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 مدیریت تعارض منافع؛ مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها درآمد:
 

 افسانه شرکت
 

است که گاه مقامات، مسئوالن، کارگزاران و کلیه کارکنان عمومی  هایییدوراهشواهد و تجربیات مختلف حاکی وجود 

، در این موقعیت ممکن است مقام مسئول از موقعیت اداری خود در جهت تأمین منافع شخصی شوندیمواجه با آن م

که باید  بسیار محتمل است اییدهپد، گویندیماستفاده نماید. این پدیده که در ادبیات سیاسی به آن "تعارض منافع" 

 در 
 
 به فساد  شودیممختلف تأکید  یهانوشتهمورد نظارت و کنترل قرار گیرد. هر چند مکررا

 
که تعارض منافع لزوما

و افکار عمومی در صحت عملکرد مقام و کارمند  نفعیذولی حتی در این حالت، ممکن است اشخاص  شودینممنتهی 

ف مختل یهادستگاهمربوط تردید کنند که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز آسیب زدن به اعتماد مردم به حکومت و 

از این رو، در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه تالش شده است تا با هدف ارتقای اعتماد عمومی اجرایی. 

تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس با اتخاذ  یهاحوزهبه نظام سیاسی و اداری کشور ابتدا 

 قدام شود.تدابیر مناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع پیش آمده ا

هر چند ممکن است تعریف تعارض منافع ساده و روشن باشد، اما توصیف آن در واقعیت و شناسایی مصادیق آن بسیار 

 مرزهای کامال  مشخصی بین منافع عمومی و شخصی وجود ندارد که 
 
را از هم جدا نماید.  هاآندشوار است چراکه لزوما

  هایتموقعرت بر این عالوه بر آن و با فرض امکان شناسایی، نظا
 
بسیار دشوار و پرهزینه است. راهکاری که عموما

مهم  هاییتموقعاستفاده از تجربه کشورهای پیشتاز است. بدین معنا که  کنندیمکشورهای در حال توسعه انتخاب 

ی از بروز پیشگیرتدابیری برای  هاآنتعارض منافعی که در این کشورها مورد توجه هستند را شناسایی کرده و براساس 

. هر چند ممکن است در ابتدا دهندیممتعارض را در کشور خودشان ارائه  هاییتموقعتعارض منافع و نحوه رفتار در 

 توانندیمها ( تنآیندیمکه از بیرون  هایییدها) هاسرمشقاین راهکار منطقی به نظر برسد، اما باید دقت کرد که بهترین 

با بسترهای مختص هر کشور کامال  بیگانه  هایدهامورد مالحظه قرار گیرند. البته اگر این  به عنوان مسیرهای بالقوه

 نتیجه بدهند نداشته باشند.
 
  باشند، این احتمال وجود دارد که پذیرش سیاسی مورد نیاز برای اینکه واقعا

 : اشکال مختلف مقررات تعارض منافعسازییبوم

 یهادستورالعملال مختلفی همچون قوانین، مقررات رفتاری و داخلی یا مقررات تعارض منافع ممکن است اشک

مدیریتی داشته باشد. هر کشور بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود ممکن است یکی از این اشکال را 

ر این زمینه دکشورهایی نظیر کانادا، کره جنوبی، صربستان، التویا و بوسنی و هرزگوین قانون خاصی را  انتخاب کند.
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اند و برخی دیگر نظیر فرانسه، آلمان و آمریکا، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف تصویب کرده

 .اندبینی کردهپیش

 برای هر بخش خاص یاجداگانهبرای مثال آمریکا به عنوان پیشتازان مدیریت تعارض منافع در دنیا مقررات اخالقی  

همچنین هر ایالت قوانین مربوط به خود را داشته که از یک ایالت به ایالت دیگر متفاوت است. در کانادا  دولتی دارد

قانون تعارض منافع تنها در مورد وزرا، کارمندان امور خارجه و برخی از نمایندگان مجلس )افرادی که مناصب عمومی 

 یهااساسنامهتعارض منافع متفاوتی دارند، حتی  . سناتورها و اعضای مجلس عوام قوانینشودیمدارند( اعمال 

برای هر استان تنظیم شده است. در سایر کشورها حتی قوانین یا استانداردهای رفتاری اضافی برای  یاجداگانه

برای کارکنان وزارت حمل و نقل،  اییژهوخاصی در نظر گرفته شده است. فرانسه استانداردهای رفتاری  یهابخش

 و کنترل بهداشت دارد.  زیستیطمحبرای بازرسان حوزه  یاجداگانهسکن دارد، لهستان استاندارهای زیرساخت و م

کارمندان رعایت کنند مشخص  رودیمرا که انتظار  ییهاارزشاگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری در انگلستان 

رفتار نمایندگان  نامهیینآد ندارد. مختلف دولت وجو یهابخشبرای  یاجداگانه، اما قانون تعارض منافع کندیم

مجلس و افشای منافع اعضا بر موضوع تعارض منافع اعضای پارلمان حاکم است. بنابراین تنها دو قانون مجزا یکی برای 

. کندیمتعارض منافع را در این کشور کنترل  هاییتموقعنمایندگان مجلس و دیگری برای کارمندان دولت است، که 

بخش عمومی  هاییهال همگی نشان از آن دارند که هر کشور برای پذیرش قانون و ضمانت اجرای آن در  باال یهامثال

 مجبور به بومی سازی قانون به عنوان یک راهبرد بهینه است. 

الیحه مدیریت تعارض منافع در ایران در صورت تصویب در مجلس شورای اسالمی تنها در خصوص مقامات و کارکنان 

ه . این در حالی است کشودینماجرا بوده )قوه مجریه( و سایر قوا از جمله قوه مقننه و قوه قضاییه را شامل دولتی قابل 

بنابراین از این منظر ایران با سایر کشورها  دهندیمتعارض منافع هستند که در این دو قوه رخ  هاییتموقعبسیاری از 

و  مختلف تمایزی قائل نشده یهادستگاهستان میان مناصب و فاصله زیادی دارد ضمن آنکه الیحه فوق همانند انگل

خالهایی  درسیمهمگی ملزم به رعایت یک نوع از قوانین هستند )برخالف لهستان و فرانسه( که از این منظر نیز به نظر 

 باشد. مختلف نیز متفاوت  یهادستگاهدر داخل  تواندیمدر الیحه مذکور وجود دارد چراکه ماهیت تعارض منافع 

 ضمانت اجرایی: آیا تنها تصویب قانون برای  مدیریت تعارض منافع کافی است؟

را به  اندانحقوقاصلی که در ابتدا ذهن  یهامؤلفه، یکی از آیدیممانی که صحبت از ارزیابی یک نص قانونی به میان ز

ایگاه اساسی ضمانت اجرا همین در اهمیت و ج .باشدیمآن متن  ی، سطح و کیفیت ضمانت اجراکندیمخود معطوف 

مرز میان قانون و قواعد اجتماعی  دانانحقوقبس که ماهیت قانون در حقوق با مفهوم ضمانت اجرا گره خورده و به تعبیر 

شود که در صورت نقض تعهد توسط  طراحی یاگونهبه  ضمانت اجرا باید .نمایدیمو اخالقی را ضمانت اجرا مشخص 
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و  تربزرگباید توجه داشت که هر چه تخلف از ابعاد اجتماعی  د.واند به مرحله اجرا درآیبت از مشمولین هر یک

  .کندافزایش پیدا  بایدبرخوردار باشد، به تبع شدت ضمانت اجرا نیز  یترگسترده

شغلی( و کیفری )حبس(.  هاییتمحدودبه طور کلی سه نوع مجازات وجود دارد: مدنی )جریمه نقدی(، اداری ) 

ن بیشتر قوانی کنندهنقضبسته به شرایط از اخطار گرفته تا حبس قابل اجرا هستند. هر چه مسئولیت فرد  هازاتمجا

خواهد بود چراکه مقامات ارشد وظیفه تأمین رفاه عمومی را برعهده داشته و بنابراین نقض این  ترینسنگباشد، مجازات 

 بر اعتماد عمومی دارد. یترمخربوظیفه تأثیر 

 اطالعات نادرست گزارش در  
 
 01حداکثر  اندکردهایاالت متحده آمریکا مجازات مدنی برای مقامات دولتی که عمدا

هزار دالر است. در کانادا، مالحظات تعارض منافع و کدهای پس از بازنشستگی شرط استخدام است. زمانیکه یک 

فع مطابقت ندارد، نخست وزیر مجازات مناسب افشای تعارض منا یهاروشدارنده منصب عمومی با کدهای مربوطه و 

. در انگلستان به طور کلی قانونی برای مجازات این افراد وجود ندارد کندیمشامل انفصال تا پایان خدمت را تعیین 

 انضباطی به واحدهای مربوطه محول شده است. یهاروشبلکه اعمال 

"در مواردی که اشخاص مشمول این قانون در هر یک از ( الیحه مدیریت تعارض منافع ایران آمده : 63در ماده )

رسیدگی به تخلفات اداری،  هاییئتهانجام دهند براساس رأی  اندشدهتعارض منافع که از انجام آن منع  هاییتموقع

اداری مقرر در بندهای )د(  یهامجازاتمراجع مشابه یا مراجع انتظامی و انضباطی حسب اهمیت موضوع به یکی از 

شامل کسر حقوق، انفصال موقت،  هامجازات". این شوندیم( محکوم 0631)ی( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ) تا

تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل مقام، بازخرید موقت، بازنشستگی و اخراج از دستگاه متبوع بوده اما شامل 

اتحاد ناظر و مجری، اشتغال همزمان و  هاییتموقع. تنها در صورتیکه فرد مشمول یکی از شودینممالی  یهامجازات

برابر وجوه یاد شده  6تا  0گزارش ننماید محکوم به استرداد جزای نقدی بمیزان  هایئتهدرب گردان باشد و مراتب را به 

 .شودیم

تر از شی کمکه نه تنها ارز  رسدیماحکام  یاجرا ینوبت به مجر گذارقانونمناسب توسط  یپس از تعیین ضمانت اجرا

 . رودیمقانون نیز به شمار  ینحوه و کیفیت اجرا کنندهیینتعتعیین ضمانت اجرا در قانون ندارد بلکه مکمل و 

 ترتیبات نهادی:  اجرای قانون )الیحه( تعارض منافع بر عهده کیست؟

وظیفه  این ترتیبات نهادیاثربخشی قانون تعارض منافع تا حد زیادی وابسته به ترتیبات نهادی برای اجرای آن است. 

مختلف  یهاارگانبه  توانیمنظارت بر فعالیت، بررسی و پیگرد قانونی تخلفات احتمالی را بر عهده دارند. این وظایف را 

، یسازقانون، آموزش، مشاوره، هادادهعمومی سپرد آنچه در اینجا مهم است توانایی ارگان مربوطه در مدیریت، پردازش 

 مختلف دولتی به شدت به شرایط نهادی کشور هاارگانقانونی است. نحوه تخصیص این کارکردها به  تحقیق و پیگرد

 وابسته است. 
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. کنندیمایاالت متحده آمریکا و کانادا دفاتر اخالقی مستقلی دارند که استانداردهای اخالقی را در بخش دولتی اعمال 

از دولت  اییرمجموعهزتوسط قانون اخالق در دولت بعنوان  0731 دفتر اخالق دولت، در ایاالت متحده آمریکا در سال

. وظیفه اصلی این دفتر آن شودیمساله توسط رئیس جمهور منصوب  5فدرال تأسیس شد که رئیس آن برای یک دوره 

سال یکبار  4مدیریت نماید. آمریکا هر  راآناست که از بروز تعارض منافع در قوه مجریه جلوگیری کرده و در صورت بروز 

. دفتر اخالقی در کندیمفدرال را بازدید  یهاآژانس، همه پذیرییتمسئولبرای اطمینان از اجرای صحیح قانون و 

محدود بوده و به طور کلی فاقد قدرت تحقیق است. در ایاالت متحده  گذارییقانونایاالت متحده دارای اختیارات 

 .کنندیمخود را دارند و قانون تعارض منافع ایالتی را اجرا و شهرها دفتر اخالقی  هایالتابسیاری از 

تأسیس شد. این دفتر دارای دو مسئولیت اصلی است: تعارض منافع و البی.  0774دفتر مشاور اخالق کانادا در سال 

 ارشد بدین صورت که دفتر مشاور اخالق در کانادا مسئول تحقیق در مورد ادعاهای مطرح شده علیه وزیران و مقامات

 . این دفتر هیچ نوع صالحیتدهدیمو مشتریان مشاوره  گرانیالبدر این دو زمینه است. عالوه بر این، دفتر مذکور به 

ندارد و مسئولیت انطباق رفتار کارکنان بخش دولتی با قانون بر عهده مقامات دولتی است. مشاور اخالق  یگذارقانون

 .دهدیمبه پارلمان گزارش  گرییالبساالنه در خصوص موضوعات مرتبط با 

نیز معروف  (،Nolan Committeeانگلستان در مراحل اولیه یک نهاد مشورتی به نام کمیته اخالق که به کمیته نوالن )

 هاییتفعالدر خصوص استانداردهای رفتاری کلیه دارندگان مناصب عمومی از جمله  هایییهتوصاست با هدف ارائه 

وظیفه تهیه بودجه احزاب سیاسی نیز به آن محول شد. این نهاد با هر گونه  0773رد. در سال مالی و تجاری تأسیس ک

همچنین مراحل انضباطی هم برعهده  کندیمتخلف در رفتار کارمندان دولت، قوانین داخلی ادارات ملکی برخورد 

 ندارد. یگذارقانوناداره مربوطه بوده اما به طور کلی این نهاد توانایی 

ت اجرایی نحوه مدیری یهادستورالعمل( الیحه مدیریت تعارض منافع ایران نظارت بر اجرای قانون و تصویب 4اده )در م

بر عهده شورای  هادستگاهمدیریت تعارض منافع  هاییئته یهااستعالمتعارض منافع و اتخاذ تصمیم در خصوص 

عضو آن از وزرا  1عضو است.  00ئیس جمهور و شامل عالی نظارت بر تعارض منافع قرار داده شده است که زیر نظر ر 

 هاییئتهعضو از بخش خصوصی و دو عضو نیز از نمایندگان مجلس شورای اسالمی )بدون حق رأی( هستند.  0بوده 

تان . همانند آمریکا هر اسشودیمبدوی در مرکز دستگاه و در واحدهای استانی با حکم باالترین مقام دستگاه تشکیل 

 هائتیه. وظیفه اصلی این باشدینمتگاه هیئت مستقلی دارد اما قوانین تعارض منافع برای آنان متفاوت و هر دس

و نظارت در جهت پیشگیری از تعارض منافع  یزیربرنامهتعیین فهرست مصادیق تعارض منافع در دستگاه متبوع و 

ندارد. در الیحه تعارض منافع ایران  یگذارقانوناست. این هیئت مستقل بوده و مانند کانادا و انگلستان قدرت 

 گیرییممتصتنها وظیفه نظارت و شناسایی مصادیق تعارض منافع را دارند و وظیفه  هااستانبدوی در مرکز و  هاییئته

 در خصوص میزان مجازات متخلفان بر عهده مقامات قضایی و نه هیئت بدوی است. 
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 ارت آموزش و پرورش: تجربه سازمان بهزیستی و وز سرمشق پنهان

یی جلو ییهاگامتا  دهندیمهستند که به ندرت اجازه  ییهاچالشپیچیده همانند مدیریت تعارض منافع  یهاچالش

ی تکراری هستند. الیحه مدیریت تعارض منافع در ایران الیحه نوپای گرایییجتدرشناسایی شوند به عبارت دیگر نیازمند 

شده در یادداشت( که هنوز به قانون تبدیل نشده است و امکان مقابله با آن از بحث  یاست )برخالف سایر کشورها

وچک برای ک یهاگامپایین وجود دارد. بنابراین بهترین راهکار برداشتن  هاییهال باالیی هر سازمان گرفته تا  هاییهال 

یه ده جرح و تعدیل شده و برپارسیدگی به این مسئله است بطوریکه بعد از هر گام تجربیات آموخته شده گردآوری ش

 گام عملی بعدی برداشته شد.  هاآن

که  یابدیمفرایند اجرایی ترکیبی از کم هزینه بودن و موفقیت قابل اثبات است و در بسترهایی اهمیت  1انحرافات مثبت

 ال توسعه صادقکه معموال درباره اصالحات دولتی در کشورهای در ح کندیمتغییرات به در بسته مخالفان برخورد 

دولتی است که تقریبا به  یهاسازمانتعارض منافع در  هاییتموقعاست. موقعیت "اشتغال همزمان" یکی از انواع 

عرف تبدیل شده و احتمال مخالف با آن در صورت اجرا باالست. بنابراین به عنوان اولین گام فضای تغییر بزرگی را 

 موفقیت نیز انگیزه ادامه تغییرات را به سیستم اجرایی خواهد داد.در صورت  دهدیمروبروی سیاستگذار قرار 

کوچک در  یهاگاماز  یانمونهتجربه مدیریت موقعیت اشتغال همزمان در سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش 

 0671شهریور ماه  04جهت تحقق اهداف الیحه مدیریت تعارض منافع در ایران است. رئیس سازمان بهزیستی در 

نفر  411و موسسات غیردولتی  هامجموعهکه با اجرای ممنوعیت اشتغال همزمان مدیران دولتی در  کندیماعالم 

 . ترتیباتاندرفتهنفر از مراکز غیردولتی کنار  111نفر از پست مدیریتی و  031تعیین تکلیف شدند که از این میزان حدود 

سازمان  یهامشارکتک تیم متشکل از مجموعه بازرسی، حراست و نهادی ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه نیز ی

نفر از مدیران استانی  115شهریور ماه سال جاری وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف  01بهزیستی است. 

افع من نفر از مدیران ستادی خبر داد. آنچه در اینجا مغفول مانده ضمانت اجرائی است. از آنجاییکه الیحه تعارض 5و 

اجرایی مندرج در آن استفاده کرد. گذشته از موارد فوق  یهاضمانتاز  توانینمبه قانون تبدیل نشده است بنابراین 

 یتموفقاظهارنظر کرد اما در صورتی که به  گیرییمتصمبه طور دقیق در خصوص تبعات این  توانینمهر چند هنوز 

 " استفاده کرد.2شق پنهاناز تجربیات آن بعنوان "سرم توانیممنجر شود 

                                                           

ئله را حل اند بنابراین نه تنها مسها عمل شده و نتایج مثبتی نیز داشتهه آنانحراف مثبت به نظریاتی مرتبط است که قبال ب .1

 .شوندیتلقی م نامتعارف اییدهاروند، یشمار نمه ار بجاند اما از آنجاییکه هنکرده که از منظر فنی نیز درست

سرمشق نهفته و بهترین  ،سه نوع سرمشق وجود دارد: سرمشق موجوددر کنار انحراف مثبت، ، PDIAبراساس رویکرد . 2

ائل تواند در آغاز فرایند رسیدگی به مسکه کسی میاست ترین شکل  درگیر شدن با مسئله های موجود" سریعسرمشق. "سرمشق

 های اداری وهای دولتی است که با توجه به واقعیتهای بالقوه و قابلیتای از ایدهمجموعه سراغشان برود. "سرمشق نهفته"

آیند، اما ظهورشان مستلزم مقداری توجه و تمرکز است و "بهترین سرمشق" ین بستر شدنی به شمار میسیاسی در ا
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 منابع

 ( مرکز توانمندسازی 0671توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل و عمل"،  مترجم: جعفر خیرخواهان و مسعود دروردی ،)

 حاکمیت و جامعه. 

  ،"0671آبان ماه  07الیحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی. 

 "ع در انجام تعارض مناف نحوه مدیریت الیحه بر پیشنویس مقابله با فساد؛ با تأکید مطلوب در قوانین یاجرا مطالعه ضمانت

 ، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.یو سالمت ادار یرقابت، خصوصی سازن کمیسیو، 0673"، زمستان قانونی وظایف

 

 Lalazarian, K. Comparative Approaches to Conflict of Interest: The United States, Canada and the United 

Kingdom. Working Paper, World Bank. 2001.  

 Villoria-Mendieta, M. (2005). Conflict of Interest Policies and Practices in Nine EU Member States: A 

Comparative Review. SIGMA Paper 

*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایا و گزارشهاخبار، تحلیلی گزیده

 «یهاعامل شرکت یرانکه با حضور مد« تعارض منافع در صنعت آب و برق»با عنوان  یدر نشست «نیارضا اردکان 

شد،  گزاردر سطح کشور بر  یرووزارت ن یرمجموعهز یهاعامل شرکت یرانبا مدصنعت آب و برق و  یمادر تخصص

 وزارت نیرودفتر امور مجامع است و افزود:  conflict of interestجایگزین بهتری برای « هاعالقه یناسازگار»: گفت

 .کندیو به مجمع گزارش م یتوررا مون هاناسازگاری عالقه

 ینزرگترببخشنامه مدیریت تعارض منافع سازمان بهزیستی را  استان بوشهر یستیکل بهز یرمد، یونیحاج یرضاعل 

 .سازمان اتفاق افتاد ینمدت در ا ینکه در ا خواند یاتفاق ینو مهمتر

 یقو یبانک اطالعاتاذعان کرده که  یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه یدرس یزیرمعاون برنامه، یمحب یعل 

تب کمک ک یفکرده در تأل یفتأل یبوده که همزمان که کتب درس یکس یاآ ینیمدارد تا ببنوجود  در آموزش و پرورش

 است یا خیر.  هم دست داشته یآموزش

 بر  جمهوری،یسرئ یخطاب به معاون پارلمان یادر نامه یامور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمعاون حقوق

و  یخانگ یشبر شبکه نما یمانظارت صدا و س یمجلس برا یندهنما 13وزارت متبوع با طرح  یمخالفت رسم

VODیالسر هیدکنندتول و یو اقتصاد یبازرگان یتخود فعال یماصدا و سکرد:  یحنامه تصر یندر ا یکرد. و یدتأک 

نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به  طرفیبیو  ینباشد، ناظر ام یدکنندهکه خود تول یاست؛ مرجع نظارت

 .همراه دارد

                                                           

مسائلی مشابه را حل  رودیالمللی( وجود دارند و گمان مهایی هستند که در دیگر بسترها )بسترهای خارجی و بینسرمشق

 آنها را به اجرا بگذاریم.کرده باشند، ولی مطمئن نیستیم در زمان و مکان مد  نظر چگونه 



 

 

 

 

 

 

 8 ارض منافعخبرنامه هفتگی مدیریت تع

 

 یالوم ع یرفالن معاون وز ینکها به واسطهتصریح کرده که  مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم، یاحمد نادر 

صداق امر م ینکه ا دهندیها را به دانشگاه آزاد نماز رشته یدارد، مجوز برخ ینتفاعیرا، دانشگاه غ…و  یرکلفالن مد

 .منافع استتعارض 

 ورسب یعال یشورا یرمصوبه اختاکید کرد با  برنامه وبودجه مجلس یسیونکم یسرئ، ییبابا یحاج یدرضاحم 

 بانک
 
نند و کمی یداپ یتشده اند، مالک یرشگوناگون پذ یعمختلف بازار سهام که در صناهای در شرکت هامجددا

 خواهند شد یده یالتو تسه یبانکدار یاتیعمل یثدچار تعارض منافع از ح

 یود براخ یتاز موقع ر معرض این اتهام قرار گرفته کهد یروزدفتر نخست یستلفورد، رئ یتیکهمسر  یلور،راب س 

  استفاده کرده است. یمنافع شخص

  1399شهریور  22مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 تعارض منافع ها به جای ی عالقهرانیرو: ناسازگوزیر 
 77 شهریور 03ـ ( وزیر نیرو)یان رضا اردکان

 یتعارض منافع در حوزه انرژ  
 

 یهاعامل شرکت یرانکه با حضور مد« تعارض منافع در صنعت آب و برق»با عنوان  یدر نشست «نیارضا اردکان»
در  رویوزارت ن یرمجموعهز یهاعامل شرکت یرانبا مد یکنفرانس یدئوصنعت آب و برق و ارتباط و یمادر تخصص

ه در هر است ک یطیشرا یو سازمان یفرد یقمنافع و عال ین: بروز تعارض و تضاد بگفتشد،  گزارسطح کشور بر 
اصطالح تعارض منافع کامل  یمعن ینهزم ینمجموعه امکان ظهور دارد و در ا یکتا کارشناس  یراز وز یسطح

 یناسازگار»خاطر  مینبه ه شودیانجام نم یاسوء استفاده هایتموقع یناز اها وقت یچرا که برخ یست،ن
 یخود را به شکل یطشرا یدفرد مسوول با موضوع باشد. ینا یبرا یبجا و معادل ملموسای واژه تواندیم« هاعالقه

 یهاعالقه یگونه ترجمه شده که وقت یندر سازمان دولت ا .یردها قرار نگعالقه یناسازگار یطکند که در شرا یمتنظ
ناسازگار شد، شما در  ید،آن هست یکه شما شخص حقوق سازمان یهابا عالقه یقیشما به عنوان شخص حق

 .یداها قرار گرفتهعالقه یناسازگار یتموقع
ها و کرده و آن را در انتخاب یفتعر یمرا بتوان یناسازگار ینا یریتمد ییالزم است که توانا یریتیدوره مد یندر ا

و اگر الزم باشد  کندیو به مجمع گزارش م یتوررا مون یندفتر امور مجامع ما هم ا .یمها مالک عمل قرار دهانتصاب
 یدکه با یمآن اتفاق نظر دار یکه همه رو یاز موارد شودی. میمدهمی انجام یرانان شاخص عملکرد مدبه عنو

 رد.کار محقق ک یطداشتن مح نگهآن در سالم کردن و سالم  یشگیرانهو نقش پ یمآنها را گرفت شروع کن یجلو
  خبرگزاری ایرناپایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو/  

 

 

 خطر تعارض منافع و شهرداری رشت
 77 شهریور 03ـ  پایگاه خبری جارستان

 راها و شهرداریتعارض منافع در شو  
 

( آن است، به Disclosure« )ضرورت افشاء» یا،کنترل تعارض منافع در دن یالزامات ساختار ینتراز متداول یکی
مجلس( موظفند در صورت قرار  یندگان)بطور خاص نما گیریممهم و تصم هاییگاهمعنا که افراد حاضر در جا ینا

ت برطرف کردن مشکل سکون یبرا یاآ. نماینداعالم  یو کتب یعموم را بصورت گرفتن در حالت تعارض منافع، آن
 یبیاطرح موضوع ارز پس از یاا درخواست مطرح شده است؟ و صحن شورا درقالب دستور در یطرح قانون شهردار
 ؟وه حل مسکن شهردار اتخاذ شده استنح و ینانتوسط شورانش یگروه یماتخاذ تصم یالزم برا
 کیامده است که بصورت  یشپ یاعضا چه ضرورت از یکیرشت توسط  جاره مسکن شهردارا ینهپرداخت هز درباره

 یدنگز سکنا یرشت برا شهردار آیا بزند. یاقدام یندست به چن ییبه تنها ینانطرفه و ازطرف جمع شورانش
رض را وام قشو یاعضا از یکی از یکسویه ی،پارلمان شهر درخواست از یجاه ب نبود و متصور یشبرا یگردای چاره

مل نام ع ینا یتوان برایم را یچه اسم یسترفتارمصداق تعارض و تضادمنافع ن ینا اگر .یدنما یافتالحسنه در
 ؟نهاد

 پایگاه خبری جارستان 
 

https://www.irna.ir/news/84029060
https://www.irna.ir/news/84029060
https://www.irna.ir/news/84029060
https://jarestan.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/72300
https://jarestan.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/72300
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  دگانینتعارض منافع با اصالح قانون نظارت بر رفتار نما یریتمد
 77 شهریور 03ـ  یگنجگاه یمانا، یانناد ینحس، ییوال  یعلیحی، مد ینمحمدحس

  در مجلستعارض منافع  

 

حضور  مجلس با یندگاناصالح قانون نظارت بر رفتار نما یزگردمجلس م یندگانطرح نظارت بر نما یبررس یبرا
 کارشناس حوزه مجلس ییوال  یعل یران،ا یبرا یتشفاف یشکدهکارشناس حوزه مجلس اند یحیمد یندحسمحم

 رشناسکا یگنجگاه یمانادراک، ا یشکدهکارشناس حوزه مجلس اند یانناد ینحس یف،شر یحکمران یشکدهاند
 فارس برگزار شد. یدر خبرگزار یماصدا و س یمحتوا یدحوزه مجلس مجموعه تول

 

 تعارض یامجلس است که به طور گسترده یهااز بخش یکیبهداشت مجلس در واقع  یسیونکم: یگنجگاه
 یعتانفر پزشک هستند، طب 11در مجلس دهم  یسیونکم یننفر عضو ا 16از  یدر آن وجود دارد. وقت یمنافع صنف

ت را به بهداش یسیونکم البته پزشکان خواهد شد. یمنافع صنف یقربان یمنافع عموم گیرییمدر هنگام تصم
تا  یدکنب یبررس یزرا ن یگرد هاییسیونکم یاعضا ییو سوابق اجرا یالتاگر تحص یکردم ول یانعنوان نمونه ب

مثل انگلستان و  یادن یاز کشورها یاست که برخ یدر حال ینشد. ا یدتعارض منافع مواجه خواه ینبا ا یحدود
 یلاثرگذار باشد به ک یندهفرد نما یکه بر منافع شخص یخصوص مسائل در گیرییدر را یندهکانادا، حضور نما

ردند ک یانکه دوستان ب یرفتار یخال کدها ینو همچن یندگانممنوع است. نبود سامانه جامع ثبت منافع نما
 را به همراه داشته است. ییتعارض منافع در مجلس و کاهش کارا ینبروز ا ینهزم

 

اقدامات  یم تعارض منافع خاص؛ تعارض منافع خاص شامل بررسو ه یمهم تعارض منافع عام دار ما: والیی
ر قانون د یدبا شود؛یهم م یندهشامل نما یدر قانون نظارت بر رفتار آنها است اما تعارض منافع عام حت یندگاننما
 .یدموضوع را د ینخواهد شد ا یبتعارض منافع که در مجلس تصو یریتمد

 

 یندگانااز نم یکه جمع شویمیمتوجه م یندازیممجلس ب یندگانرفتار نما نظارت بر یأتبه ه ینگاه اگر: یحیمد
حسوب م یأته ینا یمشکل ساختار ینموضوع اول یننظارت کنند که ا یگریآمدند تا بر تعداد د یکدیگرکنار 

تار نظارت بر رف یأتاز ه یعضو یسهرئ یأتبه انتخاب ه یساز نواب رئ یکیمشکل آن است که  یندوم شود؛یم
 ینا یکه مشکل بعد شوندیانتخاب م یندگاننما گیرییاعضا با را یکه مابق یمجلس  است در حال یندگانمان

راستا تعارض منافع حفظ  ینکه در هم یمهست یأته ینشاهد تعارض منافع در ا ما موضوع است. ینهم یأته
مجدد  یمجلس منوط به کسب را ندگانینظارت بر رفتار نما یأتفرد در ه ینا یتکه عضو یدر حال بینیمیمقام را م

محسوب  انایندگنظارت بر رفتار نم یأتدر ه یساز نواب رئ یکی یاست؛ وقت یسال آت یمجلس برا یسیدر نائب رئ
 اساسا مشکل دارد. شودیم

 

 ،هاگرییمنافع، الب تعارضبا انواع  یندهنما یول یم؛تعارض منافع ندار ییشناسا یبرا یاصال قواعد ما: نادیان
 شودیمواجه م شودیمجلس تمام م یندگیبعد از آنکه دوران نما یو ارتباطات پسا شغل یاهدا ی،ساالر یشاوندخو

که  یردبگ یمباره تصم یندر ا دولتی یا یمختلف اعم از بخش خصوص هاییتمسئول یرشدر خصوص پذ یدکه با
  .به آن اشاره شده است یالبته به صورت محدود در قانون نظارت فعل

  خبرگزاری فارس 
 

https://www.farsnews.ir/news/13990603000285
https://www.farsnews.ir/news/13990603000285
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 یآموزش طبقاتو  منافعتعارض 
 77 شهریور 03ـ  سنیمخبرگزاری ت

  عمومیی آموزش حوزهدر تعارض منافع  
 

 یعال یآموزش و پرورش و شورا یعال یشورا یتر اعضامسئوالن آموزش و پرورش و در سطح کالن یمدرسه دار 
مدارس  یفیتو موضوع ک شودیم یآن تلق یفیتو افت ک یاز موانع توجه به مدارس دولت یکی ی،انقالب فرهنگ

 قرار گرفت. أکیدآموزش و پرورش مورد ت یرانرهبر انقالب در جمع مد یردر سخنان اخ یدولت
 یمسئوالن جد یبخشنامه تعارض منافع و مقابله با مدرسه دار یآموزش و پرورش در اجرا یروز یاآ یدد یدبا حال

منجر  یآموزش طبقات ناصواب یدهپد یلو تعد یمدارس دولت یجیتدر یتبه تقو یتاقدام در نها یناست ؟ چرا که ا
 به وزارت آموزش و پرورش محدود شود به گونه یدقانون نبا ینا یخواهد شد البته اجرا

 
 یکه ماندگار یاصرفا

تابع آموزش و  یهااز دستگاه یرونحساس خود در ب یهاآزاد مطرح در سمت یهاصاحبان مدارس و آموزشگاه
 سازییگسترش تجار یلبه دل یاتعارض منافع در دن یریتدمسئله م مطلوب شود. یجپرورش، مانع از حصول نتا

 ییهاهمه حوزه آموزش از جمله حوزه ینها قرار گرفته است با امورد توجه دولت یراخ یدر سالها یبخش عموم
 کندیرکت مشدن ح یکم به سمت خصوص یاربس یو با سرعت یادز یتبا حساس یزکشورها ن ترینیبرالاست که در ل

داشته  یروند پرسرعت و تصاعد ینآموزش و پرورش، چن سازییو خصوص سازییتجار یتوضع یرانا اما چرا در
 چگونه م یبخش خصوص یشترو با قدرت گرفتن هرچه ب یطیشرا ینچن در است!

 
عارض با ت توانیآموزش، اساسا

 .موثر است یارسب ینهزم ینآموزش در ا سازییخصوص یندگفت که ک ند کردن فرا یدمنافع مقابله کرد؟ با
  خبرگزاری تسنیم 

 

 

 به تعارض منافع اظهارنظرکنندگان گذارتیاسس لزوم توجه
 77 شهریور 03ـ  (تهران یشرفتهموسسه مطالعات پ یعلم یاتعضو ه)یدری ح یمهد
 تعارض منافع در بازار سرمایه  

 
و  کندیم یجادرا ا یها منافعاز گروه یبرخ یبرا یاقتصاد یممخصوصا تصم یگذار یاستس یدر فضا یمهر تصم

ف نظرات مختل یلدر تحل یدعموم با یربا مد نظر قرار دادن خ گذاریاستاست. لذا س باریانز یگرد یبرخ یبرا
ه عنوان خور" ب یکاما پرطرفدار و به اصطالح "ال  یهپا یب یاظهارنظرها. یردبگ یجد یارمنافع را بس عارضموضوع ت

 یضادر ف مختلف یافراد شده است. لذا توجه به تعارض منافع در اظهارنظرها یناز ا یبرخ یبرندساز یبرا یابزار
سهام  ی،است که از منابع عموم ینا یهدولت از بازار سرما یتاگر منظور از حما است. یتحائز اهم یاربازار بس
شود، به طور حتم  یداریندارد، خر یها همخوانشرکت یو با سودآور یستن یآنها منطق یمتکه ق ییهاشرکت

هم با آن موافق  یسهامدار منصف یچاست که ه امدارانرض منافع و انتقال ثروت عموم به نفع سهمصداق تعا
دولت در جهت کاهش  یتتحت حاکم یسهامداران حقوق ییدولت، عملکرد عقال یت. اما اگر منظور از حمایستن

 است. اییستهدر بازار محسوب شود، کار شا یمنف یجانه
  سایت خبری اقتصاد آنالین 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2342764
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2342764
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/465279-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/465279-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 قانون اساسی 44 تعارض منافع، عامل اجرای نادرست اصل
 77 شهریور 03ـ )کارشناس اقتصادی(  حق شناس یهاد
  های دولتیشرکتتعارض منافع در  

 
اعث مساله ب ینباشند. ا نفعیآنها ذ یرهمد یاتکه ه دهدیرخ م یزمان یشبه دولت یا یدولت یهافساد در شرکت

 یدارخروج دولت از بنگاه یبرا یقانون اساس 44اصل  یکه در اجرا یتفاق. همان اشودیتعارض منافع م یجادا

اما اگر شرکت را واگذار  کردندیم یآن را عمل یدبا یراناجرا نشد چون مد یاصل به درست ینرخ داد. در واقع ا

 .درخ ندا یساز یخصوص یلدل ینبه هم افتادیو منافع شان به خطر م شدندیم یکارخودشان ب کردند،یم

ه است ک ینا یشکنند، معنا یبرا تصو یدولت یهاشرکت یواگذار امع،و مج یرهمد یهابخش یاته یاگر اعضا

 مساله آنها را در یننخواهد شد. هم ینشان تاممنافع یننخواهند داشت بنابرا ییها جادر آن شرکت یدر دور بعد

 44ل اص یریگشکل یاصل یلاز دال  یکیاست که  یدر حال ینخالف قانون عمل کنند. اکه  دهدیقرار م یریمس

واگذار شود اما در عمل فقط  یبه شکل همزمان به بخش خصوص یریتو مد یتبود که مالک ینا یقانون اساس

دف ه یبرتت ینماند. به ا یدولت باق یاردر اخت هایرهمد یاته یاعضا یینواگذار شد اما تع یتا حدود یتمالک

 .یامدها بود، به دست نشرکت یوربهره یشکه افزا یاصل
 پایگاه خبری تحلیلی همستان 

 

 
 ارائه آمار شفاف الزمه مدیریت تعارض منافع

 77 شهریور 03ـ  روحانی سنج

  تعارض منافعکلیات  

 

 یهاه عرصهمدنظر قرار داده و به هم یو موضوع یسازمان ی،نهاد ی،را در ابعاد فرد یتشفاف ،شفافیت یحهال 

  .پردازدیم یزکشور ن یو دفاع یتیامن ینی،تقن یی،قضا ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یاسی،س

از  کییتعارض منافع  گمانیتعارض منافع است. ب هاییتپرداختن به موقع یحهال  ینابعاد ا ینتراز مهم یکی

 ست.ا یرانو از جمله در ا یحکمران یهافساد در همه نظام یاصل هاییانبن

 یقرار دارد که خروج ایگیرییمتصم یتاست که فرد در موقع یتیخالصه وضع یلیتعارض منافع خ وضعیت

 یاراتتو اخ یفانجام دادن وظا یضو بدون تبع طرفانهی. تعارض منافع با بگذاردیاثر م یبر منافع خود و یمتصم

 هاییتانباشته از انبوه موقع یراندر ا یادارقرار دارند تعارض دارد. نظام  یتوضع ینکه در ا یکارکنان یقانون

رض منافع تعا یریتمد یمناسب برا ینقوان یبرا یگزینیجا تواندینم یتجامع شفاف یحهتعارض منافع است. ال 

 قانون است. ینا یهاتعارض منافع از جمله قوت هاییتشفاف ساختن موقع یباشد اما تالش برا

 
 سایت روحانی سنج 

 

http://hamestan.ir/3452
http://hamestan.ir/3452
https://rouhanimeter.com/fa/promises/transparent-facts-and-figures.html
https://rouhanimeter.com/fa/promises/transparent-facts-and-figures.html
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 هخل فرایند توسعم ،تعارض منافع
 77 شهریور 03ـ (وبودجهبرنامهسازمان  ینسرزم یشگروه آما یسرئ) یثامن یرام
 برنامه و بودجه ظامندر  تعارض منافع  

 

 Public) یو مبنا قرارگرفتن منافع عموم یفکشور، فقدان تعر یزیرنظام برنامه یاز ابهامات بزرگ فرارو یکی

Interestاز  یاریبس یشههاست. ردر بستر قانون و سنت داریشهو تعارض منافع ر یا( در اقدامات توسعه

 یندر هم یدکشور را با یهاو چالش ئلاز مسا یاریبس یقتعم یدنشدن و شاو حل هاکارییمواز ها،یسرگردان

 یندراب روینازابالعکس قرار داشته و  یا یگرد یاافراد در مضار عده یاها گروه یوجو کرد که منافع برخعامل جست

طح س یادی،خأل بن ینبه سبب ا ین! بنابراکندیصفر م یاکم  یارحالت، بس ینتوسعه را در بهتر یروهاین

 یانم ادییبوده و همواره سطح اصطکاک ز یینپا یاربس یزیراحکام و الزامات برنامه پذیریو کاربست یریپذتحقق

 دارد. کنشگران توسعه کشور وجود 
  روزنامه شرق 

 

 

  تییسبهز ازمانتفاق سابزرگترین  ،تعارض منافعنامه خشب
 77 شهریور 01ـ ( مدیر کل بهزیستی استان بوشهر)یونی حاج یرضاعل

  سازمان بهزیستیتعارض منافع در  
 

 رکز رام یک یریتو مد ییاجرا یتکه همزمان مسئول یستیبراساس بخشنامه تعارض منافع دست اندرکاران بهز

سازمان  ینا مدت در ینبود که در ا یاتفاق ینو مهمتر ینبزرگتر ینرا واگذار کنند و ا ینهااز ا یکی یدبرعهده دارند، با

 یکهر کیافراد درجه  یاساس حت ینتر اجرا شد و برا یرانهقانون به صورت سخت گ  ینا یزپس از آن ن اتفاق افتاد.

 را ندارند. یستیمربوط به حوزه بهز یاز مراکز بخش خصوص یکیزه اداره اجا یزن یستیاز کارکنان بهز

رعهده ب یزرا ن یاز مراکز خصوص یکی یتدر سازمان مسئول ییاجرا یتکه عالوه بر داشتن مسئول یهرچند افراد

 اندک بود اما قانون به صورت  کامل اجرا شده است. یارداشتند در استان بس

د، و بستگان آنها شامل همسر، فرزن یستیبهز یرانمد یبرا یمجوز یچه یگرقانون د ین: براساس اگفت حاجیونی

  ر، خواهر و برادر صادر نشده است.مادر،  پد

سازمان  یرپوششز یردولتیو مراکز غها یریهخ ینب یت خوبتا رقاب شودیبخشنامه تعارض منافع موجب م

 یستیدر بهز یپستها یریهمراکز و خ یرنرسد؛ اگر مد یستیبه جامعه هدف بهز یبیشود و آس یجادکشور ا یستیبهز

مراکز  یبرا یستیبهز یگرد یباشد و از سو نداشتهآن مراکز وجود  یکه نظارت الزم رو شودیداشته باشد موجب م

 یراب تواندیم یستیبهز یرانمد یمراکز به صورت همزمان برا یارانهو استفاده از  دهدیم یارانهپوشش خود  یرز

 زا باشد. یبآس یستیجامعه هدف بهز
 پایگاه خبری تحلیل ندای استان 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270315
http://nedayostan.ir/?p=76709
http://nedayostan.ir/?p=76709
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 یحلقه تعارض منافع نظام آموزش ،کنکور
 77 شهریور 01ـ  حسین نادیان 

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

 ینا یاما نکته اصل شودیداده م یقکشور تطب یآموزش یایماف یدواژهبا کل یشترها عدم حذف کنکور بدر رسانه
 یاقس به نکورک یدر برگزار یمسئله اصلگره خورده است.  یمسئله به تعارض منافع نظام آموزش ینا است که

نظر به موضوع مورد یلغو آن ربط یا ییکرونا یطکنکور در شرا ینمود  آشکار تعارض منافع است و برگزار ی،فعل
ها از خانواده یاریبس یها، عدم حذف کنکور و ناتواننادرست مدارس و دانشگاه سازییخصوص فرایندهای ندارد.

ض منافع تعار یامدپ توانیم یزرا ن یرهو غ یمدارس دولت یفیترقابت، کاهش عمده ک ینشرکت منصفانه در ا یبرا
 دارند، انتظار یردولتیکه خود مدارس غ ش،وپرورآموزش یراناز مد توانیمثال، نم یدانست. برا یدر نظام آموزش

 ییردولتدانش آموزان به سمت مدارس غ یتها در هدامنافع آن کهیرا داشت درحال یمدارس دولت یفیتبهبود ک
وش آن از فر  یو درصد پردازدیتست کنکور م یهاکتاب یغدر ساعات پرمخاطب به تبل یماصداوس کهوقتی است.

گزاف  نهیحضور فالن مدرس تست کنکور هزبرتر کنکور و  یهارتبه یلمعکس و ف یشبا نما یا. شودیرا صاحب م
 .اشتها را دبه خانواده بخشییانتظار آگاه یمااز صداوس توانینم کندیطلب م

 یورهاکنک یبرگزار یاصل یعنوان متولرا سازمان سنجش به یبآس ینتربا حذف کنکور بزرگ رسدینظر م به
ها، سازمان سنجش کارکرد و نقش خود را آزمون یننام در ااز ثبت ییمختلف خواهد خورد چراکه فارغ از درآمدزا

مشاوره  کند،یبرگزار م یمشابه ینکورهادانش آموزان ک یآمادگ یسازمان برا ینا همچنین .دهدیاز دست م
 کند. یپوش-چشم یمنبع درآمد یناز ا تواندیکه نم کندیکتاب تست منتشر م دهد،یم

 خبرگزاری آنا 
 

 

 وزیر کاناداخستنرئیس دفتر  متوجه تعارض منافعاتهام 
 77 شهریور 01ـ  مجله مونترال

 تعارض منافع یجهان یهانمونه  
 

 یخود برا یتاز موقع ر معرض این اتهام قرار گرفته کهد یروزدفتر نخست یستلفورد، رئ یتیکهمسر  یلور،راب س
زمان با شروع آغاز کرد و هم MCAPکار خود را در شرکت  یلورکه س یزمان از استفاده کرده است. یمنافع شخص

 ایه و پرداخت یدجد یهاشرکت وام مسکن کانادا به ارائه برنامه یقکرونا، دولت فدرال اغلب از طر یریگهمه
 کرده است که مستق یجادموجود ا هاییاستدر س ییراتیتغ

 
 بود. یرگذارتأث MCAPبر شرکت  یما

 دستمزد یارانهاز مقررات  یبرخ ییرتغ یتالش کرده است تا دولت را برا یلوردر اواخر ماه اوت عنوان شد که س
در آن مشغول  یکه و شدیم MCAPبه نفع شرکت  یتودند که درنهاب یبه نحو ییراتتغ ینمتقاعد کند. ا یاضطرار

 یمه رمزگذاربخشنا یاقتصاد، نوع یشینپ یربه وز یرمک نا یدستور از سو ینکاران، اگفته محافظه هببه کار بود. 
د خو تیاز موقع یرشدت اعتقاددارند که مک نامخالف دولت به احزابوزارتخانه بود.  ینا یمتصم ییرتغ یبراشده 

 ست.ابهره برده  یبه سود شخص یابیدست یبرا
 سایت مجله آنالین مونترال 

 

https://ana.press/i/513328
https://ana.press/i/513328
https://www.medad.ca/23406/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-mcap
https://www.medad.ca/23406/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-mcap
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 یکمک آموزش یهادر رشد کتاب تعارض منافع یرد پا
 یدو تول یدرس یزیرمعاون برنامه) علی محبی،  (آموزشی)کارشناس ی بهلول یمهد
 77 شهریور 07ـ  ( یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه یادگیریو  یتترب یهابسته
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

 تیواقع یبا مؤسسات و ناشران بخش خصوص یدرس یهااز مؤلفان کتاب یبعض یبحث همکار :یبهلول یمهد

نسبت به  یآموزش و پرورش هم کم یرحساس و بحث تعارض منافع مطرح و وز یوضوع کمدارد. البته االن که م

گونه افراد با  یندارد ا احتمالوزارتخانه داده است  ینتعارض منافع را در ا یریتموضوع حساس شده و قول مد

 ان هماز معلم یبعض ینکهکنند. ضمن ا یهمکار یبخش خصوص هاییمستعار با ناشران و انتشارات یاسام

 د.و استفاده کنن یداریها را خرکتاب ینا کنندیم یهآموزان توصو بعد به دانش یلجزواتشان را به کتاب تبد

 

مزمان که بوده که ه یکس یاآ ینیموجود دارد تا بب یقو یاست که نه بانک اطالعات ینا یتواقع :یمحب یدکتر عل

 ینهزم ینا در یحال گزارشتا به ینکههم دست داشته و نه ا یکتب کمک آموزش یفکرده در تأل یفتأل یکتب درس

 نیاصل بر ا یمندار ینهزم یندر ا یاطالعات یوقت ینبنابرا یم؛ندار ینهزم یندر ا یو خودمان هم خبر یماداشته

  است. یفتادهاتفاق ن یزیچ ینچن ییماست که بگو

 ابالغ شده که مؤلف کتا ییبطحا یموضوع پرداخته و در زمان وزارت آقا یننامه تعارض منافع به ا یینآ
 
 بهم رسما

 .کنیمیآن برخورد م با یمببر یما به آن پ یاگزارش شود  یکند؛ اگر مورد یفتأل یکتاب کمک درس یدنبا یدرس
 پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین 

 

 

 تعارض منافعمصداق  صداو سیما هب ایسانهردات یتول اعطای مجوز
 77 شهریور 11ـ  روزنامه اعتماد

 تعارض منافع در سازمان صدا و سیما  

 

به دنبال انتشار گزارش روزنامه : یاسالم یجمهور یمایصدا و س یه روابط عمومیامه اعتماد به جوابپاسخ روزن

 یت محترم روابط عمومیریمد« ون از قانونیزیتلو یچیسرپ»با عنوان  03/3/0677اعتماد در روز دوشنبه 

که  یدر نقد حقد. یمنتشر گرد روز(یرا به روزنامه ارسال کردند که در روز چهارشنبه )د یج.ا.ا پاسخ یمایصداوس

در  مایصدا و س یحتمالاست که هر گونه دخالت ا ین نکته کافیل است اشاره به همیخود قا یما برایصدا و س

ن مثل آن است که حق صدور یاز تعارض منافع خواهد بود. ا یمصداق فساد ناش یو بصر یدات سمعیمجوز تول

ام به مفهوم تعارض منافع در نظ یتوجهیمتاسفانه بهان بدهند. یه خاص مثال کیك نشریز به یها را نمجوز روزنامه

 رد.یز صورت گین یین ادعاهایکه چنشود یکشور موجب م یو قانونگذار ییاجرا
 روزنامه اعتماد 

 

http://www.qudsonline.ir/print/719445
http://www.qudsonline.ir/print/719445
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/154534
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/154534
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 تعارض منافع بر شبکه خانکی، مصداقصدا و سیما نظارت 
 77 شهریور 07ـ  ی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمعاون حقوق) یشاصغر کاراند یلع
  سازمان صداو سیماتعارض منافع در  

 

 جمهوری،یسرئ ین پارلمانخطاب به معاو یادر نامه یامور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یحقوق معاون

و  یخانگ یشبر شبکه نما یمانظارت صدا و س یمجلس برا یندهنما 13وزارت متبوع با طرح  یبر مخالفت رسم

VODمجوز  یدارا ینماییو س یموسسه فرهنگ 311در حال حاضر حدود در این نامه تصریح کرد: وی  کرد. یدتأک

ت. در اس… و  سازییالسر یمیشن،آنها مستند، ان یتموضوع فعال یا یتکه نوع فعالاز وزارت متبوع وجود دارند 

از  یشنفر و مستند هم ب 0111هم حدود  یمیشنبخش ان درو نفر ساالنه  6111حدود  یخانگ یشبخش نما

 ینشاغل یبر زندگ یما،او سآن به سازمان صد یبخش از وزارت متبوع واگذار ینا ینفر شاغل دارد. جداساز 1111

 مستق یشانو خانواده ا
 
 . دارد یرتاث یما

مات خد یعوس یفط ینبه همه ا تواندیکه دارد نم یاراتیبا توجه به حدود اخت یماصدا و س زمانسا یگراز طرف د

… و یالسر یدکنندهدارد، خود تول یو اقتصاد یبازرگان یتخود فعال یماصدا و سرا ارائه و بار آن را بدوش بکشد. 

نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را  طرفییو ب ینباشد، ناظر ام یدکنندهکه خود تول یاست؛ مرجع نظارت

 میعه سازمان طببه همراه دارد چرا ک
 
 منافع خود دارد. ینبه تام یلتا

 پایگاه اطالع رسانی دولت 
 

 

 های غیر انتفاعیتعارض منافع عامل رشد بی رویه دانشگاه
 77 شهریور 10ـ ( جلس م یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم)ی احمد نادر

  ی آموزش عالیحوزهتعارض منافع در  

 

به  .دانیدهنفس ما را بر یرانتفاعیغ یهااست که دانشگاه ینآزاد استان اصفهان ا یهادانشگاه یرانمد یهگال

ها را به از رشته یدارد، مجوز برخ ینتفاعیرا، دانشگاه غ…و  یرکلفالن مد یاعلوم  یرفالن معاون وز ینکها واسطه

 شکل گرفته است که اجازه اصالح ندارد. یو به نحو امر مصداق تعارض منافع است ینا که دهندیدانشگاه آزاد نم

 دیبا یچرخه است، مدارس دولت ینو متوقف کردن ا یراه حل تعارض منافع، برگشت به اصول انقالب اسالم

 یس دولتاز مدار یسهم یدبا یزدر کنکور ن ینگذاشته شود، همچن ییهامشوق یدکار هم با ینا یشوند و برا یتتقو

رزندان ف یستندحاضر ن یرانمد یلدل ینبه همرا دارند و  یفیتک ینکمتر یشود؛ در حال حاضر مدارس دولت یدهد

دارس م یفیتچراکه ک دهندیکار را انجام م ینها ااز آن یکم یارنام کنند و درصد بسثبت یخود را در مدارس دولت

 تا آسمان است. یناز زم یرانتفاعیو غ یدولت
 وبگاه خبری قلم 

 

http://dolat.ir/detail/346670
http://dolat.ir/detail/346670
https://qalamna.ir/fa/news/165997
https://qalamna.ir/fa/news/165997
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 تعارض منافع ها، موجد ها در شرکتبانکمالکیت 
 77 شهریور 10ـ  (مجلسبرنامه وبودجه  یسیونکم یسئ)ر یی بابا یحاج یدرضاحم

 تعارض منافع در بازار سرمایه  

 

عمل، در  در یو بانک مرکز یدر قانون گذار یاسالم یکه با تالش مجلس شورا یدر شبکه بانک یشرکت یحکمران

 بانکیدخواهد د یبآس بورس یعال یشورا یرمصوبه اخحال اصالح بود، با 
 
های در شرکت ها. در واقع مجددا

 ثیکنند و دچار تعارض منافع از حمی یداپ یتشده اند، مالک یرشگوناگون پذ یعمختلف بازار سهام که در صنا

 است.  یماتتصم یننامطلوب ا یامدهایموارد پ یگرخواهند شد، از د یده یالتو تسه یبانکدار یاتیعمل

را کاهش و  یاعتماد عمومشود. می موجب تعارض منافع یدر شبکه بانک یدانوبازار گر  یشرکت یحکمران

 کند.می یرپذ یبمردم را آس یعنیسهامداران خرد 
 سخبرگزاری فار  

 

 

  

https://www.farsnews.ir/news/13990621000638
https://www.farsnews.ir/news/13990621000638
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 ارآمدی و مشروعیت : کتحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 

 بهنام ذوقی رودسری
 

محتوا در فضای مجازی به زبان فارسی در رابطه با تعارض منافع تولید  111شهریور، تعداد  03تا  06در بازه زمانی 

ع اند و اغلب به مسائلی همچون تعارض منافاند. اکثریت مطلق این مطالب در تلگرام و توییتر فارسی منتشر شدهشده

 کند تا با تمرکز بررو تالش میاند. یادداشت پیشبرق، آموزش و پرورش، بهزیستی و بورس مربوط بودهدر صنعت 

محتواهای تولید شده در مورد تعارض منافع در آموزش و پرورش، به ارتباط بین مدیریت تعارض منافع و کارآمدی نظام 

 ها بپردازد. اداری و پذیرش عمومی سیاست

 

 ع و بازسازی خالقانه مدیریت دولتیمدیریت تعارض مناف

قطعا ورود  »کنیم. کاربری به نام جابر نوشته است: بحث در مورد رصد فضای مجازی را با یک توییت تیزبینانه آغاز می

به مسئله تضاد منافع و جلوگیری و برخورد با مسئولینی که بنا به منافع شخصی تصمیمات کشوری گرفته و میگیرند 

م تا تصمی… اد صدها برابر اختالس گران چند هزار ملیاردی است از انحصارگران پزشکی و وکالت وخسارت این افر 

این کاربر نکته مهمی را مطرح کرده است. معموال زمانی که صحبت از تعارض منافع «. هاگیران برای قیمت گذاری

ماند و در شرایط ای که اغلب مغفول میرود. اما مسالهشود، خیلی سریع ذهن ما به سوی فساد و اتالف منابع میمی

فعلی کشور شاید اهمیتی حتی بیشتر از این موارد داشته باشد، رابطه تعارض منافع و ناکارآمدی نظام اداری است. اگر 
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یک مسئول دولتی در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد، ممکن است تحت تاثیر منافع بالقوه شخصی، تصمیماتی را در 

گذاری خود اتخاذ کند که با منافع عمومی ناهماهنگ یا در تضاد باشند. بدین ترتیب، مدیریت تعارض حوزه قاعده

ع های سیاستی را با توجه به منافکند تا مدیران انگیزه یابند بهترین گزینههای دولتی کمک میمنافع در دستگاه

الی شخصی، هر بخشی از سیستم اداری تالش های ناسالم مالی یا غیرمعمومی مردم انتخاب کنند. در غیاب انگیزه

سازی خواهد کرد تا با بهبود کارایی خود در پلکان بوروکراتیک ارتقا یابد. بنابراین، در شرایط فعلی، تدوین و پیاده

 های مهم برای اصالح نظام اداری کشور باشد. تواند یکی از گامراهبردهایی موثر برای مدیریت تعارض منافع می

مورد، سخنان اخیر احمد توکلی، فعال سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فضای مجازی  در همین

ای که اصال دغدغه مردم را ندارند. فساد دغدغه هستیم. عدهامروز گرفتار مسئوالن بی »بازتاب فراوانی داشته است: 

در « .کندمنافع همه را دارد بیچاره می شود. تعارضمی در سیستم است. الگوهای نامناسب برای اداره کشور تعقیب

ادی اند تا با جذب و ارتقای افر ایم که معیارهای گزینشی خاص و سختگیرانه تالش کردههای گذشته شاهد این بودهدهه

های آتی مسئوالن و موارد فساد را کم کنند. اما که تا جای ممکن سوابق مناسبی داشته باشند، احتمال سوءاستفاده

ها در آینده را تضمین کند. درعمل مند ماندن آنمند بودن مسئوالن را بسنجد و دغدغهتواند دغدغهاری نمیهیچ معی

اند و از سوی دیگر، این شاهد آن هستیم که از یک سو، اهداف این معیارهای جذب و ارتقا در نظام اداری محقق نشده

اند. وجود قوانین موثر مدیریت تعارض منافع ها بستهالق و تغییر رویههای کارآمد و خمعیارها راه را برای ورود افراد و ایده

وان گفت تتواند راه را برای اعتماد بیشتر به مدیران و امکان باز کردن فضای مشارکت، هموارتر سازد. بنابراین، میمی

 اشد. روکراسی با منطق وبری بتواند گام بزرگی برای ساخت یک بوگام کوتاه مدیریت تعارض منافع در نظام اداری ما می

 سر سرمایه سالمت

ه با در رابطسیده فاطمه حبیبی عنوان متنی به قلم « سر سرمایه سالمت، جان کودکان این سرزمین چه ارزشی دارد»

تعارض منافع است که در هفته گذشته در فضای مجازی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حبیبی در این 

های درس، تعارض منافع است. او توضیح کند که دلیل بازگشایی مدارس و حضوری بودن کالسمی یادداشت استدالل

د تواننمسئوالن وزارت آموزش و پرورش خود صاحبان و مالکان مدارس خصوصی هستند و بر این اساس نمیدهد که می

دار و انباشت سرمایه است، که نه تنها دولت و تصمیماتش در خدمت سرمایه»طرفانه اتخاذ کنند. تصمیماتی بی

تر از کرونا، گلوی جامعه گیری است. تعارض منافع، سختدار خود در دولت نفوذ کرده و صاحب قدرت تصمیمسرمایه

ذاران گروی سیاستهای پیشالبته در هر صورت در مورد این مسئله، گزینه« را گرفته و تنفسش را بند آورده است.

تواند دهد که ادراک عموم مردم در مورد وجود تعارض منافع میتند چنین متونی نشان می محدود بوده است. اما لحن

 ها وارد کند، اگرچه این ادراک با واقعیت فاصله داشته باشد. ضرباتی به نتایج سیاست

دارس، آیا م گیری در مورد بازگشاییآید که در فرآیند تصمیمبینیم که برای برخی شهروندان این پرسش به وجود میمی

نفع شخصی مسئوالن نیز تاثیرگذار بوده است؟ و اگر مدیران آموزشی کشور مطابق با مقررات عام مدیریت تعارض منافع، 
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گرفتند؟ کانال تلگرامی مکتوبات به نقل از حق حضور تجاری در بخش آموزش را نداشتند، آیا تصمیمات دیگری می

یر مدارس دولتی، همزمان مدرسه غیرانتقاعی دارند. چنین آماری در یک مد 115وزیر آموزش و پرورش نوشته است که 

 تواند شاخصی باشد از اینکه نظام آموزشی ما در چه ابعادی با مسئله تعارض منافع درگیر است. حوزه خاص می

 یرشهای عمومی و پذآید و آن مشروعیت دستگاهدر اینجا یک مسئله حساس دیگر در مورد تعارض منافع پیش می

ی گیرمردمی است. صرف نظر از اینکه آیا واقعا مدیران دولتی در حوزه آموزش سود شخصی خود را در فرآیند تصمیم

اند یا خیر و اینکه چنین سودی اصال به چه میزانی خواهد بود و چه تاثیری بر تصمیمات خواهد داشت، دخیل کرده

بازگشایی مدارس هستند. اما نفس وجود موقعیت تعارض گذاری عمدتا به نفع شاهد آن هستیم که شواهد سیاست

وبیش برد. در شرایط بحران کرونا، باقی کشورهای جهان نیز کمگیری را زیر سوال میمنافع، مشروعیت این تصمیم

اند اما وجود تعارض منافع باعث شده است که پذیرش های خود را بازگشایی کردهادارات، مدارس و دانشگاه

ند و با کنگذاران اعتماد میبازگشایی در میان بخشی از مردم پایین باشد. مردم تنها زمانی به سیاستهای سیاست

مردان بر اساس بیشینه ساختن کنند که این تصور عمومی وجود داشته باشد که تصمیمات دولتدولت همراهی می

به شکل تعارض منافع یا تسخیر دولت بر داران بخش خصوصی که منافع تمام جامعه است و نه عده قلیلی از سرمایه

 اند. های عمومی مسلط شدهگذاریقاعده

ئی از اعضای تشکل صنفی سازمان معلمان ایران در توئیتی در مورد بخشنامه اخیر وزیر در همین ارتباط، طاهره نقی

وزیر محترم آ.پ در مورد  ماهه 1روز از اتمام مهلت  04»آموزش و پرورش در جهت مدیریت تعارض منافع نوشته است: 

صبرانه منتظر گزارش اقدامات انجام شده مسئوالن مربوطه در اجرای بخشنامه " تعارض منافع " گذشته و معلمان بی

کاربر دیگری به نام امیر ربانی نیز به همین مسئله اشاره کرده است: « خصوص اجرای این بخشنامه مهم هستند!

داری برای پر کردن جیب صاحبان مدارس خاص است، مجلسی که خود ه سرمایهبازگشایی_مدارس تماما یک پروس»#

جزبه راه انداختن نمایش #استیضاح_وزیر برای ناجی نشان دادن خود ندارد، وگر ای غرق در تعارض منافع است چاره

 «نه چرا قبل از بازگشایی نگران جان فرزندان ملت نبودند و جلویش را نگرفتند؟

شد، قطعا مشروعیت و توانایی بسیار بیشتری یریت تعارض منافع در آموزش و پروش زودتر اجرایی میاگر بخشنامه مد

داد تا بتوانند در دوره بحران کرونا نهادهای آموزشی کشور را بهتر اداره کنند.  در همین به مسئوالن آموزشی کشور می

گیر، گانه، تعدد و تعارض منافع نهادهای تصمیمحاکمیت چند »زاده توجه کنید: مورد به توییت نوشته محمد اشجع

ضعف و عدم اجرای قوانین، ضعف نظام گزینش و تربیت نیروی انسانی، سرخوردگی و نا امیدی سیاسی، عدم اعتماد 

ها و نافرمانی عمومی نسبت به حاکمیت، برخی مشکالت مزمن نظام سیاسی و اداری و فرهنگی هستند که در بحران

 «شوند.یبیشتر نمایان م

 های در بخش آموزش پرداخته است:گذاریکانال تلگرامی اخبار معلم نیز به مسئله تعارض منافع و تاثیر آن بر قانون

که نظام سالمت ما را از کارآمدی انداخته و سبب شده است ما در اجرای ” تعارض منافع“معتقدم فساد بزرگ »
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تداخل و تمرکز وظایف آموزش و بهداشت و درمان در یک وزارتخانه  ابالغی رهبری کامال متوقف شویم و باهای سیاست

د در آن بتوانن… یک ساختار کاریکاتوری را بنا نهیم که بزرگترین مالکان بخش خصوصی در دارو تجهیزات و درمان و 

سوگیری کنند، هم در سیاست گذاری و هم در اجرا مداخله و گزارشات و مباحث کارشناسی و اجرای قوانین را نیز دچار 

در آموزش و پرورش هم وجود داشته و بنا به اظهارات صریح بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس و صاحب نظران، 

در این مسیر دخالت داشته و ما را از مسیر عدالت و برابری در آموزش …. کنکور و های مدیران بخش خصوصی و البی

 «می دور کرده اند.و ساختن سنگ بنای یک کشور و جامعه اسال

کند. در فریبی در یادداشتی به رابطه بین تعارض منافع و ناکارآمدی نظام حکمرانی اشاره میکانال تلگرامی نه به عوام

گذاری خود، ریشه ضعف هایی از صاحب سود بودن مسئوالن حکومتی در حوزه نظارتی و قاعدهاین یادداشت با مثال

ضعیف و ناکارآمد های مشکل فقط در دولت»...کند: را در تعارض منافع جستجو می هادر اجرای بسیاری از سیاست

نیست، بلکه اگر بخواهم فقط به حوزه رفاه و سالمت بپردازم باید بگویم خود کارکرد مجلس به یکی از معضالت اصلی 

اشاره کرد. اما این موارد توان به ضعف در نظارت می مجالس کشورهای اداره کشور تبدیل شده است...از دیگر ضعف

ی بزرگهای بارز مجلس است، اما وجود فساد بزرگی به نام تعارض منافع در اداره کشور چنان قفلهای اگرچه از ضعف

گذاری و قضایی را هم در دست مجلس قرار بر سر مسیر پیشرفت کشور زده است که اگر تمام اختیارات اجرایی و قانون

واقعیت این است که معتقدم مشکل در میزان اختیارات نیست، مشکل …. وا نخواهد کرددهیم هیچ دردی از کشور د

های عمیق تاثیر منافع شخصی بر منافع ملی و به اساسی در عدم استفاده از اختیارت و ضعف بنیه کارشناسی و ریشه

 «محاق بردن منافع است.
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