوده تخلفات، م .یریدتخلفات را بگ یجلو گوییمیهم م یگرندارند و از طرف د
ائل مس یاحکام هم هست که برخ یبلکه امکان اجرا یست،ن یفقط مسأله مال یمهبه جر هایشهردار یلعلت تما

دولت  یاراست، در اخت 111ماده  ییراتکه مربوط به تغ اییحهال  .شوندیم یباحکام تخر یمانع اجرا یتماعاج
 برسد. یینها یبدولت پس از انجام اصالحات، آن را به مجلس ارسال کند تا به تصو یمقرار گرفته و منتظر هست

 آنالین شورا 

 

 

 کردیمتعارض منافع  یقمصاد شناساییرا مأمور  یروهگ
 99 مرداد 19ـ ( وزیر آموزش و پرورشمحسن حاجی میرزایی)

  ی آموزش عمومیحوزهدر تعارض منافع  
 

کرد بر عمل یم نظارت جدید قبول کنیها بحث نظارت بر عملکرد آنها است. بایرانتفاعیغ یاز مسائل جد یکی
ن بحث نظارت یرند و در همیگیها مرا از خانواده یکالن یهاپول یرانتفاعیاز مدارس غ یاریشود بس یآنها نم
 ست.ین یها جددارند نظارت یرانتفاعیآموزش و پرورش مدرسه غ یانیو م ییران باال ین مدشود چویگفته م

ق تعارض منافع در آموزش و پرورش را یم تا مصادیرا مأمور کرد ین موضوع دو کار انجام شده است.گروهیدرباره ا
د یبار هستند خودشان نیگمیتصم یاکه در حوزه ین دستور کسانین کار انجام شد و بر اساس ایکنند ا ییشناسا

ن دو یم که این کردیین اقدام دو ماه زمان تعیا ید داشته باشند براین حوزه نبایدر ا یچ مشارکتینفع باشند و هیذ
 مراقبت مینده تمام میماه در چند روز آ

 
تعارض منافع نباشد.  یدارا یگاهیچ جایکنم که هیشود. بنده قطعا

 یبا عنوان شورا یردولتیدر مدارس غ ییشود شورایکه گرفته م ییهاو پول یرانتفاعیمدارس غ یدرباره بررس
مدرسه  ٧ن سال یدارد. ما در هم یردولتین شورا نظارت بر مدارس غینظارت که بر عملکرد مدارس وجود دارد که ا

ز شدند ایلغو امت م کهیرا دار یمدارس یم. ما حتین مدارس را ندادیت به ایم و اجازه فعالیکرد ییمتخلف را شناسا
 م.یهست یجد یردولتیم کامال  بر نظارت مدارس غیل کردیك، دو و سه سال خدماتشان را تعدیکه  یمدارس

 روزنامه ایران 

 

https://www.shoraonline.ir/news/10141372
https://www.shoraonline.ir/news/10141372
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/550874
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/550874
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 های کمیسیون آموزش برای شناسایی تعارض منافعکمیته اموریت م
 99 مرداد 21ـ ( مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونکم یسخنگو)یفالح یناحمد حس

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی  

 
مونه ن یک .یمحوزه شاهد تعارض منافع هست یننشده و در ا یترعا یبه خوب یدر چند سال گذشته عدالت آموزش

تا  دیافتن یتمامور یسیونکم یهایتهکم.کرده است بحث کنکور است یجاده در حوزه آموزش تعارض منافع اک
 هارائ نیسیوکردند به کم یجادشوند و تعارض منافع اینم یترعا یکه در آنها عدالت آموزش یدرباره موارد یگزارش

 شود. یریگیمکنند تا درباره آنها تصم
ه و در شد ینتدو یدولت یرغ یهادانشگاه یگرفتن دانشجو از سو یتممنوع یبرا نیندگانما یاز سو یزن یطرح

 زادآ شگاهی،داندولت یهادانشگاه یهایامروز کرس ینکهبا توجه به ا .مجلس قرار گرفته است یسهرئ یئته یاراخت
 .یندازیمراه ب یتجار یرانتفاعیندارد تا دانشگاه غ یاست لزوم ینور خال یامو پ

 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 یاجتماع یهو سرما یاعتماد عموم یابیبازشرط تعارض مدیریت 
 99 مرداد 21 ـ( فعال سیاسی)محمدی یخش ینمحمدحس

کلیات تعارض منافع  
 

عارض کرد. ت یدر کشور معرف یاقتصادسرآغاز فساد  هاییشهر ینتراز مهم یکی توانیمسئله تعارض منافع را م
ه و فساد در کشور است ک یضتبع یجادا یهااز گلوگاه یکیو احتمال فساد،  یطفراهم بودن شرا یبه معن منافع

 یساالر ندیشاوتعارض منافع و ضوابط  ضد خو ینقوان یبتصو کارآمد درباره آن وجود ندارد. یمتأسفانه سند و قانون
 ینیوان. هرگونه قیردقرار گ یاسالم یمورد توجه مجلس شورا یدبا یستماتیکفساد س «یقی  حق»به منظور کاهش  

را  رانیمد یو منابع عموم سوءاستفاده از قدرت یینهو زم یو منافع خصوص یمنافع عموم یانکه بتواند تعارض م
تعارض منافع در انجام  یریتنحوه مد» یحهکمک کند. ال  یضبه کاهش معنادار فساد و تبع تواندیکاهش دهد م

 نیتأم یبرا یاز قدرت و منابع عموم استفادهسوء یینهزم کندیتالش م «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفوظا
 یو منافع خصوص یمنافع عموم یانولت را کاهش دهد و تعارض مو کارکنان د یرانمد یو خصوص یمنافع شخص

 یاریسب یتعارض منافع، عالوه بر کمک به تحقق عدالت، جلو یحهشدن ال  ییو اجرا یبرا بکاهد. با تصو یرانمد
 خاص یانجر یابه نفع خانواده، گروه و  گیرییمتصم ها،یخوار یژهها، ورانت ها،ساختال یراز مفاسد جامعه نظ

 رفته خواهد شد.گ
کت مشار »و طرح  «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد» ،«یتشفاف» یحلوا

 است که ملتو  لتفساد و تعامل دو «یقی  حق»کاهش   یبرا یمهم یهاگام« شهروندان در امور قوه مقننه یممستق
 تینبود شفاف یلگذشته به دل یهادر طول سال هاست ک یاعاجتم یهو سرما یاعتماد عموم یابیآن، باز یخروج

 . شودیم احساس یارکشور بس یگذاردر سپهر قانون ینیو قوان یحلوا یناست. خأل چن یافتهکاهش یی،و پاسخگو
 خبرگزاری برنا 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/20/2324420
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/20/2324420
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1042709
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1042709
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 وتعارض منافع یبست ناکارآمدپسماند در بن یریتمد
 99 مرداد 21ـ ( یرانا یافتباز یعصنا یهاتحاد یردب) صدرنژاد یدامینس
  شوراها و شهرداریدر تعارض منافع  

 
 در کالن یکتفک ی،آورحاکم بر جمع فساد

 
 دهیپسماند نام یایشهرها، که گاه مافو پردازش پسماندها خصوصا

 یباالست که گاه حت یمال یهاگردش یو دارا یقو یسازو منسجم با شبکه یافتهسازمان یادفس شود،یم
فعالنه، من یاربس یافتهفساد سازمان یندر برخورد با ا یتحاکم رویکردو قاچاق است.  ییشوپول یبرا یپوشش
 .کند و تنبل است ی،دستور ی،واکنش

دف که ه اندشدهیل( تبدی( به کارفرما )بنگاه اقتصادیتیحاکم )نهاد گریاز تصد هایشهردار یر،در دو دهه  اخ
اساس نگاه  یندر بازار است. بر هم یخدمت، به حداکثر رساندن درآمد در رقابت اقتصاد یجااولشان به

 یلتبد« روختف یدکاال که با یکمثابه پسماند به»به « حل شود یدمشکل که با یکمثابه پسماند به»از  هایشهردار
تاورد دس یکعنوان بر سر کسب درآمد از فروش پسماند به یرقابت یشهردار یرانمد یاندر م یاست و گاه حتهشد

افع با پسماند( و تعارض من یافتباز یها)شرکت دستیینبه دنبال خود فشار بر پا یکردیرو ین! چنشودیم یدهد
 ریتیمشارکت در چرخه  مد یان براشهروند یطلبحس منفعت یکو تحر یزشمشارکت شهروندان )گفتمان انگ

پسماند در دور باطل  یریتمد ی،و بخش خصوص یو با ناممکن شدن مشارکت شهروند آوردیپسماند( را م
 .ماندیم یباق یناکارآمد

د پسمان یریتدر مد یبا شهروندان و بخش خصوص یشهردار یانمهم تعارض منافع م یقاز مصاد مثال،عنوانبه
پسماند از درب منازل اشاره کرد که  یکو تفک یآورجمع ینوپا یهاآپبه استارت هایهرداربه فشار ش توانیم

پسماند ارزشمند،  یکتفک هوشمنددهندگان خدمات ارائه یتنامه نحوه فعالبا صدور نظام هایشهردار
از هر  شدهیآورارزشمند جمع پسماند؛ یرندبگ یتمجوز فعال یشهردار ازاند که:ها را ملزم نمودهآپاستارت

ماند انواع پس یدخر قیمت؛ دهند یل( تحویپسماند همان منطقه )طرف قرارداد شهردار یمانکارمنطقه را فقط به پ
عنوان کارمزد درصد از درآمد ماهانه حاصل از فروش پسماند به یک؛ شود یینتع یخشک ماهانه توسط شهردار

 د.پرداخت کنن یسامانه و نظارت به شهردار یبانیپشت
 ییکارفرما یریت)خدمت(، به مد گرایانهیتصد یریتاز مد یشهردار یتفعال یدنبدل گرد ی،بخش شهروند در

 یاست، چراکه کارآمدسازشده یشهروند یو نهادها یتینهاد حاکم ینا یان)رقابت( باعث بروز تعارض منافع م
ر با به حداکث یزش،انگ عنوانبه در منافع چرخه یشاننمودن ا یمو سه یپسماند با مشارکت شهروند یریتمد

مخل  نیقوان یرتعارض منافع در کنار سا یناساس، ا ین. بر همیستن یشدنرساندن درآمد از فروش پسماند جمع
 حوزه هستند. یندر ا یمشارکت شهروندان و بخش خصوص یوکار موانع جدکسب

امر مستلزم عبور از نگرش  ینجامعه، که ا یریتو مشارکت دادن شهروندان در مد یفرسوده  اجتماع یه  سرما یاءاح
و  شرکت یشهروندان در راستا یبرا یاقتصاد یزه  انگ یجادا ی،در برابر منافع مل یو بنگاه یبخش ی،سطح

 ایهینهراه کاهش هز یناست که ا شهروندان یپسماند در مبدأ با همکار یکو تحقق تفک یندهادر فرآ یهمکار
 خواهد داشت. یو دفن را در پ یابیباز یافت،ازجمله باز دستییینپا یندهایفرآ یچرخه و کارآمدساز

  پایگاه تحلیلی اتاق بازرگانی و صنایع ایران 

 

http://otaghiranonline.ir/news2/34214
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 عارض منافع، با باال بردن هزینه انتفاع شخصیمدیریت ت
 99 مرداد 22ـ ( اقتصاددان)ی ازوج ینعالءالد

  تعارض منافعکلیات  
 

که همه جامعه از آن  یاجتماع یرا از فضا یانتفاع شخص ینههز یدفسادزا، با یرساندن بسترهاحداقلبه یبرا
 ینتند. بنابراهس یبه دنبال حداکثرکردن منافع شخص یزیغر است افراد به صورت یهیمنتفع هستند، باال برد. بد

 یماعنفع اجت ی،نفع شخص یحداکثرساز یعمل کنند که به جا یامشخص به گونه یگذاربا قاعده یدها بادولت
 افراد با جنبه بازدارنده عمل کند. یبرا یگذارقاعده ینا یگر،حداکثر شود. به عبارت د

 تیسسازمان ن یک یجادصرف ا یناظر است. نهاد ناظر به معنا ینهادها یجادو ا تیمهم، در گرو تقو ینتحقق ا
همان  نهادها،. دهندیها، نهاد ناظر را شکل مها و سامانهدستورالعمل ین،قوان ها،یگذاربلکه مجموعه قاعده

 یتکفا ییم به تنها. داشتن نهاد هدهندیرا شکل م کردنیبستر بهتر باز یباز یانهستند که در جر یقواعد باز
 هاینهیاست هز یهیشود. بد یریتمد یدرانت، تعارض منافع با یافسادزا  یبسترها بردنینازب یو برا کندینم

است.  یدهپد ینا یدرمان هایینهکمتر از هز یارمنافع در اقتصاد به مراتب بس تعارض یریگشکل یبرا یشگیرانهپ
اند تعارض که توانسته یی. معموال کشورهایابد یشافزا یر قابل توجهبه طو یانتفاع شخص ینهعنوان مثال، هزبه

ر فرد در طور مثال اگ. بهاستاند که فراتر از حد تخلف خود فرد کرده بینییشرا پ یکنند، جرائم یریتمنافع را مد
 ود؛شینار مبرک یزاز سمت خود ن ی،تخلف و جرائم اجتماع ینهتخلفش محرز شد، عالوه بر پرداخت هز یامجموعه

ا قدرت ت برندیتخلف را باال م ینهشده است. هزتخلف انجام یزانم ینهبه مراتب باالتر از هز هاینههز ینا یعنی
و  یها، افراد کارکنان بخش عمومباشد که در رفتار بنگاه یبه نحو یدموضوع با ین. ایابد یشآن افزا یبازدارندگ

 .یرندخود در نظر بگ یرفتار یداشتن از ورود به عرصه را مبناشود و اکراه ینهو... نهاد یمال ینهادها
  روزنامه شرق 

 

 

 ؟تعارض منافع مسبب ذبح تولید کشور
 99 مرداد 22ـ ( برنامه و بودجه مجلس یسیونضو کمع) محسن زنگنه

  و بازرگانی وکارهاسبکدر بخش  تعارض منافع  

 
 یازرگانتعارض منافع بخش ب. نندگان به گروگان گرفته شده استکشور توسط واردک یدیچند دهه است بخش تول

نعت و و وزارت ص یوزارت بازرگان بایددولت اصرار داشت که  کشور ذبح شود. یدتولباعث شد که  یدبا بخش تول
معدن  در بخش صنعت و یدکنندگانشود که به جهت مقاومت مجلس و مخالفت اکثر تول یکتفک یکدیگرمعدن از 
همان  نقش یبه نوع یقتبه عنوان قائم مقام وزارت صنعت و در حق یابانیمدرس خ یآقا یتدر نها یو کشاورز

 کرد. یفاا نیمسال و  یک ینرا در ا یبازرگان یروز
 خبرگزاری ایرنا 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269081
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269081
http://www.irna.ir/news/83904549/
http://www.irna.ir/news/83904549/
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 تاسدولت  هایدستاورد ینترمهم جزو تعارض منافع یحهال
 99 مرداد 22ـ ( وزیر آموزش و پرورشمحسن حاجی میرزایی)

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی  
 

از  یکی ی،و ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد یحهو ارائه ال  ینتدو
 یاسیو س یرار فرهنگ عدالت اداراز فساد و استق یشگیریپ یدر راستا یدو ام یراقدامات دولت تدب ینترشاخص

 یمجلس شورا یمو تقد یبرا تصو یحیها لوادر عملکرد مسئوالن و وزارتخانه یتدولت در خصوص شفاف است.
  کرده است. یاسالم

تعارض  هیحال  کند. یرمناسب تدب یو به نحو ییتعارض منافع را شناسا یقآموزش و پرورش در صدد است که مصاد
که  آیدیم یششائبه نسبت به آنها پ ینقرار دارند و ا گیرییمتصم یگاهکه در جا کندیصدق م یافراد یمنافع برا

 یدبا یاند باش یتدر حوزه مسوول یدبا یاتعارض منافع، افراد  یحهبر اساس ال  .شوندیمرتفع م یگاهجا یناز منافع ا
مدت  نیکارگروه در ا شکیب پردازند.ب یفاصله گرفته و استعفا دهند و به کار خود در بخش خصوص یتاز مسوول

 خواهد کرد. ییکرده و ظرف دو ماه آن را اجرا ییرا شناسا یقمشخص مصاد
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 ها یساز یمرا در تصمآ یتتعارض منافع با شفاف
 99 مرداد 22ـ ( یالنگ یاسیو س ی،اجتماعیفرهنگفعال ) یدانیزم یرضا علو یدس
   جلسمدر تعارض منافع 

 
ردم اعم از م یناز منتخب یبرخ خواهد شد. یریتمد یساز یمو تصم یریگ یمآرا در تصم یتتعارض منافع با شفاف

ا ب یو عرف یبه لحاظ قانون یاسالم یمردم در مجلس شورا یندگانشهر و روستا و نما یاسالم یشوراها یاعضا
 ییو قضا ی،اجرایی،تقنینیحذف تعارض منافع در مناسبات ادار یتوانند مدع یمنسوخ گذشته نم یها یهرو

و  یکه قضاوت خواص و عوام جامعه توامان با شاخص منافع مل یردگ یم صورتاصالح  ینا یو به شرط شوند
 .یردمصالح کشور صورت بگ

 نیکنند و دو سال بعد هم یم یینمجلس تع یندگانشهر و روستا را نما یشوراها یداهایکاند یتصالح یوقت
توان منافع دو  یخودشان دارند چگونه م یا براشورا ر  یتوسط اعضا یمجلس،انتظار جمع کردن را یندگاننما

روستا  شهر و یشوراها یکنند اعضا یمجلس تصور م یندگاناز نما یبعض وقتی داد؟ جیحتر یطرف را بر منافع مل
دو را  ینا یناظر ثالث یکطلبد که  یکند و م یم یداکارپرداز آنها و دفاترشان باشد،تعارض منافع مصداق پ یدبا

 شود. ینتام یناظر خواص و عوام جامعه هستند تا منافع مل ینلبته بهترنظارت کند و ا
 42پایگاه خبری تحلیلی گیالن 

 

http://www.irna.ir/news/83902653/
http://www.irna.ir/news/83902653/
http://www.gilan24.ir/fa/Details29366.aspx
http://www.gilan24.ir/fa/Details29366.aspx
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 از فساد یشگیریپمدیدیت تعارض منافع راهکاری برای 
 99 مرداد 22ـ ( کشور یمبارزه با مفاسد اقتصاد یمل یردب)ی داوود گودرز

  تعارض منافع  کلیات  
 

مساله  ینکها یانان با بدر استان لرست یدر مراسم افتتاح دفتر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصاد یداوود گودرز
 در منفعت یدنبا یرها وجود دارد، اذعان داشت: کارمند و مد ینداز ادارات و ساختارها و فرآ یتعارض منافع را دربرخ

 هد.د یحترج ینتواند منفعت خود را به منفعت مل یدو اگر تعارض د یندتعارض بب یو عموم یخود و منفعت مل
 خبرگزاری شبستان 

 

 

 ها و بروز تعارض منافعبیمه بیکاری به کاریابینظارت و اجرای پردن س
 99 مرداد 22ـ ( یامعه کارگرج یشکسوتانپ یهاتحاد یسرئ)یدری ح یرضاعل
 در حوزه تامین اجتماعی تعارض منافع    

 
 ادارات کار در خصوص یفوظا یبا اشاره به واگذار یجامعه کارگر یشکسوتانپ یهاتحاد یسرئ یدری،ح یرضاعل

استفاده  یکاریب یمهکارگران که از ب یکاریب ییآزمایگفت: قرار بود موضوع راست هایابیبه کار یکاریب یمهب
طرح م یزموضوع ن یناز ا یبحث فساد ناش شد،یموضوع مطرح م ینا یوقت ابدهند. ام هایابیرا به کار کنندیم

و  شودیم یتلق یتیحاکم یفهوظ ینوع ینکها یلبه دل آنها داشته باشد. یبرا یشد. ممکن است سود
 کار یکاریب یمهب یکننده مقررپرداخت

 
ر پرداخت . اگر نظارت بشودیمنافع مطرح م تعارض یستند،ن هایابیاساسا

 یکاریب یمهو در پرداخت ب برندیالعمل کارشان منافع مآنها بابت حق یم،واگذار کن یگراننظارت بر اجرا را به د یا
 
 
 باشد. ینظارت موثر و کارآمد تواندینباشد،  نم ینفعذ اساسا

 کارگر آنالین 

 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

ه مجازی منتشر شد که در ادامه ب ی تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضایبرنامه و کلیپ ودی گذشته، در هفته
 پردازیم: ها میمعرفی آن

جت با حضور ح /«مدرسه ایران«شبکه چهار سیما، برنامه . های کمک درسی و تعارض منافعوضعیت نظارت بر کتاب

و دکتر هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده  االسالم احمد حسین فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس

 99مرداد  21 بان عدالت و شفافیت /

  99مرداد  22. شبکه افق سیما / مسئولین ما منافع ملی را انتخاب میکنند یا منافع شخصی؟

http://shabestan.ir/detail/News/960245
http://shabestan.ir/detail/News/960245
https://kargaronline.ir/fa/news-details/90302
https://kargaronline.ir/fa/news-details/90302
http://www.sourehcinema.ir/?p=133216
http://www.sourehcinema.ir/?p=133216
http://www.sourehcinema.ir/?p=133216
https://film.tebyan.net/film/336329
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 یرانمقررات تعارض منافع در ا ترینمهم
 99 مرداد 21ـ ( و جامعه یتحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز) ید هراسانیسع
 کلیات تعارض منافع  

 
ده است. تا ش یاستیمسئله س یکبه  یلتبد گذارانیاستاز س یاریبس یموضوع تعارض منافع برا یردرچند سال اخ

 دولت بوده است. عالوه بر یارسال یحوال ینتراز مهم یکیتعارض منافع  یریتمد یحهادعا کرد ال  توانیکه م ییجا
تهران انجام شده است که  یو شهردار دولتدر  یزن یاز اقدامات و مقررات بخش یگریمجموعه د یحهال  ینا
 یست. برخبوده ا یکدیگراقدامات متفاوت با  ینبه آن پرداخته است. مهم آنکه سرنوشت هرکدام از ا یرز ینفوگرافیکا

امات اقد ینهرکدام از ا یجشده و نتا یط یندهایدر حال اجرا است. فرا یاموش شده و برخفر  یبرخ یب،تصو یردر مس
 .ینیدبب ینفوگرافیکا یند به صورت مختصر در اتوانییرا م

 

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/8600/
https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/8600/


 

 

 

 

 

 

 

 1399مرداد   24تا   18    |     7شماره  13

 تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 ارض منافعنهاد رگوالتوری ارتباطات، ضرورتی برای مدیریت تع

 
 جمال کاکائی

 
های پرکاربرد اینترنت همراه از حدود یک ماه پیش همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ و بدون اطالع قبلی بسته

را حذف کردند. این اقدام برای دو اپراتور مزبور، با جریمه دو میلیاردی تومانی و تهدید به کاهش زمان اعتبار از سوی 

رات و ارتباطات رادیویی کشور همراه شد. لکن، این برخوردها تاثیرگذار نبود تا اینکه وزیر ارتباطات سازمان تنظیم مقر 

و فناوری اطالعات اخیرا اعالم نمود سازمان تنظیم مقررات اختیار یا قدرت کافی برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها 

اندازی یک نهاد ر است، برای بازار اینترنت موبایل راهرا ندارد. همچنین، یکی از اعضای شورای رقابت بر این باو

ها را به رگوالتوری مستقل نیاز است تا بتواند فارغ از تعارض منافع اقتصادی یا سیاسی، رفتارهای انحصاری شرکت

پردازد، که به تحلیل واکنش کاربران فضای مجازی در موضوع تعارض منافع می سلسله مطالبیچالش بکشد. در ادامه 

 پرداخته شده است. 1999مردادماه  22تا  11ها در حد فاصل در یادداشت پیش رو به تحلیل این واکنش

 مقدمه

طور پراکنده در برخی قوانین و مقررات  در نظام حقوقی ایران بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود، مضمون آن به

مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال، در حوزه قضایی زمانی که قوانین آئین دادرسی در ایران تصویب شده است 

بینی شده است این رویه و کم بیش در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات و مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش

ظامی نیز رعایت شده است. عالوه بر این، قوانین متعدد دیگری از جمله الیحه قانونی راجع به منع مداخله اداری یا انت

ـ، قانون ممنوعیت اخذ 1991وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب 

ـ، قانون 1919ش از یک شغل ـ مصوب ـ، قانون ممنوعیت تصدی بی 1912پورسانت در معامالت خارجی ـ مصوب 

ـ قانون 1912ـ، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  1911مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 

ـ و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و 1991ارتقای سالمت نظامت اداری و مقابله با فساد ـ مصوب سال 

ـ به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی 1991ایران ـ مصوب کارگزاران جمهوری اسالمی 

 اند که به طور غیر مستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند.پرداخته

 رویکرد 
 
شایان توجه است در قوانین مزبور هدف اصلی مدیریت تعارض منافع و یا پیشگیری از آن نبوده است و عمدتا

اری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. به بیان دیگر، بستر کلی این قوانین پیشگیری کیفری و جرم انگ

از فساد یا برخورد با فساد است در حالی که فساد با تعارض منافع دو مقوله جدا ازهم هستند. به همین منظور، هیأت 

انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی را الیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در ، 1991وزیران در آذرماه سال 

 تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال نمود.

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/
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ی گردد و دارای سابقه طوالنها قبل برمیادبیات تعارض منافع و سازوکارهای مربوط به مدیریت آن، با وجود آنکه به دهه

ردپای زیادی از آن دیده گذاری گذاری و قانونسیاستر اینکه در حوزه در میان جوامع مختلف است در ایران عالوه ب

وجود دارد. های در خصوص آن شود در ادبیات آکادمیکی و حتی فضای مجازی و فعاالن این حوزه نیز کج فهمینمی

روزها با توجه به سیر اتفاقات کشور، مانور بیشتری روی این موضوع و اثرات آن با این وجود، کاربران فضای مجازی این

ای برخی از کاربران بر این باورند جرم انگاری تعارض منافع برای مدیران بخش عمومی  الزمه جلوگیری دارند. به گونه

رار گرفتن در موقعیت تعارض منافع به خودی خود جرم نیست ولیکن آنچه بایستی در از فساد است. قابل توجه است ق

گیرد کانون توجه قرار بگیرد مدیریت تعارض منافع است به بیان دیگر، شخصی که در موقیعت تعارض منافع قرار می

در آن  مکن است نفع عمومیگیری که مبایستی به مدیر باالدستی خود اعالم نموده و در فرایند تصمیم سازی و تصمیم

دار شود پرهیز کند. بر همین اساس، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درصدد است ـ به صورت هفتگی و خدشه

 منظم ـ دغدغه کاربران فضای مجازی در حوزه تعارض منافع را مورد بررسی قرار دهد. 

 موضوعات مورد تحلیل با چارچوب تعارض منافع

مطلب  3مطلب توییتر،  48مطلب تلگرام،  32های اجتماعی ـ مطلب در شبکه 901دماه در مجموع در هفته سوم مردا

اینستاگرام ـ در ارتباط با تعارض منافع به اشتراک گذشته شده است که به موضوعات متفاوتی نظیر شورای نگهبان، 

ارتباطات رادیویی پرداخته است. در برخی  آموزش و پرورش، ستاد ملی کرونا و برگزاری کنکور و سازمان تنظیم مقررات و

کاوی این موضوعات نیز مانند مشارکت فرانسه در کمک به لبنان به طور شتابزده و غیر دقیق از تعارض منافع برای علت

برخی موضوعات روز مانند « تعارض منافع»اند. شایان توجه است کاربران با کلید واژه موضوع استفاده کرده

 ردهک ارائههای درستی را نیز گذاری برای خود را مورد توجه قرار داده و تحلیلداری و مالکیت و قاعدهامهای سهموقعیت

 ها اشاره خواهد شد.که در ادامه به برخی از آن

 گذاری برای خودشورای نگهبان و قاعده

ه منظور پاسداري از احکام ب»پردازد؛ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به موضوع شورای نگهبان می 19اصل 

اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با آنها، شورایي به نام شوراي نگهبان با 

شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام  -9شود: ترکیب زیر تشکیل مي

وسیله رئیس هاي مختلف حقوقي، از میان حقوقدانان مسلماني که بهقوقدان، در رشتهشش نفر ح -3رهبري است. 

 «.گردندشوند و با رأي مجلس انتخاب ميقوة قضائیه به مجلس شوراي اسالمي معرفي مي

، در جریان بررسی جزئیات طرح اصالح 9211اردیبهشت سال  33نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی در 

نامه داخلی مجلس، شرایط انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را تغییر دادند. در این ارتباط محمود صادقی، ینقانون آئ

گذاری شورای نگهبان برای خود را این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تربیت مدرس در توییتر، تعارض منافع قاعده

مند ساختن فرآیندهای معرفی و جلس برای ضابطهایرادهای عجیب شورای نگهبان به طرح م»کند: چنین تحلیل می

کند که آیا اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مصوباتی که انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان این سوال را تقویت می

اعضای  نویسد،کاربر دیگری با انتقاد از این نظر، می« راجع به خود شورای نگهبان است از موارد تعارض منافع نیست؟

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/
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رای نگهبان چه منافع مادی و معنوی دارند که تعارض منافع داشته باشند. شایان ذکر است تحلیل کاربر نخست، شو

 تعارض منافع، منافع مالی نیست و انگیزهگذاری برای خود یکی از موقعیتقاعده
 
ها، های تعارض منافع است و الزما

 تواند موجب بوجود آمدن تعارض منافع شود.میهای فردی و مواردی از این قبیل ساختار نهادی و ویژگی

 سلطه تعارض منافع بر ستاد ملی کرونا در برگزاری کنکور

برگزاری کنکور در ایران همواره محل مناقشه بوده است و موضوع تعارض منافع نیز در این ارتباط تازگی در کانون توجه 

ای در ارتباط با مدیریت تعارض منافع در بالغ بخشنامهبا ا 9211قرار گرفته است. وزیر آموزش پرورش در خردادماه 

گیر کرونا و برگزاری کنکور اعم دوره دکتری، دستگاه متبوع خود، گام مهمی را برداشت. بعد از شیوع بیماری همه

و تری های دککارشناسی ارشد و کارشناسی، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت. بعد از برگزاری کنکور دوره

های بهداشتی وارد شد، موضوع تعارض منافع در کارشناسی ارشد و نقدهایی که مربوط به عدم رعایت کامل پروتکل

بحث موسسات آموزشی مرتبط با کنکور، روابط سهام برخی مسئولین در این موسسات، تعارض منافع سازمان سنجش 

از  ای که یکیضای مجازی قرار گرفته است. به گونهسازی کنکور مورد بحث کاربران فهای آمادگیدر برگزاری آزمون

ها نیست! افتد، امکان اجرای پروتکلکنند کنکور تعویق میدو وزیر ممکلت اعالم می»نویسد: کاربران ایستاگرام می

ارض کند این ناشی از تعاضافه می«. کندفردا یکهو ستادی که همان وزیر رئیسش است، کل اعالم رسمی را برعکس می

 گیری است.منافع ناشی در نظام آموزشی کشور وسلطه آن بر ارکان نظام تصمیم

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قدرت کافی ندارد یا تعارض منافع مانع است؟

های پرکاربرد اینترنت همراه از حدود یک ماه پیش همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ و بدون اطالع قبلی بسته

ی های اجتماعاند. اتفاقی که با اعتراض کاربران در شبکهها را افزایش دادهرا حذف کرده و قیمت برخی از این بسته

خبرساز شد تا اینکه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعالم کرد این اقدام دو اپراتور تخلف بوده 

میلیارد تومان جریمه کرد و در نهایت این دو اپراتور را به کاهش  2رانسل را و این سازمان در گام نخست، همراه اول و ای

زمان اعتبار تهدید کرد. اما این برخوردها تاثیرگذار نبود تا اینکه وزیر ارتباطات اخیرا اعالم کرد سازمان تنظیم مقررات 

مین دلیل طرحی برای افزایش اختیارات اختیار یا قدرت کافی برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها را ندارد و به ه

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به دولت داده شده، تا آن را در دستورکار قرار دهد. در این میان یکی 

 بر این باور است، «دنیای اقتصاد»از اعضای شورای رقابت در گفت وگو با 

رای کنترل هایی باندازی یک نهاد رگوالتوری برای کنترل اپراتورها ضرورت دارد تا محدودیتبرای بازار اینترنت موبایل راه

های ر گر مستقل تشکیل شود که از قدرت الزم برای برخورد با رفتااین اپراتورها صادر کند. همچنین باید یک نهاد تنظیم

گر باید متشکل از جمعی از افراد حقیقی و خبرگان حوزه ضدرقابتی یا انحصارگری برخوردار باشد. این نهاد تنظیم

قالل های فعال نداشته باشد و حتی این استهای دولتی یا بنگاهگونه وابستگی به شرکتارتباطات و متعهد باشد و هیچ

رقرار باشد. از طرفی برای آنها هرگونه مصونیت فراهم شود تا بتواند فارغ چند سال قبل یا بعد از عضویت در این نهاد ب

 ها را به چالش بکشد.از تعارض منافع اقتصادی یا سیاسی، رفتارهای انحصاری شرکت

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3680896-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 تعارض منافع درآموزش و پرورش 

کانال تلگرامی امتداد، مطلبی از عباس عبدی انتشار داده است که بر این باور 

خواهد در دولت پست بگیرد شرطش این باشد که فرزندش در می است؛ هر کس

مدرسه دولتی عادی درس بخواند. بنابراین با وضعیت موجود مسأله تعارض 

گیرد و مدارس غیر انتفاعی تبدیل به محلی برای انباشت ثروت منافع شکل مي

م هاندرکاران در این مدارس ساند. بسیاری از دستو قدرت و حتی پرستیژ شده

ت ها امکانادارند. حتی اگر بظاهر هدف غیرانتفاعی داشته باشند. از وزارتخانه

  گیرند.می

ای خطاب به وزیر های دانشجویی شمال غرب کشور در نامههمچنین، تشکل

آموزش و پروش و با انتقاد از وضعیتی که در خصوص اداره کل آموزش و پرورش 

: شاهد آنیم که با انتشار اخبار متعددی دارنداستان آذربایجان شرقی، عنوان می

از مسائل مطرح پیرامون عملکرد مدیران آن، اعتماد عمومی به این دستگاه 

حاکمیتی به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است. سواالت متعددی وجود دارد که حتی پاسخ های آقای جعفر 

محترم سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی پاشایی در دیدار با نمایندگان دانشجویان که در حضور معاون 

تری در خصوص برگزار گردید هم نه تنها منجر به حل آنها و اقناع دانشجویان نشده است، بلکه خود سواالت جدی

سازی آموزش و پرورش، عدالت در توزیع طهارت اقتصادی مدیران، تعارض منافع، رویکرد دولت در زمینه خصوصی

ات، نحوه ارزیابی عملکرد مدیران و نحوه رسیدگی به تخلفات بعضا محرز آنان ایجاد کرد که نیازمند بررسی منابع و امکان

شده در سند تحول ها با اهداف و رویکردهای تعیینباشد که فرسنگتر و اصالح وضعیتی میهای دقیقو ارزیابی

 بنیادین فاصله دارد.

نویسد؛ می…ارتباط با فعالیت موسسات یوسی مس ، چرتکه ، کانگورو و  از سوی دیگر، کانال تلگرام صدای معلم، در

« تمجوز فعالی»ها، کامال مغایر با اهداف نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش رسمی کشور است چرا آن یتفعالاگر 

با اشاره به اقدامات شود؟! نقش وزیر آموزش و پرورش در این میان چیست؟ همچنین، کاربر دیگری، ها داده میبه آن

،  ـ ابالغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت وزارت آموزش و پرورش که در ارتباط با مدیریت تعارض منافعمثبت 

 شده ینهزمرسانی در این ـ در دستگاه متبوع خود شروع کرده است، خواستار اطالع9211آموزش و پروش در خردادماه 

 است.

در این ارتباط قابل ذکر است، زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، روز یازدهم 

بود، با اشاره به موضوع بخشنامه مدیریت  که با موضوع عدالت آموزشی تشکیل شده« ایران امروز»مردادماه در برنامه 

درصد  11تعارض منافع  وزارت متبوع عنوان کرد، بر اساس اطالع دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش، بیش از 

آوری به اند که پس از جمعها در پاسخ به بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزیر، مکاتبه و گزارش خود را ارائه دادهاستان

 .شودش و پرورش داده میوزیر آموز

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/
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 تضاد منافع و فساد سیستماتیک 

کی ی تضاد منافع با فساد سیستماتیک پرداخت. وی در یهایی به بررسی رابطهیکی از کاربران توئیتر، در رشته توئیت

 ک را در سه محور معرفی کرد: ها، راه مبارزه با فساد سیستماتیاز توئیت

 افیت و دسترسی عمومی به اطالعاتایجاد سازوکار نهادی برای شف -1

 جرم انگاری تضاد منافع -2

 لغو یا حداقلی کردن نظام امتیازات ویزه -9

در توئیت دیگری همین کاربر به تشریح دو نمونه سازوکارهایی پرداخت که طی آن تعارض منافع به فساد سیستماتیک 

 منجر می شود: 

 های مومی میشن کمیسیونی که قرار است روی پروژههای عمران طرف قرارداد نهادهای عالکان شرکتم

 عمرانی نظارت داشته باشه،

 شوند عضو هیئت منصفه و نماینده نهادهای صاحب قدرت که قرار است موضوع انتقاد مطبوعات باشند می

 هیئت نظارت بر مطبوعات

واند به تعی قابل تامل است و میای که این فعال توئیتری در مورد هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح کرده، موضونمونه

 عنوان مصداقی از تعارض منافع مورد برررسی بیشتر قرار گیرد.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 7ـ  رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 
 1399 مرداد 24تا  18 – فتمهشماره 

 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 
 معه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و جا مجری:

 

 


	درآمد: تعارض منافع بالقوه در شرکتهای تعاونی کارکنان
	تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
	مقدمه
	موضوعات مورد تحلیل با چارچوب تعارض منافع
	شورای نگهبان و قاعدهگذاری برای خود
	سلطه تعارض منافع بر ستاد ملی کرونا در برگزاری کنکور
	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قدرت کافی ندارد یا تعارض منافع مانع است؟
	تعارض منافع درآموزش و پرورش
	تضاد منافع و فساد سیستماتیک


