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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 
 

 ضرورت مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی ؛النه زنبوردرآمد: 
 

 سعید هراسانی
 

مورد  هاونیسیکمی مختلف آن موضوع تعارض منافع در این هاونیسیکمی ریگشکلپس از تشکیل مجلس یازدهم و 

و وجود تعارض  99ی پویش تعویق کنکور سراسری سال ریگشکلبا  هابحثبحث کنشگران اجتماعی قرار گرفت. این 

هداشت باز جمله کمیسیون  هاونیسیکممنافع در کمیسیون آموزش و تحقیقات دامن گرفت، اما خیلی سریع به سایر 

از پزشکان کمیسیون بهداشت انتظار داشت منافع پزشکان را  توانیمتسری یافت. سوال کنشگران این بود که چگونه 

ی تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی محدود به همین موارد است؟ سوال هاتیموقعدر نظر نگیرند؟ اما آیا 

 توانیمداشته باشد؟ و در نهایت چگونه  تواندیمپیامدهای  ی تعارض منافع در مجلس چههاتیموقعی تر آن که اشهیر

 را مدیریت کرد؟ هاتیموقعاین 

نماینده ادوار و فعلی مجلس با یک  11احمد توکلی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، نوشته بود 

. یک 1اندشدهخت کنند، سهامدار شرکت و بدون اینکه پولی پردا اندکرده، شرکتی را تأسیس دارمسئله دارهیسرما

شرکت مختلف سهامی عام،  373نفر آنان عضو  151نماینده دوره دهم  092بررسی آماری نشان داده است که از 

 .0اندبودهشرکت  17و برخی از آنان عضو هیئت مدیره  اندبوده هارهیخو  هاموسسهسهامی خاص، 

منافع مختص به مجلس ایران نبوده و حتی کشورهایی که کدهای اخالقی و البته الزم به ذکر است که موضوع تعارض 

ی در حوزه مدیریت تعارض منافع در پارلمان خود دارند نیز درگیر آن هستند. برای مثال پژوهش ادامنهپهنحقوقی 

درصد در سال  02نشان داده است که تعداد نمایندگان سهامدار در کنگره آمریکا از  0217هیل و همکارانش در سال 

افزایش پیدا کرده است. با آنکه قوانین سفت و سختی درباره مدیریت تعارض  0213به بیش از دو برابر در سال  0221

یی که درصد بیشتری از سهامشان در اختیار هاشرکت دهدیممنافع در کنگره آمریکا وجود دارد اما این پژوهش نشان 

 .3اندداشتهکرد بهتری ی بعد عملهاسالاست در  گذارانقانون

ی مرتبط با نمایندگان نیست، پیامدهای هاشرکتاما پیامد تعارض منافع در پارلمان تنها محدود به رقابت نابرابر 

این تعارض منافع )اگر مدیریت نشود( روی دوش تمام مردم خواهد بود. برای مثال زمانی که عباس آخوندی  ترگسترده

الغ اب« آوردرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم میدستورالعمل اجرایی منع پذی»

کرد، مخالف جدی آن رئیس سازمان نظام مهندسی بود که همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز 

مخالفت وی )و به کار  بود. وزیر راه و شهرسازی وقت به طور مکرر تعارض منافع این نماینده مجلس را دلیل اصلی

. از طرف دیگر عوارض سلطه پزشکان بر کمیسیون 4کردیمانداختن سازوکار مجلس برای مقابله با آن بخشنامه( عنوان 

 بهداشت نیز چرخیدن تعادل نظام بهداشت و درمان به نفع پزشکان خواهد بود.
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ی هاتیموقعهادی و غیرنهادی است. بررسی اجمالی مجلس شورای اسالمی نشان دهنده دو نوع تعارض منافع ن

ی ی مربوط به حوزه نمایندگهازهیانگنهادی تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی مربوط به سازوکارهای نمایندگی و 

ی هاحوزهی دولتی به سمت هاسازمان. استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای هدایت منابع شودیمنمایندگان 

 ع ملی پیامد جدی این نوع تعارض منافع ساختاری است.نمایندگی برخالف مناف

فوالد نشان دهنده تمرکز آنان در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است، در حالی که  جاتکارخانهبرای مثال پراکنش 

ی خشک ایران را با بحران آب مواجه کرده است، هااستاناین صنعت نیازمند آب فراوان است. همین موضوع نه تنها 

درصد( شده است، آنچنان که حسین راغفر با  02)بعضا با ظرفیت کمتر از  هاکارخانهکه باعث عملکرد پایین این بل

. اکثر کشورهای دنیا با حاکمیت نظام دو مجلسی مدیریت این تعارض منافع نامدیماشاره به این موارد آن را خیانت 

 .اندکردهساختاری در نظام حکمرانی کشور خود پیگیری 

شامل انواع مختلفی از بهره گیری از  هاتیموقعی تعارض منافع در مجلس غیرنهادی است. این هاتیموقعنوع دوم 

موقعیت نمایندگی برای استفاده شخصی، استفاده از منابع دولتی برای منافع شخصی، اشتغال همزمان، سهامداری 

صورتی که نماینده مجلس درباره یک طرح دچار . در اکثر مجالس کشورهای پیشرفته در شودیمو مالکیت و غیره 

. کندیم یریگکنارهتعارض منافع باشد، با صورتجلسه کردن آن به طور رسمی از فرایند قانونگذاری )در آن مورد خاص( 

ی مجلس نشان دهنده آن است که نه تنها نمایندگان با منافع متعارض از هاونیسیکماین درحالی است که بررسی 

ی تخصصی مسئول بررسی تخصصی، نظارت، ارائه هاونیسیکم، بلکه حتی خود در شودیمی گذارقانونیند درگیر فرا

 .شوندیمطرح، البی گری و غیره 

به عنوان یک مثال، در حالی که پزشک نبودن استثنای عضویت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

مرتبط با بهداشت در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا حتی یک مورد  است، با بررسی سه کمیته )زیرکمیته( اصلی

 .5مشاهده کرد توانینمنماینده با تحصیالت پزشکی 

نکته حائز اهمیت آن است که اساسا در مجلس شورای اسالمی هیچ توجه خاصی به مقررات مربوط به تعارض منافع 

تنها  ،دهدینممفاد چندانی درباره تعارض منافع نشان  نشده است. در حالی که بررسی اجمالی قوانین داخلی مجلس

صفحه محتوا درباره کدهای اخالقی )اعم از آنها که  451حاوی  0222کتابچه راهنمای اخالق مجلس نمایندگان 

ی شده است( نمایندگان مجلس از جمله تعارض منافع است. از جمله انگارجرمتوصیه شده و یا طبق قوانین فدرال 

رتبط با این کتابچه درباره تعارض منافع مربوط به هدیه، سفر، مبارزات انتخاباتی، اشتغال و درآمد خارجی، قوانین م

 .1ی رسمی و خارجی و غیره استهاسازمانافشاگری مالی، 

نکته جالب آنکه اگرچه قوانین سفت و سختی مدیریت تعارض منافع در مجلس نمایندگان کنگره را برعهده دارند و 

، اما پژوهش هال و همکارانش همچنان کندیماخالق درباره تعارض منافع نمایندگان مجلس ورود پیدا کمیته 

 :ودشیماست. این بهبود عملکرد از سه مسیر انجام  هاشرکتدهنده تاثیر سهامداری نمایندگان بر عملکرد نشان



 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ات غیرعمومی برای منافع شرکت؛استفاده از اطالعات غیرعمومی درباره مقررات و قوانین آتی و یا اطالع .1

 استفاده از نفوذ نمایندگان برای افزایش منافع شرکت؛ .0

ه در ک شودیمی گریالبصرف  هاشرکتهدایت منابع شرکت برای کارهای دیگر )بخش قابل توجهی از منابع  .3

 (.شودیمصورت وجود نمایندگان در میان سهامداران این هزینه صفر و صرف توسعه شرکت 

حالی است که کتابچه اخالق مجلس نمایندگان، نمایندگان، کارکنانشان و سایر کارکنان کنگره را از افشای هرنوع این در

. به عبارت دیگر با آنکه نمایندگان از افشای اطالعات غیرعمومی منع کندیمی فدرال منع هاسازماناطالعاتی پیش از 

 .شوندیماستفاده از این اطالعات منتفع ی مرتبط با آنها با هاشرکت، اما همچنان 1اندشده

الزم است یادآوری شود که این موضوع برای مجلسی است که مدیریت تعارض منافع در آن جریان دارد و این حداقل 

پیامدهای تعارض منافع در مجلس نمایندگان کنگره است. پیامدهای تعارض منافع در مجالس کشورهایی که مدیریت 

 در سطح ملی باشد. تواندیمنگرفته است،  آن در دستورکار قرار

پژوهش زینالو و همکارانش درباره تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی نشان دهنده آن است که سه عامل موجب 

ی نادرست ساختار و فرایندها، سیستم هایطراحبالفعل شدن تعارض منافع در این مجلس است. این سه عامل شامل 

 .7ام انگیزشی خودمحور استنظارتی ناکارآمد و نظ

در بحث طراحی نادرست ساختار و فرایندها شش مضمون ابهام در ساختار حاکمیت، ابهام در منافع ملی، طراحی غلط 

ساختارهای حاکمیت، ایراد در طراحی فرایندهای درون مجلس، مطالبه جهت استیفای منافع غیرملی، نظام انتخابات 

 ناکارآمد شناسایی شده است.

دهنده پنج مضمون ترجیح منافع شخصی به منافع ملی، جلب رضایت افراد، حفظ م انگیزشی خودمحور نیز نشاننظا

 مقام در مجلس، رسیدگی بیش از حد به امور حوزه و ارتباط با نهادهای کشور شناسایی شده است.

مجلس  وظایف قانونگذاری نمایندگان در انتها باید به این نکته اشاره شود که در حال حاضر تاکید کنشگران اجتماعی بر

ی تعارض منافع برای نمایندگان مجلس هاتیموقع رسدیمو تاثیر تعارض منافع بر آن قرار دارد، در حالی که به نظر 

. به عبارت دیگر عدول از منافع ملی و پرداختن به منافع شخصی نمایندگان شودیمبیشتر در وظایف نظارتی آنان دیده 

 .کندیمقدرت نظارتی نمایندگان مجلس عبور  مجلس از مسیر

 نوشتیپ

 ، جامعه خبری تحلیلی الف؛1392شرکت،  یک سهامداری از مجلس ادوار و فعلی نماینده 11 انصراف: کرد تأیید توکلی .1

 خبری شعال سال؛-، سایت تحلیلی1399دهم؟  مجلس نمایندگان داری شرکت فاجعه .0

3. Hill. Aaron D. et all. 2017. The Growing Conflict-of-Interest Problem in the U.S. Congress. Boston. 

Harvard Business Review. 

 مهندسی، ایرنا نظام سازمان در فسادریشه  منافع ، تعارض1397آخوندی، عباس،  .4

5. https://www.mgma.com/advocacy/make-change-happen/take-action/key-congressional-committees-in-

healthcare 
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6. COMMITTEE ON STANDARDS OF OFFICIAL CONDUCT. 2008. House Ethic Manual 2008 

اسالمی، فصلنامه  شورای مجلس نمایندگان در منافع تعارض بروز عوامل ، بررسی1392زینالو، مهدی و همکاران،  .7

 ؛117-99، صص0، شماره 5سیاستگذاری عمومی، دوره 

*** 

 ذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:هفته گ هایتحلیلی گزیده

 میرزایی، وزیر آموزش و پرورش خبر داد اطالعات دقیقی از سراسر کشور در مورد تعارض منافع محسن حاجی

آوری شد. بر اساس این اطالعات تعدادی از همکاران، مسئولیت برخی مدارس را بر عهده داشتند که مدیران جمع

ها گرفته عارض منافع، فعالیت این مدارس متوقف شده، یا تصمیم بر واگذاری مسئولیت آنبعد از ارسال بخشنامه ت

نفر از مدیران ستادی باید در این مورد تعیین تکلیف  5نفر از مدیران استانی و  005شده است. در مرحله اول باید 

 شوند.

 مه مدیریت تعارض منافع در سازمان ای به تشریح بخشنا، در مصاحبهوحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی

نفر در این زمینه احصاء شدند که  420بهزیستی پرداخت و درباره منع اشتغال همزمان در این سازمان گفت: 

نفر دیگر مرکز  022تا 192نفر از این افراد از پست مدیریتی کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند و حدود  172حدود 

بینی ضوابط سختگیرانه برای اعطای مجوز مراکز ذار کردند. وی همچنین از پیشغیردولتی را طبق ضوابط واگ

 جدید خبر داد که در روند آن تعارض منافع مدیریت شود. 

 495 ای خطاب به شورای ها طی بیانیهنفر از فعاالن شهری،مدنی،متخصصان،دستفروشان و صاحبان ون کافه

ی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون به شرکت یِل مصوبههای ذشهر تهران واگذاری تدوین دستورالعمل

 اند. ساماندهی صنایع و مشاغل را مصداقی از تعارض منافع تحلیل کرده

 ها را نمود عینی سازان در خودروسازیعلی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سهامداری قطعه

 تعارض منافع و ایجاد انحصاری عنوان کرده است. 

  .خبرگزاری ایرنا در گزارشی از عدم رسیدگی به الیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس انتقاد کرد 

 اتاق  «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»وچهارم کمیسیون فعاالن بخش خصوصی و بازار سرمایه در نشست بیست

 منافع و شفافیت در بازار سرمایه پرداختند. بازرگانی تهران به مساله تعارض

 ارض ای به تشریح برخی مصادیق تع، در مصاحبهمیکائیل عظیمی، مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

 های بازنشستگی و تامین اجتماعی پرداخت. منافع در صندوق

 شهریور  15مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 

  



 

 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 رض منافعبا بخشنامه تعا یو ستاد یاستان یرمد 031 یرتمغا
 99 یورشهر 12ـ  )وزیر آموزش و پرورش(محسن حاجی میرزایی 

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 
 

 یآورجمع یراناز سراسر کشور در مورد تعارض منافع مد یقیها ارسال شد و اطالعات دقبه استان یابخشنامه
بعد از ارسال  همدارس را بر عهده داشتند ک یبرخ یتاز همکاران، مسئول یاطالعات تعداد ینشد، بر اساس ا

ده است. ها گرفته شآن یتمسئول یبر واگذار یمتصم یامدارس متوقف شده،  ینا یتبخشنامه تعارض منافع، فعال
هفته  یناند، در همانجام نداده ینهزم یندر ا یاقدام یچکه هنوز ه یزهمکاران صاحب مدرسه ن یدر مورد باق

 .شودیم گیرییمتصم یجار
 5و  یاستان یراننفر از مد 005 یدبخشنامه تعارض منافع وجود ندارد. در مرحله اول با یدر اجرا ییاستثنا یچه

وب در چارچ یتطور کامل و با رعابخشنامه به ینشوند. ا یفتکل یینمورد تع یندر ا یدبا یستاد یراننفر از مد
 نخواهد داشت. ییاستثنا یچکشور اجرا خواهد شد و ه

 سایت وزارت آموزش و پرورش 

 

 

 های کمک درسیفقدان مقررات برای مدیریت تعارض منافع در کتاب
 99 یورشهر 12ـ )کارشناس آموزشی( پور یدیمحمودرضا توح

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

 طیراکند که در ش هیته یاکتاب را به گونه ،یاست که مولف کتاب درس نیمنفعت سازمان ا یدرباره کتب درس
را کسب کرده،  یو مهارت یآموزش یهاکه حدنصاب یبا داشتن معلم یدر مدرسه معمول یانش آموز معمولنرمال، د

زمان به هم ی. حال اگر مولف کتاب درسباشدنداشته  یگریبه مرجع د یازیو ن ردیبگ ادیبتواند درس را مطالعه و 
منافع سازمان و منافع  نیب یکه و دیآیم شیسوال پ نیخارج از سازمان اقدام کند، ا یکتاب کمک آموزش هیته
 هیهت یرا انتخاب کرده؟ کتاب مناسب کیکدام شود،یم نیتام یخود که از محل فروش کتاب کمک آموزش یمال

 نداشته باشد؟ یبه محصول کمک آموزش ازیکرده است که ن
سط تو یک آموزشکتاب کم یفمنع تال یمکتوب برا یمقررات رسم یدبا یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه

شخصات م یانهمکتوب گرفته شده و سال یداشته باشد، تا بر اساس آن از مولفان تعهد رسم یمولفان کتب درس
 یاردر اخت که یتنها مستند ینهزم ینشود. درا ماستعال یتارسال و وضع یکتابخانه مل یبرا یمولفان کتب درس

ه، هاست. مصاحبدر گفتگو با رسانه یآموزش یزیو برنامه ر سازمان پژوهش یراناز مد یکیمردم قرار دارد اظهارات 
کرده  یهمکار یرا در نظر گرفته که با ناشر خصوص یطشرا یقاعدتا مولف کتاب درس شودیمقررات محسوب نم

 . کردیکار را نم ینوجود داشت ا انونیاست. اگر مانع ق
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1269945/%D8%A7%D8%B2-15-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B7%DB%8C?ocode=100010876
https://www.medu.ir/fa/news/item/1269945/%D8%A7%D8%B2-15-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B7%DB%8C?ocode=100010876
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2337543
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2337543
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 یمتعارض منافع ندار ی مدارسدر سازمان نوساز
 99 یورشهر 9ـ  (مدارس یسازمان نوساز یسرئ) یمهرالله رخشان

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

 در قرارداد با سازمان حضور داشته باشند. توانندینم یکارمندان سازمان نوساز یکدرجه  یکدام از اعضا یچه
و تمام  میقرارداد کن یمهرا ضم یمانپ یبخش خصوص یعموم یطشرا یدبا یبندیمقرارداد م اریمانکپ یکبا  یوقت

  .رسدیم یمانکارمدارس و پ یسازمان نوساز یصفحات قرارداد به امضا
 یقانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولت رسد،یهر دو طرف م یقرارداد که به امضا یاز بندها یکی

 یچه مدارس باشند. یاز همکاران سازمان نوساز یدنبا یمانکاریشرکت پ یکدام از اعضا یچدارد ه یداست که تأک
در قرارداد با سازمان حضور داشته  توانندینم یزمدارس ن یکارمندان سازمان نوساز یکدرجه  یکدام از اعضا

 .یمقانون دار یاجرا یباشند و مراقبت کامل برا
 خبرگزاری پانا 

 

 

 راه مجلس ادامه  الیحه مدیریت تعارض منافع و
 99 یورشهر 11ـ خبرگزاری ایرنا 

 کلیات تعارض منافع  
 

خود  یانیپا یها. مجلس دهم در ماهگذردیتعارض منافع به مجلس م یریتمد یحههشت ماه از ارسال ال  حدود
جلس م یگرد یکند. از سو یفع را بررستعارض منا یریتمد یحهانتخابات شد و نتوانست ال  یرقرار داشت و درگ

 نیمبارزه با فساد به ا یتبر اولو نیخود مب یآن هم با وجود شعارها یپر سر و صدا یندگاننما یو برخ یازدهم
 اند.آورده یرو داریتاولو یرو غ یسطح یجانی،ه ی،و به اقدامات شعار توجهندیب یحهال 

 یریتمد هیحچون ال  یمهم یحبه لوا یدو بهتر اداره کردن کشور را دارند بااگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد  نمایندگان
ورت آن به ص یاند توجه کرده و با بررسآن کرده یهصرف ته یادیز یهاساعت یتخصص یتعارض منافع که نهادها

و ه تنها جلن یجانیشوند و گرنه با شعار و اقدامات ه میو عمو یدولت یهامانع بروز فساد در بخش یو عمل یواقع
با  زنییبا را یدمجلس دلسرد خواهند شد. دولت هم با یفساد گرفته نخواهد شد بلکه مردم هم نسبت به کارآمد

 سپرده شدن در مجلس نجات دهد. یگانیو به با یمهم را از فراموش یحهال  ینا یندگاننما
مختلف در مجلس،  یهادرحوزه یگرمهم د یحهو حداقل چند ال  یحهال  یناست که با وجود ا ینجاتاسف بار ا نکته
که  دکننیخود اعالم م ییتردر موضوعات مختلف را در تو یشنهادیطرح پ یکهر هفته حداقل  یندگاننما یبرخ

 یاآ یشنهادپ یهاطرح ینا یشعار هایبحثجز  یستحوزه معلوم ن یندر ا یکار یو مواز ینبا توجه به تورم قوان
تجربه مجلس دهم را تکرار کند که بخش عمده  یدنبا یازدهم. مجلس ریخ یاخواهند داشت  یسرنوشت مشخص

 ینیقوان یازمند. مبارزه با فساد نیدندنرس یبه قانون نشده و به سرانجام مشخص یلآن تبد یشنهادیپ یهاطرح
 ها است.ضرورت ینتعارض منافع از مهمتر یریتمد ینهزم ینبرد و در ا ینفسادزا را از ب یاست که بسترها

 خبرگزاری ایرنا 
 

http://www.pana.ir/news/1119237
http://www.pana.ir/news/1119237
http://www.irna.ir/news/83909997/
http://www.irna.ir/news/83909997/
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 در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانونتعارض منافع 
 99 یورشهر 11 -  یمدنو  یشهر فعال ۲94
 یتعارض منافع در شوراها و شهردار 

 
 یای خطاب به شورایانیهب یها طو صاحبان ون کافه ی،مدنی،متخصصان،دستفروشاننفر از فعاالن شهر 495 

 .شدند یاربه مشاغل س یبخش یتعدالت محور در رسمو  یشفاف،مشارکت یکردیشهر تهران خواهان اتخاذ رو
 یریشگیو پ یتوانمند ساز ،انجمنیمجله حوال گر،یسازمان مردم نهاد مجمع حق بر شهر باهمستان،گروه شهر د

امام  ی_مردمییامداد دانشجو تیجمع رعاملیخامنه مد یمیزهرا رح ن،یشهرآفر انیآشنا، موسسه راو
 اشاری ،یمیعظ ترای،میخیش ،محمدیصابر، مراد ثقف روزهیوسسه مهر و ماه، فم رعاملی)ع(،افخم صباغ، مدیعل

 هستند. هیانیب نیاز جمله امضاکنندگان ا احیس ریام دیو س یسلطان
ی وبهمص یِل های ذدستورالعمل یننحوه تدودر بخشی از این بیانیه با اشاره به موضوع تعارض منافع آمده است:

 آن به شرکت یسنو یشپ یهقرار دارد اما ته یزیبرنامه ر یتهنون بر عهده کمکا یو ب یارمشاغل س یسامانده
ت شرک یراتعارض منافع وجود دارد ز یموضوع شائبه جد ینو مشاغل واگذار شده است که در ا یعصنا یسامانده
ن با ه آب یاستگذاریس یدارد و واگذار یمها انتفاع مستقدستورالعمل ینا یو مشاغل از اجرا یعصنا یسامانده

 اصل عدم تعارض منافع ناسازگار است.
 تحلیلی اسکان نیوز –سایت خبری  

 

 

 تنیستعارض منافع  پزشک بودن اعضای کمیسیون بهداشت عامل
 99 یورشهر 10ـ  (بهداشت و درمان مجلس یسیونعضو کم)ی خاتم یمرتض
 ارض منافع در مجلستع  

 
ت و بهداش یسیونعضو کم ی،مطالبات و مشکالت نظام سالمت، با حضور خاتم یگیریو پ یشیاندجلسه هم

 .برگزار شد یاسالم یدرمان مجلس شورا
 ینر اکل مجلس را د یدندارد و با یتبهداشت واقع یسیونکم ی: پزشک زدگدر این نشست گفت یخاتم مرتضی

سد به بهداشت داشته باشم چه بر  یسیونپزشک وجود نداشته باشد که درکم ینفسه برا یف یلیتما ید،د ینهزم
تخصص و م یاتاله یهادر رشته یحت یسیونکم یاعضا اند.بهداشت داشته یسیوناز کم یزاقتصاد دان و گر یک

اخت با شن هایبرخموجب تعارض منافع شود،  تواندیموضوع نم ینپزشک هستند، اما ا یهبوده و بق یدر امور انرژ
 ونیسیورود به کم یبرا یلیتما یدبا .شوندیعضو م یسیونکم ینسالمت و تجارب الزم در ا یریتاز نظام مد

رد ها وجود داتضاد منافع در همه جمع ندارند. یسیونکم ینبه حضور در ا یبهداشت باشد وگرنه پزشکان اصرار
 مشکل داد. ینحل ا یبرا هادیشنبرنامه و پ توانیاما م یماز آن هست یرو ناگز

 
 پایگاه خبری تحلیلی موج رسا 

 

https://www.eskannews.com/news/29768
https://www.eskannews.com/news/29768
http://www.mojerasa.ir/khabar/17212
http://www.mojerasa.ir/khabar/17212
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 تعارض منافع  یریتمد یسازمان بورس برا همراهی
 99 یورشهر 10ـ  (و مبارزه با فساد اتاق تهران ییقضا یتحما یسیونکم یسرئ)فرد حسن فروزان

 تعارض منافع در بازار سرمایه  
 

 یانازرگاتاق ب« و مبارزه با فساد ییقضا یتحما» یسیونکم وچهارمستیدر نشست ب یبخش خصوص یندگاننما
 یارتقا و یشگیریاداره پ یسپرداختند که رئ یهدر بازار سرما یتمنافع و شفافبه مساله تعارض یتهران در حال

س از وقوع تخلف در بور یشگیریپ رایب یسند یبجلسه حضور داشت و از تصو یندر ا یزن یهسالمت بازار سرما
تفاده فساد و اس ینهافراد، زم یبرخ هاییتلمعتقدند با توجه به تعدد مسوو یبخش خصوص یندگانخبر داد. نما

 در بورس وجود دارد. یاز رانت اطالعات
نشست،  نیا یتهران در ابتدا یاتاق بازرگان« و مبارزه با فساد ییقضا یتحما» یسیونکم یسفرد، رئحسن فروزان

 یح، تصرته شده استمنافع در بورس پرداخبه موضوع تعارض یزن یسیونکم ینکه در جلسات قبل ا یحتوض ینبا ا
ا صدهشدار را به ینا یگرها در بورس تهران، بار دشاخص یزشو ر یهر در بازار سرمایداده اخکرد که اتفاقات رخ

 یریتمد یبرا روینبازار را به ناکجاآباد سوق خواهد داد، از ا ینا یه،در بازار سرما هایتشفافدرآورد که عدم
 اقدام کرد. یته فورب یدبازار با ینمنافع در اتعارض

در  خبر داد که در ارتباط با تعارض منافع یه،سالمت بازار سرما یو ارتقا یشگیریاداره پ یسرئ صنایع،یعبد ینام
و ارائه مشاوره از  یهمراه یعوصول شده است. صنادولت و مجلس، اعالم یاز سو یحهال  یکطرح و  یکبورس، 

ه، رابط ینرا خواستار شد که در ا ایهمنافع در بازار سرمتعارض یریتمد یاداره برا ینبه ا یاتاق بازرگان یسو
و اتاق  ونیسیکم ینا یو مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن اعالم آمادگ ییقضا یتحما یسیونکم یسفرد رئفروزان

ات و ارائه نظر  یبخش برا ینا یتخصص هاییتهدر کم نیز یبخش خصوص یندگانکرد تا نما یشنهادتهران پ
 حضور داشته باشند. ی،بخش خصوص یاهکارهار 

 اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران 

 

 

 بازار سرمایه در دست صاحبان تعارض منافع
 99 یورشهر 10ـ  یه(کارشناس بازار سرما)مارانی یعسکر یرضاعل
 تعارض منافع در بازار سرمایه  

 
و وجود  هیولت بر بازار سرماد یاقتصاد هاییماثر تصم یبه بررس یهکارشناس بازار سرما مارانی،یعسکر رضایعل

 ی. برادهدیآدرس غلط م یرسانه مل گویدیو م پردازدیم یمشاور در رسانه مل یرانمد یاندر م یتضاد منافع جد
که کند و باوجود آن یداحضور پ یدر رسانه مل یهعنوان کارشناس بازار سرمابه یکه فرد یستتحمل نمردم قابل

و  است یهدر بازار سرما یرکه خود مد یاشتباه کنند. فرد یهات، اقدام به مشورتاس یرمنافع آنها در بازار، درگ
افراد  ین! اکندیو بازار را متأثر م دهدیمشاوره اشتباه م یهم دارد، در رسانه مل صیشخ یکارگزار حالیندرع
 آنها بوده است. یامختلف، پ یهادر دوران یهبازار سرما یزشهستند که ر یتعارض منافع، عمدتا افراد یدارا

 روزنامه شرق 
 

http://www.tccim.ir/story/?nid=64838
http://www.tccim.ir/story/?nid=64838
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270003
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270003
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 گذران در منطقه ثامن مشهدتعارض منافع سرمایه
 99 یورشهر 10ـ  مسائل شهری(کارشناس ) شعربافسعید 
 یتعارض منافع در شوراها و شهردار  

 
سال گذشته شروع  05از حدود  یحرم مطهر رضو یرامونبافت پ یو بازساز یبه گزارش صبح توس؛ طرح بهساز

هایی به وجود آمد که پس از مشکالت و چالش ینب ینبرسد اما در ا یانژه به پاپرو ینساله ا 12شد و قرار بود تا 
 نشده است. ییطرح اجرا یندرصد از ا 42سال هنوز حدود  05گذشت 

 رامونیبافت پ یطبا مح یشده نه تناسباکنون در منطقه ثامن مشهد انجامکه هم گذارییهشعرباف گفت: سرما
  یحرم رضو

ً
درصد  95ماجرا است لذا در  یبنکته عج یناست که در واقع ا یاقتصادرا دارد و نه اساسا

است  یتنها منطقه شهر ینجاا اند.همنطقه، قانون را مالک عمل قرار نداد ینانجام شده در ا هایگذارییهسرما
 ینا گذاشته شد و ینینرخ تضم ینسوم شهر مشهد ا یشده دارد و در زمان شورا ینتضم یهکه نرخ بازگشت سرما

 یاریه بسک بینیمیم یمداشته باش یمنطقه پروژه داشتند و اگر بررس ینسوم در ا یشورا یبود که خود اعضا یزمان
 یقوقح یندهشرکت خودشان هستند نما یندهنما ینکهدر منطقه ثامن عالوه بر ا یبخش خصوص گذارانیهاز سرما

 .یمهستهستند لذا ما شاهد تعارض منافع  یزمطرح ن یهااز بانک یکی
 پایگاه تحلیلی صبح توس 

 

 

 وفصل تعارض منافعوگوی اجتماعی، راهکاری برای حلگفت
 99 یورشهر 10ـ  ین(دو قزو یهاداره آموزش و پرورش ناح ییسر) یمحمدرضا رسول

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

خصوص را  نید تعارض منافع در ایدر کشور با یج)آموزش و پرورش( به گفتمان را یتو ترب یمشدن تعل یلتبد یبرا
ض گفتمان را رفع تعار ینا یجادا یراهکارها ینمهمتر تحقق آن الزم است منافع هماهنگ شوند. یبرده و برا یناز ب

 یگر،یکدو رفع تعارض منافع افراد با  ییها، شناسانهادها و وزارتخانه یروزارت آموزش و پرورش با سا ینمنافع ب
 ریو رفع تعارض منافع کالن شهرها با سا ییو رفع تعارض منافع اقوام با وزارت آموزش و پرورش، شناسا ییشناسا

موزش و وزارت آ یمانند بازنشستگان با نسل کنون ینسل ینو رفع تعارض منافع ب ییشهرها و روستاها، شناسا
  .استپرورش 

منجر شود، لذا گفت  یاجتماع یت و گوفرش به گشدن آموزش و پرو یلعدم تبد به تواندیها ماز تعارض یکهر 
 هایتیاسگذاشتن به س یرتاث یبرا یاجتماع یاست که شرکا یندیفرآ یاجتماع یهماهنگ یا یاجتماع یو گو

عارض الزم است ت یاجتماع یپرورش به گفت و گو وآموزش  یلتبد یبرا یکنکرده و ل یچانه زن یکدیگرجامعه با 
 ل شوند.و حل و فص ییمنافع شناسا

 سایت وزارت آموزش و پرورش 

 

 

http://sobhtoos.ir/post/351173
http://sobhtoos.ir/post/351173
https://www.medu.ir/fa/news/item/1271387
https://www.medu.ir/fa/news/item/1271387
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 های بازنشستگیصندوقضوابط  یینتعتعارض منافع در 
 99 یورشهر 13ـ  (صبا یبازنشستگ یموسسه راهبردها یرعاملمد)یمی عظ یکائیلم
 های بازنشستگیتعارض منافع در صندوق  

 
؛ شود یفتعر یدیکل یاربس یبیضرا یدشود، باصندوق نوشته می یهای حوزه بازنشستگنامه یینمقررات و آ یوقت

طالعات فت ایاهای دریهرو یاها ها و ارفاقیفتخف یطشرا یمه،های حق کسر بنرخ ی،احراز بازنشستگ یطمثل شرا
 یم؛ربر عهده کارشناسان بگذ یمهست یرها و ضوابط را ناگزدستورالعمل ینا تعیین و... . یمربوط به سوابق شغل

نفع  ینفع هستند. چه ذ یشوند که خودشان ذمی یدیکل یارمسئول نوشتن ضوابط بس یکارشناسان ینبنابرا
 .کند یداپ یبتورش و ار یها به نفع گروهنامه یینآ یننفع چند سال بعد و امکان دارد ا یو چه ذ یکنزد

 هادهایییشندر کشور مطرح شده، مجموع پ یاصالحات بازنشستگ یعنوان کل یرکه ز یاتیادب یگرای ددر نمونه
برنامه  سازمان ی،که مربوط به صندوق بازنشستگ یشنهادهااز پ دستهآن  یاهست  یاجتماع ینکه در سازمان تام

 یشنهادهاپ یندر ا ییاز جامعه، گو یاست که بخش مهم یندارند؛ آن هم ا ینقص جد یکامناست،  یئته یا
 یصدا ییلحاظ نشده و گو یهای اصالحنسخه یناز جامعه در ا یای بخشیمهحضور ندارند. در واقع مطالبات ب

 ررسمییای هست که به لزوم گسترش پوشش به بخش غاست. به طور مشخص، کمتر نسخه یدهنرس یرآنها به دوا
لسه ج یو وقت یستندن یررسمیاصالحات خودشان شاغل بخش غ ینا یشنهادکنندگانتوجه داشته باشد. پ

 یبترت ینکنند. به احاظ میرا ل یهای بخش رسمدهند، تنها منافع و خواستمی یلتشک کارگروهگذارند و می
به  تواندر مثال دوم می. شودها مطرح نمییتهها و کمدر کارگروه یررسمیشاغالن غ یاجتماع یمهمطالبات ب

کنند می یریترا مد یهای بزرگصندوق ها، شرکت یناشاره کرد؛ ا یهای بازنشستگصندوق یگذار یهحوزه سرما
شود باعث می یرندگخود می یرمجموعهز یهای صنعتشرکت یها براقهایی که صندویمو سهام دار هستند. تصم

 یانکارشناسان در جر یا یه گذاریشود. دست اندرکاران حوزه سرما یتخاص هدا یریآن صنعت به مس
ها به اطالعات شرکت یدسترس یگرای دیهاز زاو یازند ای را رقم میکه تحوالت عمده یرندگهایی قرار مییمتصم

 کند. یجادای نفع اعده یتواند برامی ی،اعالم عموماز  یشپ
 یاجتماع ینتام یالملل ینب یهرا تجربه کرده اند. به طور مشخص اتحاد یهای موثرراه حل یگرد کشورهای

تعارض منافع خود را  یرانشده که مد یدها تاکدستورالعمل ینها دارد. در ااداره صندوق یهایی برادستورالعمل
ما درباره تعارض منافع صحبت  ی. وقتهندها ارائه دتعارض ینعدم بروز ا یهایی را براینتضم افشا کنند و

است که ممکن است باعث بروز  یهای اداریستمهایی در سبلکه نقصان یستمنظورمان فساد ن یم،کنمی
 ینه در صورت بروز اکنند کهایی را از افراد اخذ میضمانت یاای خاص شود. در دنتعارضات و لحاظ منافع عده

ن از علم تواهم می یجادشدهنفع ا ییشناسا برایکنند.فرد لحاظ می یبرا یجادشده،از نفع ا یشب ینفع، جرائم
افراد را رصد  یتوان به راحتها میسامانه یقکار را راحت کرده است. از طر یای تیایروز کمک گرفت. امروز دن

 آنها را رصد کرد. یاقتصاد یتن تمام قراردادها، سهام، معامالت و هر فعالتواافراد می یکرد؛ مثال با درج کد مل
 بیمشکل باشد. موضوع مهم تر از تصو ینتواند راه حل ا. صرف نوشتن قانون نمییمدر کشور قانون کم ندار ما

 آن است.  یقانون، بحث ضمانت اجرا
 روزنامه شرق 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270092
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270092
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  شودیستی تعیین تکلیف میبهز یرمد 410تعارض منافع 
 99 یورشهر 14ـ  یستی(سازمان بهز یسرئ)دانا  یقباد یدوح
 تعارض منافع در سازمان بهزیستی  

 
مردم نهاد و  یو سازمانها یردولتیبر عهده موسسات غ یستیبهز هاییتفعال یاجرا یگر یدرصد تصد 93

 است. طب هایریهخ
ً
ها برنامه یو نظارت را بر روند اجرا یزبرنامه ر یاستگذار،نقش س بایستیم یستیسازمان بهز یعا

 یندر ا هایریهو مجموعه خ یرینشود و خ یمردم یستیسازمان بهز هاییتاست که فعال ینشد و هدف اداشته با
 13هزار مرکز در  43و حدود  یردولتیو موسسه غ یریههزار خ 9از  یشدر حال حاضر ب داشته باشند. یتامور فعال

 یراب یرا به عهده دارند. در مقطع یستیسازمان بهز هاییتاجرا فعال یستیمختلف سازمان بهز یهامورد برنامه
از  یدر دستور کار مسئوالن سازمان قرار گرفت و بخش یردولتیبه بخش غ هایتفعال یمسئله واسپار ینا یاجرا

باط ارت ینکمک کنند و در ا ینهزم ینآمدند و تالش کردند در ا هبه عرص یخدمت رسان یبرا یستیبهز یرانمد
 مختلف شدند. یهادر حوزه یستیکردند و همکار سازمان بهز یاندازا راهر  یردولتیها و موسسات غمجموعه

 طب
ً
اشته د یهمکار یردولتیمجموعه غ یکقرار گرفته است و همزمان با  یریتدر مسند مد یرمد یککه  یزمان یعا

و هر  یستیبه جامعه هدف بهز یبآس تواندیکه م شودیم یجادافراد ا یدر منافع برا یتعارض ینهزم ینباشد در ا
 ارانهیمرکز  یبرا یزصادر کند و خودش ن یتخودش مجوز فعال یبرا یرمد یککه  یزمان واقعبرساند. در  یامجموعه

 بر روند نظارت خدمات طب یندفرا ینپرداخت کند در ا یارانهو  یرددر نظر بگ
ً
 .شودیم یجادا یادیمشکالت ز یعا

ورت بر مجموعه ص یبرود و هم نظارت کاف یناز ب یردولتیز غمراک ینرقابت ب یکه فضا شودیمسئله منجر م ینا
در سال  ییستبهز یرانبر تعارض منافع مد یمبن یابخشنامه ینهزم یندر هم ینیچن ینا یطشرا یلبه دل یردنگ

است  تییردولموسس مرکز غ یستیاز بهز یریشد چنانچه مد یدتأک بخشنامه ینبه تمام مراکز ابالغ شد و در ا 92
احصاء شدند  ینهزم یننفر در ا 420ارتباط  ینرا انتخاب کند. در هم یکی یردولتیو اداره مرکز غ یریتمد ینب یدبا

 یگرنفر د 022تا 192کنار گذاشته شدند و حدود  یاکنار رفتند  یریتیافراد از پست مد یننفر از ا 172که حدود 
 را طبق ضوابط واگذار کردند. یردولتیمرکز غ

هم صادر  یکاقوام درجه  یکه مجوز برا یسخت تر شده است به طور یکم یطمراکز شرا ینا یندازاراه یبرا
در کشور  یکنزد یندهکه در آ 01ماده  4بنده  یستیمراکز خدمات بهز یندنخواهد شد به عنوان مثال در فرا

خارج شده  یصدور دست یندفرا ینشده است همچن یکیها الکترونخواهند شد اوال ثبت درخواست انداریراه
ند و نام کردو بر اساس ضوابط و مقررات ثبت یکیطرح به صورت الکترون یندرخواست ا یهزار نفر برا 11. است

 مسئله  یاندازمرکز راه 522هزار و  0مشخص افراد انتخاب خواهند شد و  یارهایبراساس مع
ً
خواهد شد که حتما

کارشناسان مسئول و کارشناسان ناظر  یران،نه تنها خود مداعمال خواهد شد و  دیدترافراد ش ینتعارض منافع در ا
کز منع مرا ینمجوز ا یافتاز در یکمراکز اقدام کنند بلکه اقوام درجه  یندر رابطه با مجوز ا توانندینم یستیبهز

 الیو به صورت س یمهست یکاماًل جد یستیبخشنامه تعارض منافع در سازمان بهز یدر اجرا ینبنابرا اند.شده
 بر ُحسن اجرا یستیعملکرد سازمان بهز یریتو مد یکار ادامه دارد و ادراه کل بازرس ینا

ً
 کار نظارت ینا یدائما

ر ُحسن نظارت ب یستیسازمان بهز یهاحراست و مشارکت بازرسی،متشکل از مجموعه  یکار یمت یکالبته  کندیم
 .کنندیبخشنامه را دنبال م یاجرا

  خبرگزاری تسنیم 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/14/2339390
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/14/2339390
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 ها عامل ایجاد انحصارسازان در خودروسازیتعارض منافع قطعه
 99 یورشهر 13ـ  (و معادن مجلس  یعصنا یسیونکم یسرئ یبنا)ی جد یعل
  صنعت خودروتعارض منافع در  

 
ها یسازان در خودروسازسهامدار باشند. در حال حاضر قطعه ی،های خودروسازدر شرکت یدسازان نباقطعه

از  یشده است. رقابت به طور کل یجادا یانحصار یکخاطر  ینشده و به هم یجادهامدار شده و تعارض منافع اس
 بر کار یدکه سهام قطعه سازان واگذار شود. خودروساز با یماصرار دار یم،که در دست دار یرفته و در طرح ینب

 خودروساز شود.  یبرا یدتول طیکننده شرا یینقطعه ساز تع ینکهقطعه ساز نظارت داشته باشد نه ا
 شبکه تلویزیونی ایران کاال 

 

 

 تعارض منافع دولت با سهامداران خرد
 99 یورشهر 15ـ  )کارشناس بازار سرمایه(ی نیرمعیم دیحم
 تعارض منافع در بازار سارمایه  

 
 ینرخ بهره موثر مطابق با تقاضا یشافزابا  یپول گذاریاستعدم موافقت وزارت اقتصاد و س یراخ یهادر هفته

امر سبب  نیاست. ا یبانک یستمکشور به عدم فشار بر س یاقتصاد گذارانیاستس یلاز تما یاوراق ناش یدارانخر
 یدارانخر یتقاضا یننرخ بهره نداشته باشد؛ بنابرا یشافزا هب یچندان یلتما یشده تا در حال حاضر بانک مرکز

 یرکزدرخصوص نگاه بانک م ینیرمعیم دیراستا حم نیر اد بگذارد. یدهناد یزرا ن یشترزده ببا یافتدر یاوراق برا
 گفت:  «اقتصادیایدن»به بازار سهام به 

ت که بانک اس ینکته ضرور نیتوانسته کمک بازار پول باشد، اما توجه به ا هیاز مواقع بازار سرما یاریاگرچه در بس
 و بازار پول دو هیبازار سرما ی. به هر روددفاع خواهد کر  یپول و صنعت بانکدار در هر صورت از منافع بازار یمرکز

 خواهد شد.  تیبه دست آورد تقو یمال نیاز تام یشتریهستند و هر بازار که سهم ب بیبازار رق
کرد و  اشاره یبانک مرکز ماتیاز تصم یمال یبازارها یباال  یریرپذیدر ادامه به تاث هیکارشناس بازار سرما نیا

اهد ش یبه نوع شودیاداره م هیبازار سرما انیمتول یکه دارد و از سو ینییپا عمقبا توجه به  یافزود: بازار بده
است  یگاهیجا هیبه بازار سرما یهمت ینگاه آقا کنمیبازار سهام است. فکر م یبازار و حت نیا تیریتعارض در مد

 رو معامالت اوراق نی. از ادنرخ بازده ندار  نییدر تع ینچنان فعالو نقش آ شودیعرضه م یکه در آن تنها اوراق بده
م از بازار سها یتامر در تعارض با حما ین.اشودیانجام نم هیکالن بازار سرما یهااستیچندان بر اساس س یبده

 هاییتماح یشترباشد. مضاف برآنکه ب یهبازار سرما یبرا یخوب یدولت حام آیدینظر نمبه یزمنظر ن یناست و از ا
از  قعیوا یتحما ینداشته است. برا یبوده و چندان نمود عمل یسال کالم یاز ابتدا یهبه عمل آمده از بازار سرما

 ماتیکه تصم یمهست یاقتصاد یستاد هماهنگ یک یازمندخصوص بازار سهام نآن به یایدر همه زوا یهبازار سرما
 طور هماهنگ اجرا شوند.به هایاستاتخاذ کند تا س یهسرما را هماهنگ با منافع همه بازارها از جمله بازار

 اقتصاد دنیایروزنامه  

 

https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/45249/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/45249/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-107/3688488-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-107/3688488-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
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 LPGطرح استفاده از  یتعارض منافع وزارت نفت، مانع اصل
 99 یورشهر 15ـ  )خبرنگار خبرگزاری مهر(عرفانه تاجیکی 

 یانرژ یتعارض منافع در حوزه  

 
 اخ

ً
 ینا ینها، صاحباز استان یاریدر بس یعیمناطق فاقد گاز طب LPG یبند یهوزارت نفت در طرح سهم یرا

رانندگان  نیا یم،تصم یندر نظر نگرفته است. به دنبال ا اییهها سهمآن یبرا یجهگرفته و در نت یدهخودروها را ناد
وز از نصف ر  یشاوقات ب یکه گاه یا. به گونهاندشدهخود مواجه  یخودرو یعگازما یهته یبرا یادیبا مشکالت ز

 هاییمتحر یلرخ داده است که به دل یاتفاق در صورت ین. اکنندیم LPG یهخود را صرف انتظار در صفوف ته
 ا یول یستوزارت نفت فراهم ن یبرا یبه اندازه کاف LPGامکان صادرات  یران،ا

ً
وزراتخانه حاضر است  ینظاهرا

 یست؟کار چ ینا یلدل یدد یددر فلرها بسوزاند اما به خودروها ندهد. حال بارا  یعسوخت گازما
در خودروها است.  LPGطرح استفاده از  یاز کارشناسان معتقدند تعارض منافع وزارت نفت، مانع اصل یاعده

ن جبرا ی، صد درصد درآمد آن متعلق به وزارت نفت خواهد بود و در واقع براLPGدر صورت صادرات  یراز
ه اگر است ک یدرحال ین. اشودمیشرکت گاز استفاده  یعنیتابعه وزارت نفت  یمل یهااز شرکت یکی هایینههز

کند، طبق قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون الحاق  یعکشور توز یمصارف داخل یرا برا یعوزارت نفت گازما
 هاهیاران یکل درآمد حاصله به حساب هدفمند و رسدیاز منافع حاصل از فروش به وزارت نفت نم یبخش یچ( ه0)

 واقع از دست وزارت نفت خارج است. درو  شودیم یزو خزانه دولت وار
 خبرگزاری مهر 

 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:  دوی گذشته، در هفته

 

 !99شهریور  12/ سایت خبری اکو ایران / تعارض منافع در بورس 

 یهیبد یگردان در آن امر یدرها یدهاست و پد یهمچون سازمان بورس که اساس آن بر مجوزده یدر نهاد یاآ

 یهرمافساد در بازار س یجادسه ستون ا یبتخر یوزارت اقتصاد و سازمان بورس برا یرانمدنگران بود؟  یداست، نبا

 اند؟ ها چه کردهسال یندر ا
 

 99 یورشهر 14/ نیرااکو ا یخبر یتسا / گردان در ارکان بورس! یدرها 

لکه ب یست،گردان نه تنها در بورس ممنوع ن یدرها سالهدرخصوص تعارض منافع وجود ندارد و م یکاف یتحساس

 د؟کننیو اجرا نم یبالزم را تصو ینقوان ینهزم یندر ا یهاست. چرا سازمان بورس و ارکان بازار سرما یجکامال را

خود را فراموش  ینهادها کارکرد اصل ینا یاآ دهند؟ینشان نم تیحساس ینهزم ینگذار چرا در اقانون ینهادها

 اند؟هکرد

  

https://www.mehrnews.com/news/5015670
https://www.mehrnews.com/news/5015670
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-1915
https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-71/1953-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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 تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 آزمون عمومی زبان زیر سایه تعارض منافع

 
 جمال کاکائی

 مقدمه

ی نمود معرف ترین ریشه نابرابری در جامعه و ناکارآمدی و فساد در حاکمیتتوان یکی از مهممسئله تعارض منافع را می

های ها در موقعیتزیرا درصورتی که سازوکارهایی برای مدیریت این مهم پیش بینی نشده باشد اشخاص و یا سازمان

 تعارض این امکان را خواهند داشت که نفع خود را بر نفع و رفاه عمومی ترجیح دهند. 

 در ارتباط با بسترهای تعارض منافع اشتباهات رایجی وجود دار 
ً
 در میان نوشتهمعموال

ً
ای های کاربران فضد که بعضا

شود در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است، نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی مجازی مشاهده می

ها، وفاداری یا مشارکت قبلی باشد، تعارض منافع ممکن های شخصی، عالیق، وابستگییک شخص تحت تأثیر ارزش

 محدود به منافع مالی نیست. حتی دشمنی شخصی بهاست بوجود آید و ا
ً
اندازه روابط دوستانه و طرفدارانه  لزاما

تواند برای اشخاص وجود داشته باشد؛ به تواند منجر به تعارض منافع شود. دوم، تعارض منافع در هر سطحی میمی

 بدون اشتباه و یا نقش فرد ایجاد می
ً
گر، د مقصر بروز موقعیت آن نیست. به بیان دیشود و فر عبارتی تعارض منافع معموال

رم ای از رفتارهای ناشایست و جناپذیر از زندگی سازمانی است و به خودی خود نشانهتعارض منافع یک واقعیت اجتناب

دهد. همچنین، هر نوع قرار نیست. لکن آنچه مهم است مجموعه اقداماتی است که شخص برای مدیریت آن انجام می

 در مقوله ادبیات تعارض منافع قابل عت دو فرد، سازمان، ایدئولوژی و یا حتی حکومتگرفتن منف
ً
ها در مقابل هم، الزاما

 تحلیل و بررسی نیست.

مطلب  11مطلب تلگرام،  124های اجتماعی ـ مطلب در شبکه 111در مجموع  1399در هفته دوم شهربور ماه سال 

 مطالب هایبا تعارض منافع به اشتراک گذشته شده است. به طور خالصه محورمطلب اینستاگرام ـ در ارتباط  1توییتر، 

ـ تعارض  3ها و شفافیت مالی خود، ـ رسانه0ـ تعارض منافع در بورس، 1مزبور در ارتباط با تعارض منافع عبارتند از؛ 

ـ آزمون عمومی زبان  1ام سالمت و ـ تعارض منافع در تار و پود نظ 5ـ تعارض منافع در فوتبال،  4منافع در نظام تدبیر، 

 و تعارض درآمد ـ وظایف

 وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادر کجای کار هستند؟

ساد را مبارزه با فهای ترین راهتلگرامی اکو ایران، به اشاره به مفاهیم تعارض منافع و تأکید بر آن، یکی از مهم کانال

در  ها پیشکند که در کشورهای توسعه یافته مدیریت تعارض منافع از خیلی وقتعنوان می مدیریت تعارض منافع

دهد لی نشان میالملکند نتایج تحقیقات بینگذاران قرار گرفته است. این کانال تلگرامی اضافه میکانون توجه سیاست

سه ستون اصلی این مبارزه هستند. اما آیا در نهادی همچون سازمان « شفافیت، رفع انحصار و منع تعارض منافع»

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7617/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7617/
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بورس که اساس آن بر مجوزدهی است و پدیده درهای گردان در آن امری بدیهی است، چه اقدامی صورت گرفته است؟ 

اند؟ ها چه کردهفساد در بازار سرمایه در این سال مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای تخریب سه ستون ایجاد

منافع است که به معنای اشتغال بازنشستگان یا  های تعارضهای گردان یکی از موقعیتپدیده دربالزم به ذکر است 

شوند ت. زیرا مدیران ارشد دولتی که از بخش دولتی خارج میمستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی یا بالعکس اس

های دولتی دارند بازیگران قدرتمندی در توانند به واسطه رانت اطالعات و روابط غیر رسمی بسیاری که در بخشمی

 بخش خصوصی باشند. 

در  کالن و سرمایه گذری های تلگرامی که مصاحبه دکتر علی سعدوندی، استاد بانکداری، اقتصاداز سو دیگر، کانال

ن رفتن قیمت برخی از سهام موجود در بازار باالبرد»اند، را مورد توجه قرار داده اتفاقات اخیر بازار سرمایه ایرانخصوص 

های بر اساس تحلیل«. دهندگذاری به دلیل وجود تعارض منافع نسبت میسرمایه را به مدیران نهادهای سرمایه

 گیری تعارضها موجب شکلشده، عدم نظارت کافی و الزم بر روی سهام شخصی مدیران و رفتار بورسی شرکتارائه

هایت موجب متضرر شدن سهامداران خرد و ناکارآمدی بازار سرمایه خواهد شد. به عبارت دیگر منافع شده که در ن

بایست سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد امور اقتصاد و دارایی کلیه راهکارها و سازوکارهایی که تعارض می

 گذاری قرار دهند.در کانون توجه و سیاستآید را مدیریت نماید ای از بازار سرمایه بوجود میمنافع در هر زمینه

 هاشفافیت مالی رسانه

ها و نهادهای ها در شفاف سازی در سازمانیکی از کاربران فضای مجازی )توییتر( با اشاره به نقش و اهمیت رسانه

شفافیت در  شود. چرا که وقتی پایها موجب تعارض منافع میکند که این مهم در مورد خود رسانهمختلف، اشاره می

های فارسی زبان شود، تعارض منافع کامال محرز خواهد شد که در میان رسانهها مطرح میخصوص منابع مالی رسانه

ـ وظایف پرنگتر است. براساس تحلیل این کاربر می توان اینگونه استنباط نمود که اشاره ایشان به موقعیت تعارض درآمد 

 است. 

است؛ که درآمد یک فرد یا سازمان با وظایف در نظر گرفته شده برای آن در تعارض  تعارض درآمد ـ وظایف، موقعیتی

سازی در مورد منابع مالی خود ممکن ها با شفافرو، براساس نظر این کاربر فضای مجازی، رسانهگیرد. از اینقرار می

 االمکان سکوت را در پیش بگیرند.دهند در این ارتباط حتیاست با کاهش درآمد مواجه شوند به همین دلیل ترجیح می

 تعارض منافع در نظام تدبیر

ها چگونه یاداشت محمد فاضلی استاد جامعه شناس دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی خود با عنوان پدرخوانده

یر تسخ رسند؟ توجه کابران فضای مجازی راجلب نموده است. فاضلی در این یاداشت ضمن اشاره به مفهوماز راه می

یکی از رؤسای جمهوری ماداگاسکار در مراسم آغاز ریاست جمهوری از »کند حکومت، نقل قولی از فوکویاما بیان می

ض فاضلی با کمک گرفتن از مفاهیم "تسخیر دولت" و "تعار« کندرئیس مافیا به دلیل کمک به انتخاب شدنش تشکر می

نژاد وارد اقتصاد میلیارد دالری که از آغاز دولت محمود احمدی 222تا  722درآمدهای نفتی »کند منافع" اضافه می

ریشه در عدم مدیریت تعارض منافع دارد. وی بر این باور است انبوه تعارض « ایران شد و فساد و ناکارآمدی را دامن زد

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1000722
http://saedvandi.ir/blog/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa/
http://saedvandi.ir/blog/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa/
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شد. فاضلی در این با 1324گیری به اندازه قبل از داد که سالمت و کیفیت تصمیممنافع در حکمرانی، حتی اجازه نمی

ز دهد. اکند و مفهوم کلی این مهم را مورد توجه قرار مییاداشت به نوع یا موقعیت خاصی از تعارض منافع اشاره نمی

گذاری، وجود تعارض منافع موجب شده است توان اینگونه استنباط نمود که بسته به شرایط و نوع سیاسترو میاین

واردات  1390الی  1324به نوعی تسخیر شود و کارآمدی حداقلی را داشته باشد. به عنوان مثال طی دوره  نظام تدبیر

ل و مواردی از این قبی صدور مجوزهای بازرگانیبه طور قابل توجهی افزایش یافت. بنابراین در فرایند تخصیص ارز، 

های تعارض منافع مانند اشتغال همزمان، رابطه خویشاوندی، پذیریش هدیه و مواردی از این ممکن است موقعیت

 قبیل، موجب ناکارآمدی شده باشد.

 ترین ریشه تخلفات در فوتبالتعارض منافع یکی از مهم

به آمارهای انتشار یافته کمیته اخالق فیفا در خصوص مواردی ـ مانند "رشوه و فساد"، یکی از کابران توییتر با استناد 

"استفاده نامناسب یا سوء استفاده از منابع مالی"، "پیشنهاد یا دریافت هدیه یا سایر منافع" و "تعارض منافع" ـ که 

تمرکز  قابل توجهی روی فساد مالی کند که کمیته اخالق بایستی به طورموجب بیشترین تخلفات شده است عنوان می

ترین موارد تخلف عنوان شده است. شود، از یک سو، رشوه، هدیه و تعارض منافع از مهمنماید. همانطور که مالحظه می

رود. در مقام های تعارض منافع ـ تبانی خدمتگزاران ـ به شمار میاز سوی دیگر، هدیه و رشوه خود یکی از موقعیت

توانند با یکدیگر تبانی داشته باشند که این تبانی منجر به اولویت دادن دهندگان خدمت میارائهشود تعریف گفته می

ای از به منافع شخصی و سازمانی نسبت به منافع جمعی و عمومی مردم شود. اعطای هدیه و تسهیم عواید نمونه

 تواند منجر به تبانی شود. اقداماتی است که می

ارد عنوان شده در آمار کمیته اخالق فیفا، تعارض منافع است. که منظور از نوع یا موقعیت آن بیان ، از دیگر موهمچنین

 فساد را سوء استفاده از جایگاه عمومی برای بدست آوردن منافع بانک جهانینشده است، همچنین، نظر به اینکه 

، آورد. لکنداند. این در حالی است که وجود تعارض منافع بستر سوء استفاده از آن موقعیت را بوجود میشخصی می

توان ادعا نمود اغلب فسادها در افتد که از موقعیت مزبور سوء استفاده شده باشد. بنابراین میفساد زمانی اتفاق می

 که این مهم در فوتبال نیز صادق است. ریت نشده باشدبستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع مدی

 تعارض منافع ریشه بروندادهای امروز نظام سالمت 

ارض مصادیق تعنگاهی به وضع موجود نظام سالمت کشور انداخته و ای که گذشت نیمکاربران فضای مجازی در هفته

اند. به عنوان مثال، یکی از کاربران با اشاره به نقش متخصصان جراح با سابقه در را مورد توجه قرار داده منافع در آن

آید براین باور است حضور اساتید پزشکی )اتند( در ایط بوجود میمنافعی که در این شر  گذاری و تعارضنظام سیاست

شود. این انتقاد ناظر بر موقعیت مناصب سیاستگذاری، بستر تخریب و استثمار پزشکان جوان را موجب می

کنند که منافع خودشان گذاری میای قاعدهگذاری برای خود است؛ یعنی اساتید پزشک متخصص، به گونهقاعده

 شود. ها )دستیاران جوان تخصص پزشکی( لحاظ نمیشود، اما منافع رزیدنتمیتامین 
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 سیاستکاربر دیگری با اشاره به اینکه در 
ً
 از یک صنف هستند و با وجود آنکه گذار، مجری و ناظرنظام سالمت بعضا

، های جراحیهای قابل توجهی را برای خود در نظر بگیرند به ویژه برای برخی رشتهها و کارانهموجب شده است پاداش

دهند در بخش خصوصی فعال باشند زیرا دریافتی از این محل به مراتب باالتر بازهم متخصصان با سابقه ترجیح می

 خواهد بود.

 آزمون عمومی زبان زیر سایه تعارض منافع

های ای از دانشگاهکند که برای پارهبرگزار می ارجی دانشگاه تهران یک آزمون عمومی زبان دکتریهای خدانشکده زبان

ها وقفه در برگزاری آزمون به دلیل شرایط کرونایی، ثبت نام آزمون جدید در حالی برای دو کشور معتبر است. پس از ماه

زاری آزمون، تبلیغ برگزاری دوره فشرده این آزمون رسانی برای برگهای اطالعهفته بعد باز شده است که در صفحه

سازی شود. به بیان دیگر، نهادی برگزار کننده آزمون )صدور گواهی( دوره آمادهتوسط همان مجموعه نیز دیده می

 کند.متقاضیان را نیز برگزار می

نام رسانی یکی از شرایط ثبتعکنند پس از نامه نگاری با ایمیل معرفی شده در اطالکاربران فضای مجازی اضافه می

ها مستلزم جلب نظر متقاضیان هزار تومان است. با توجه به اینکه، استقبال از این دوره 922در دوره، پرداخت شهریه 

و مؤثر بودن آن است. که تأمین این مهم ممکن است موجب شود مرجع برگزار کننده آزمون عمومی زبان با تعارض 

اری سازی متقاضیان، فرایند برگز های آمادهردد. به بیان دیگر، به منظور استقبال بیشتر از دورهدرآمد ـ وظایف مواجه گ

هزار تومان بدهید سواالت را یک جوری بهت  922»کند این موضوع را اینگونه تفسیر میالشعاع قرار گیرد. کابران تحت

 .«رسانیم تا قبول شویدمی
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