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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ها؟!درآمد: تعارض منافع یا ناسازگاری عالقه
 «منافع در صنعت آب و برقتعارض »های وزیر نیرو در نشست مروری بر صحبت

 

 سعید هراسانی -رضاییراضیه شیخ
 

در شهریورماه نشان داد که دغدغه « تعارض منافع در صنعت آب و برق»ابتکار عمل وزارت نیرو برای برگزاری نشست 

رت راه و توان امیدوار بود که وزارت نیرو، بعد از وزاها در حال گسترش بوده و میتعارض منافع در میان وزارتخانه

وپرورش، پیشگام مدیریت تعارض شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و وزارت آموزش

 های دولت دوازدهم خواهد بود. منافع در میان وزارتخانه

ه ارد کعهده د پذیر، صنعت آب و فاضالب را بر های تجدیدوزارت نیرو چهار وظیفه خطیر مدیریت صنعت برق، انرژی

ها تأمین این خدمات با ها با سطح رفاه مردم در ارتباط است. در دنیای معاصر همواره یکی از وظایف دولتتمام آن

کیفیت مطلوب برای شهروندان بوده است. از سوی دیگر به خاطر اهمیت استراتژیک این خدمات و همچنین حجم 

ها و امتیازات دولتی است. بر همین ای با حجم باالیی از رانتهی در این بخش، وزارت نیرو وزارتخانگذارهیسرماعظیم 

ها مستثنا کرده است. این خصوصیت در نحوه مدیریت ای دارد که آن را از دیگر وزارتخانهاساس، وزارت نیرو ویژگی

های تکسازمانی وزارتخانه نهفته است. وظایف وزارت نیرو در دو سطح میانی تخصصی و سطح عملیاتی بر عهده شر 

ها، خرید و هرگونه عقد قرارداد با ها و مزایدههای دولتی اجازه برگزاری مناقصهمادر تخصصی دولتی است و این شرکت

 بخش خصوصی را دارند. 

های غیردولتی بوده و هستند که از قضا بخشی های دولتی، سهامدار بخشی از شرکتاز طرف دیگر، وزارت نیرو و شرکت

ده هایی بواسالمی به خاطر وجود چنین شرکت صنایع بزرگ و کوچک در صنعت آب و برق در جمهوریها در از پیشرفت

های تعارض منافع و فساد در صنعت آب و سازی تبدیل به یکی از گلوگاهها در ماجرای خصوصیاست. اما این شرکت

ع های دولتی و منافافع و اهداف شرکتتواند در تعارض بین مناند. درواقع سطحی از مشکل تعارض منافع میبرق شده

ش جایی افراد بین این دو بخهای غیردولتی اتفاق افتد که ریشه یکی از این تعارضات مربوط به جابهو اهداف شرکت

شوند یی که در ادبیات تعارض منافع با نام درب گردان یا حیاط پشتی مشاغل دولتی شناخته میجاجابهاست. این 

 های غیردولتی است. ها از اطالعات دولتی به سود شرکتبرداریها و بهرهوءاستفادهریشه بسیاری از س

های خصوصی است که خود را به دو شکل های دولتی و شرکتاز سوی دیگر اشتغال همزمان آفتی در روابط بین شرکت

بگیر دولت در حقوقیک شخص  درواقعدهد. های خصوصی و روابط سهامداری نشان میوقت در شرکتاشتغال پاره

اش داشته باشد، در موقعیت تعارض منافع قرار هر موقعیتی که روابطی خارج از دولت و مرتبط با حوزه کاری تخصصی
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 قدری است که منجر بهبیرونی مسئوالن و کارکنان صنعت آب و برق به گرفته است. عدم شفافیت نحوه اشتغال

شود که وزارت نیرو عاملیت و اراده برداشت می گونهنیاکه در برخی مواقع  های سازمانی شده است، تا آنجاناکارآمدی

 های غیردولتی و خصوصی شده است.داده و مجری سناریوهای شرکتخود را ازدست

رض ها و مصادیق تعاتوان امیدوار بود که اگر موقعیتبا طرح دغدغه تعارض منافع توسط رضا اردکانیان، وزیر نیرو، می

سطوح سازمانی و فردی شناخته شود و درصدد حل آن برآیند، کارآمدی وزارت نیرو برای بهبود کیفیت  منافع در

 خدماتش بهتر خواهد شد و همچنین از فسادهای مالی و اداری نیز کاسته خواهد شد.

گاری و ساز رضا اردکانیان در نشست تعارض منافع در صنعت آب و برق در تعریف تعارض منافع چنین عنوان کرد که نا

کند می" Conflict Of Interests"تعارض بین عالئق و منافع  شخص حقیقی با اهداف و منافع سازمان ایجاد موقعیت 

شگیری که این موضوع پیها پیشگیری کنند و درصورتیو به نحوی باید اشخاص حقیقی از قرار گرفتن در این موقعیت

 ود.شو مدیریت نشود، سیستم با مفسده روبرو می

ه های اخالقی دانسته و در نظر دارد کوزیر نیرو به تعبیری درست، اصل توسعه را توسعه مدیریت انسانی و ارتقای ارزش

ها و انتصابات مدیران در نظر بگیرد اما باید عنوان کرد که مدیریت تعارض منافع مدیریت تعارض منافع را در انتخاب

 با ارزش
ً
 د. کنشود، بلکه سازوکارهای شفاف و مستحکم قانونی را نیز طلب میمیها و اصول اخالقی محقق نصرفا

د عنوان یک جرم تلقی کرد و برخور اردکانیان سوءاستفاده از موقعیت حقوقی برای شخص حقیقی را به در این نشست،

 رده است، اما به وضوحبا آن را نیازمند قانون واضح دانست. در واقع وزیر نیرو این موقعیت را تعارض منافع قلمداد نک

تعارض منافع است؛ بدیهی است که امکان استفاده از موقعیت حقوقی به نفع شخصیت حقیقی  آن نتیجه موقعیت

وان به تها میاین موقعیت ازجملهدهند. های تعارض منافع را تشکیل میشود که موقعیتتنها از بسترهایی حاصل می

 تر توضیح داده شد. ره کرد که پیشاشتغال همزمان یا اشتغال بیرونی اشا

 برای طرح مسئله تعارض منافع در میان مدیران و ذیدرهرصورت باید صحبت
ً
ان، نفعهای وزیر نیرو را از چند جهت اوال

، ابراز آمادگی برای تولید مبانی مفهومی و مصادیق تعارض منافع و در آخر آمادگی برای تدوین بخشنامه و 
ً
ثانیا

 مسیری که در آن قدم گذاشته دستورالعمل به
ً
شده است، برای منافع وزارت نیرو و مردم فال نیک گرفت زیرا نهایتا

 راهگشا خواهد بود.

د دارد. وجو توجهقابلبا وجود آنکه ورود وزیر نیرو به موضوع تعارض منافع منشا خیر بسیاری خواهد بود، اما یک نکته 

 دیتأکاست،  Conflict of Interestتری برای اصالح ترجمه مناسب« هاگاری عالقهناساز »رضا اردکانیان با اشاره به اینکه 

گویای این واژه انگلیسی نیست. پیش از آنکه به بررسی این برگردان پیشنهادی « تعارض منافع»کند که برگردان می

ای در پی نخواهد ازندههای متصوف یک مدلول نتیجه سبپردازیم، الزم است توجه شود که اغتشاش در کلمات و دال

سازی آن در افکار عمومی را کاهش داده و داشت. افزایش اصطالحات موازی برای اشاره به یک مفهوم امکان برجسته
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ات سیاسی در ادبی« تعارض منافع»ای و با توجه به اینکه اصطالح کند. با چنین مقدمهمسیر را برای قلب معنا نیز باز می

 شد.های ممکن بهترین راهبرد بای همین اصطالح با تمام نارساییریکارگبهآید ده است، به نظر میو اداری ایران جا افتا

درست و شاید حتی در متن مورد استفاده  Conflictبرگردان ناسازگاری برای واژه  اگرچهباید اشاره کرد که  حالنیباا

 یقتر باشد، اما یمناسب
ً
نیست. در فرهنگ دهخدا معنای عالقه با واژگانی  مناسب Interestبرگردان عالقه برای  نا

 دهشدادههمچون به دل دوست داشتن، آویزش دل، دوستی، دوستی الزم قلبی، بستگی و ارتباط و مشابه آن نشان 

 Interestشود. این در حالی است که ی داشتن به چیزی اطالق میبستگدلنیز عالقه به علقه و  عامهفرهنگاست. در 

 یدقمربوط به تعارض منافع،  در ادبیات
ً
ر دبه معنای سود، بهره، فایده و مشابه آن اشاره دارد، اگرچه « منفعت»بر  قا

شامل  زی( را نیمنزلت و اقتدار سازمان ری)نظ نیو نماد یرمادیفراتر رفته و منافع غ یگسترده خود از منافع ماد یمعنا

 .شودیم

دهد اما به در متن مربوط به تعارض منافع ارائه می conflictنای دقیقی از کاربرد از طرف دیگر اگرچه ناسازگاری مع

را  یحکم لیاز دو دل یکیهرگاه »در فلسفه و کالم  کهچنانآنرساند. این معنی نیست که تعارض چنین معنایی را نمی

عارض است ت لیآن دو دل نیب ندید گوممکن نباش لیمدلول آن دو دل نیب جمع کهیطورآن را به ینف یگریاثبات کند و د

جای حکم واژه منافع گنجانده شود، تا مشخص شود که  است یکافتنها « .ندیمتعارض گو گریکدیرا نسبت به  دو و آن

 ارائه خواهد داد. Conflictتعارض نیز معنای دقیقی از 

کرد که ابتکار عمل وزارت نیرو و پرداختن صریح و دقیق شخص وزیر نیرو به موضوع تعارض  دیتأکباید دوباره  تیدرنها

ملی ع طوربهمنافع را باید به فال نیک گرفته و امیدوار بود این وزاتخانه چهارمین وزارتخانه دولت دوازدهم باشد که 

این اشاره وزیر نیرو به سه سطح پرداختن به  دهد. عالوه برخود قرار می دستور کارموضوع مدیریت تعارض منافع را در 

های تعارض منافع و مدیریت آن حاکی از تسلط ایشان به ابعاد ابعاد نظری و مفهومی تعارض منافع، شناسایی موقعیت

 تعارض منافع است.

*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایها و گزارشاخبار، تحلیلی گزیده
 های اخیر از مجلس شورای اسالمی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور برای چندمین بار در ماه

تر به الیحه مدیریت تعارض منافع که سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شد، خواست هر چه سریع

 رسیدگی کند. 

 بق قانون، تمام اعضای شورای بورس، اعضا فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، خبر داد نه تنها وزیر اقتصاد بلکه ط

هیئت رئیسه بورس و رئیس سازمان بورس حق عضویت و فعالیت در بازار سرمایه را ندارند؛ این افراد به واسطه 

 به خاطر تعارض منافع حق فعالیت در این بازار را ندارند.  و اینکه اطالعات ویژه از بازار بورس و بازار سرمایه دارند
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 نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی "طرح مدیریت تعارض  ،نژادیگیب یهاد

های بزرگی همچون وزارت نفت و نیرو به با توجه به اینکه مجموعه تصریح کرد:منافع" در کمیسیون انرژی 

راد حیطه فعالیت اف شوند، اعضای کمیسیون درباره طرح مذکور اظهار نظر کردند وکمیسیون انرژی مربوط می

 و نزدیکان مدیران مورد بحث قرار گرفت.

  مجتبی یوسفی، نماینده مردم همدان از بازدید اعضای کمیسیون عمران از سازمان نظام مهندسی خبر داد و

گفت: از مباحث حائز اهمیت بحث اجرای قانون تعارض منافع است یعنی فردی که در هیئت مدیره رفته و یا 

دولتی وابسته به نظام مهندسی مسئولیت دارد حق ندارد در پروژه ها یا نظارت بر اجرای ساخت  در ارگان های

 و ساز شرکت کند. 

 زاده، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور خبر داده که بحث تعارض منافع در جعفر هاشم

شود با جمع نیز مورد بحث بوده و تالش میدوره قبلی شورای مرکزی این سازمان مطرح شده بود در این دوره 

بندی نظرات، نظر شورای مرکزی را به تصمیم گیرنده اصلی که وزارت راه و شهرسازی می باشد، ارائه داده و 

 ابهامات موجود رفع گردد.

 ریزی آموزشی تاکید کرد: تا امروز بهریزی درسی سازمان پژوهش و برنامهعلی محبی سرپرست معاونت برنامه 

 رسیدگی ایم و اگر موردی را میموردی از تعارض منافع در این سازمان نرسیده
ً
شناسید به ما اعالم کنید؛ قطعا

اق های درسی مصددرسی توسط مولفان کتابکنیم. وی همچنین تصریح کرد اینکه تالیف کتاب کمکمی

 تعارض منافع باشد، نیاز به بررسی کامل حقوقی دارد.

 ده داریم؛ مثل شبینیگوید برای مقابله با تعارض منافع، قوانینی پیشال اقتصادی میسیدحسین مرعشی، فع

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی که قانونی خوب و پیشرفته است.  مقررات اضافی که 

 شوند. بخشی از آنها حتی به بهانه مبارزه با فساد تصویب شدند، گاهی خود موجب فساد می
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 با ما در تماس باشید

برای ارسال نقدها، نظرات و پیشنهادها در مورد خبرنامه هفتگی تعارض منافع و همچنین 
هایتان برای انتشار در خبرنامه با آدرس ایمیل مرکز توانمندسازی حاکمیت و ها و تحلیلیادداشت

 جامعه جهاد دانشگاهی مکاتبه فرمایید: 
info [at] iran-bssc.ir 
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 ی؟توسط مؤلفان کتاب درس یکتاب کمک درس یفتأل
 22 شهریور 92ـ ( یآموزش پژوهشسازمان  یدرس یزیرمعاون برنامهعلی محبی)

  حوزه ی آموزش عمومیتعارض منافع در  
 

 یزیرمهسازمان پژوهش و برنا یادگیریو  یتترب یهابسته یدو تول یدرس یزیرسرپرست معاونت برنامه یمحب علی
و  یمایدهاز تعارض منافع نرس یسازمان اظهار کرد: تا امروز به مورد ینتعارض منافع در ا یقدرباره مصاد یآموزش
 رس ید؛به ما اعالم کن شناسیدیرا م ردیاگر مو

ً
ون مؤلفان کنپرسش "هم ا یندر پاسخ به ا وی .کنیمیم یدگیقطعا

تعارض منافع است"، عنوان کرد:  یقاز مصاد یکی ینو ا کنندیم ینتدو یکتاب کمک آموزش ی،درس یهاکتاب
 یزن یهستند کتاب کمک آموزش یکه مؤلف کتاب درس یافراد ایمیدهموضوع دو گونه است و ما به صراحت ند ینا

 یازن میموضوع را مصداق تعارض منافع بدان یناگر ا یگرد ی. از سودهیمیتذکر م شدبا یکنند و اگر مورد یفتأل
 دارد. یکامل حقوق یبه بررس

 خبرگزاری تسنیم 
 

 

 اطالعات از بازار حق فعالیت در بازار بورس ندارندصاحبان 
 22مهر 1ـ  )وزیر اقتصاد(فرهاد دژپسند 

 تعارض منافع در بازار سرمایه  
 

ازمان بورس س یسبورس و رئ یسهرئ یئتبورس، اعضا ه یشورا یاقتصاد بلکه طبق قانون، تمام اعضا یرنه تنها وز 
 یهرمااز بازار بورس و بازار س یژهاطالعات و ینکهافراد به واسطه ا ینا را ندارند. یهدر بازار سرما یتت و فعالیحق عضو

 ینه اباشند.قانون ب یتمسئول ینکه در ا یبازار را ندارند تا زمان یندر ا یتدارند؛ به خاطر تعارض منافع حق فعال
 .سوء استفاده شود یاطالعات فناز  یااثر بگذارند و  هاگیرییمعلت ممنوع کرده چون ممکن است افراد در تصم

 خبرگزاری تسنیم 
 

 

 های خصوصیمسئله تعارض منافع در بیمارستان
 22 شهریور 03ـ ر وزنامه صبح توسعه ایرانی 

 ی سالمتتعارض منافع در حوزه  
 

افع کار شاغل و مسأله تعارض من یروهاین یو دستمزد یشغل ثباتییدرمان، ب یندهفزا هایینههز ی،درمان یفیتک
ا بوده که باره یراخ یهاسال یدر نظام بهداشت و درمان کشور ط یخصوص هاییمارستانمشکالت ب یناز مهمتر

 یکپزش یچه ی،و مقررات جهان ینطبق  قوان مردم و کل بخش بهداشت و درمان کشور دردسرساز شده است. یبرا
 انیمارستحق ندارد در ب پردازد،یم یدولت یدرمان مراکزو  هایمارستانبه انجام طبابت در ب یکه در بخش دولت

رض منافع است که متاسفانه در همان اصل تعا یندر مطب خود، طبابت کند. ا یطور شخصبه یحت یا یخصوص
 .شودینم یترغم وجود قانون، همچنان توسط پزشکان رعابهداشت و درمان کشور ما به یفضا

  یرانیروزنامه صبح توسعه ا 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/29/2351736
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/29/2351736
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/31/2353484
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/31/2353484
https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-21772


 

 

 

 

 

 

 1399مهر  4شهریور تا  29  |   13شماره  7

 

 تعارض منافع یریتمد یحهالو ضرورت تصویب  یازدهممجلس 
 22 شهریور 01ـ  )فعال فرهنگی(ی معاف ینحس
 کلیات تعارض منافع  

 

 یرز تأثا یشگیریکشور، پ یو ادار یاسیبه نظام س یاعتماد عموم یمختلف تالش شده با هدف ارتقا یکشورها در
در  تیشفاف یآنها، ارتقا یقانون یاراتو اخت یفمقامات، مسئوالن و کارمندان بر نحوه انجام وظا یمنافع شخص

له با و مقاب یسالمت نظام ادار یتقامردم، ار  ردر براب یو ادار یاسینظام س ییپاسخگو یتجامعه، تقو یامور عموم
 یهاوزهالزم، ابتدا ح یرو اتخاذ تداب ینمقامات، مسئوالن و کارمندان، با وضع قوان ییو کارآ یکارآمد یتفساد و تقو

از  شگیرییمتناسب، نسبت به پ یرشده و سپس، با اتخاذ تداب ییشناسا یو شخص یمنافع عموم ینمهم تعارض ب
فع تعارض منا یریتنحوه مد»  یحهراستا ال  ینا دراقدام شود. آمدهیشپ یهاتعارض یریتمنافع و مد ضبروز تعار

جمهور در دستور کار دولت  یسرئ یمعاونت حقوق یشنهادبه پ «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفدر انجام وظا
 شد. یب( ماده تصو۰3بر )مشتمل  یرانوز یئته 102۱آبان  12در جلسه  ی،مراحل بررس یقرار گرفت و با ط

خود قرار  یانیپا یها. مجلس دهم در ماهگذردیتعارض منافع به مجلس م یریتمد یحهحدود ده ماه از ارسال ال 
 یازدهم مجلس یگرد یکند. از سو یتعارض منافع را بررس یریتمد یحهانتخابات شد و نتوانست ال  یرداشت و درگ

 هیحال  ینمبارزه با فساد به ا یتبر اولو یخود مبن یآن هم با وجود شعارها یپر سر و صدا یندگاننما یو برخ
 اند.آورده یرو داریتاولو یرو غ یسطح یجانی،ه ی،و به اقدامات شعار توجهندیب

 دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند با نمایندگان
ً
 یریتمد هیحچون ال  یمهم یحبه لوا یداگر واقعا

ورت آن به ص یاند توجه کرده و با بررسآن کرده یهصرف ته یادیز یهاساعت یتخصص یعارض منافع که نهادهات
 شوند. ومیو عم یدولت یهامانع بروز فساد در بخش یو عمل یواقع

 سایت خبری تحلیلی صدای معلم 

 

 

 لزوم کنشگری اقتصاددانان برای مقابله با تعارض منافع
 22 شهریور 03ـ  (معاصر یقاتمرکز تحق یعلم یئتضو ه)عینی الحسمحمد صادق

 یمسکن و شهرساز یدر حوزه تعارض منافع  
 

در مجلس  یچه تسلط یمشاهد بود یرق یعتوز یبزرگ که در ماجرا یمانکارانمسکن و پ یدکنندگانتول یو الب مافیا
 یساخت واحدها، عمال برا یمانکاریدر حوزه مسکن و پ یرق یاند که عالوه بر ماجرادارند، حال دست به کار شده

ورم ت یشده در اقتصاد را به بها یعتوز یهااز رانت زرگیبخش ب یقکرده و از آن طر یفبزرگ تعر یهاخود، پروژه
و  هیستادا هایناست که در مقابل ا ینها اما اقتصاد خوانده یفههر حال، وظ بهکنند. یلباال به سمت خود گس

ا به شکل ر  ینبزرگ به ا یهاطرح ینه،کرده و بدون هز یو تعارض منافع خود، الب یکه با نگاه بخش یماجازه نده
 کنند. یلاقتصاد تحم

 لیناعتماد آن 

 

http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/19602-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/19602-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://etemadonline.com/content/434047
https://etemadonline.com/content/434047
https://etemadonline.com/content/434047
https://etemadonline.com/content/434047
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 پرهیز از تعارض منافع در  یندگاننما یآزمون جد
 22 شهریور 01ـ پایگاه خبری گلستان ما 

 تعارض منافع در مجلس  
 

افع از هر گونه تعارض من یدقانون نظاره گر هستند با یو اجرا یرانمجلس بر عملکرد مد یندگانکه نما یطیدر شرا
 کشور اذهان یاقتصاد یطشرا ینمجلس قرار داده شده که در ا یندگاننما یبرا یازیکنند، اما امت یریجلوگ
تومان و در  یلیونم 033به  یکدر بازار آزاد با مبلغ نزد یکاتومات دناپالس قرار داده است. یررا تحت تاث یعموم

تومان  یلیونم 033 یمتمجلس با ق یندگاننما یشود اما برا یقرار داده نم یمردم عاد یاردر اخت یگرد یزکارخانه ن
 شود. یعرضه م یو به صورت قسط

اما  یرندبگ یاررا در اخت ینتوانند راننده و ماش یمطرح شده م یندگانحمل و نقل نما یکه برا یشنهاداتیپ دیگر
توانند خودرو را به  یم ینکها یاشود  یتومان است کسر م یلیونم 5به  یکدفتر که نزد یها ینهآن از هز یها ینههز

 یواند آزمونت یگلستان کدام روش را انتخاب کرده اند م یندگاننما اینکه .یرندبگ یاراز مجلس در اخت یصورت امان
ند تن که چ یطیآن هم در شرا یر؟خ یاکشند  یرا خط م یازدور گرفتن امت یاآن ها باشد که در تعارض منافع آ یبرا

  پس داده اند. یخود را بعد از انتقادات عموم یافتیدر یخودروها یندگاناز نما
از حقوق  یکیدر عملکرد  یتباشد چرا که شفاف یگلستان م یندگاننظرات نما یافتگلستان ما آماده در رسانه
 باشد. یحضور در مجلس دانسته اند م یستهشا است که آن ها را یمردم

 پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما 

 

 

 استان جدید؟!  5تعارض منافع نمایندگان، مانع تشکیل 
 22 شهریور 01ـ  )خبرنگار صنعت نیوز(ی معصومه معظم

 تعارض منافع در مجلس  
 

زرگ ب یهااستان کیمجلس درباره طرح تفک یکشور و شوراها یامور داخل ونیسیکم سییمحمدصالح جوکار، ر
ند، ممکن شو میکوچک تقس یهابزرگ به استان یهاگفت: اگر استان طیشرا نیدر ا دیپنج استان جد لیو تشک

 .تر اداره شوندها راحتشود و حوزه جادیا شیبه امور مردم گشا یدگیاست در رس
ام را در اقد ینو ا داندینم برینهدولت هز یرا برا یدجد یهااستان یلو تشک یکشور یماتکه جوکار تقس یدر حال
 یداو معتقدند نب دانندیمجلس م یمصوبه قبل یرامر را مغا ینکارشناسان ا داند،یبزرگ شدن دولت نم یراستا

با  تییر مغا برینهطرح هز ینبه فرض محال که ا بتهبام و دو هوا عمل کرد. ال یکدرباره مصوبات مجلس به صورت 
الزم را به دست آورد چرا که  یدر مجلس را ییهاطرح یناست چن یدهم نداشته باشد، بع یقانون اساس ۵5اصل 

 یننکه چ ییاز آنجا»گفت: « جهان صنعت»باره به  یندر ا جوکار است. یاندر م یندگانمساله تعارض منافع نما
 تعارض ینآن هستند، ا یخواستار اجرا نفعیذ یندگانرد و فقط نماندا ینفع یندگانهمه نما یبرا ییهاطرح

 «ندهند. یندارد، را یآنها منفعت یکه برا ییهاطرح ینبه چن یندگاننما یرسا شودیمنافع باعث م
 سایت صنعت نیوز 

 

http://golestanema.com/s/59/70460
http://golestanema.com/s/59/70460
https://jsnews.ir/?p=139097
https://jsnews.ir/?p=139097
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 یماضافی نیاور منافع داریم، مقرارتقوانین الزم برای مدیریت تعارض 
 22 شهریور 01ـ  )فعال اقتصادی(ی مرعش یدحسینس
 کلیات تعارض منافع  

 

مثل قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت  یم؛دار شدهبینییشپ ینیقوان برای مقابله با تعارض منافع،
. دانمیاز آن نم یلیاست که من خ یخاص یحهتعارض منافع ال  یریتاست. مد یشرفتهخوب و پ یکه قانون یدولت
ا به بهانه مبارزه ب یاز آنها حت یکه بخش یاضافه کنم، بحث مقررات است، مقررات اضاف خواهمیکه م یانکته

 ییازدمقررات یدفسادزا هستند. با یچون مقررات اضاف شوند؛یم ادخود موجب فس یشدند، گاه یبفساد تصو
 .یمببر یشپ ینبا قوان یداقتصاد را با یم؛اقتصاد را با دستورات اداره کن یمنکن یو سع یمکن

 روزنامه آفتاب یزد 

 

 

 یژهمناطق آزاد و و یشافزا تعارض منافع، منشاء
 22 ا مهرـ خبرگزار آنا 

 تعارض منافع در مجلس  
 

 اتییقاچاق و فرار مال یشکاالها و افزا رویهیمانند واردات ب یاقتصاد یژهمشکالت مناطق آزاد و مناطق و یشافزا
شود. با وجود اثبات  برانگیزیتحساس یدمناطق جد یجاددر توسعه محدوده مناطق و ا یباعث شده تا بازنگر

 یلدولت تما یاز اعضا یو برخ یندگاناما همچنان نما یرسال اخ 03و مناطق آزاد در  یمشکالت مناطق اقتصاد
دولت با  یو اعضا یندگاناصرار به تعارض منافع نما یناز ا یبخش یقیناتعداد مناطق آزاد دارد.  یشبر افزا یاریبس

ست مجلس معتقد ا یاقتصاد یسیوناستاد دانشگاه و عضو کم ی،احسان خاندوز سید .گرددیمنافع کشور باز م
 ی،صاداقت یژهتعداد مناطق آزاد و و یشافزا ینهدر زم یندگاننما یبرخ یندگیآخر نما یتحرکات روزها یشکه افزا

  در کارنامه خود دارند. یامنطقه یهاتحقق وعده یبرا ییباال  یزهها انگکه آن دهدینشان م
 خبرگزاری آنا 

 

 

 بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون انرژی 
 22 ا مهرـ (مجلس  یانرژ یسیونکم یسهرئ یاتعضو ه)نژاد یگیب یهاد
 کلیات تعارض منافع  

 

 یانرژ یسیونتعارض منافع" در کم یریت"طرح مد یبا اشاره به بررس یاسالم یدر مجلس شورا یرمردم مال نماینده
 گوید؛یو م کندیم یفرا تعر یرانمد یاراتاخت ی،قانون یتممنوع یکعنوان تعارض منافع به یریت: طرح مدگفت

 یهاجموعهم ینکهءاستفاده کنند.با توجه به اسو یاراز امکانات و اطالعات در اخت یدها نبامسئوالن و وابستگان آن
ار درباره طرح مذکور اظه یسیونکم یاعضا شوند،یمربوط م یانرژ یسیونبه کم یروهمچون وزارت نفت و ن یبزرگ

 مورد بحث قرار گرفت. یرانمد یکانافراد و نزد یتفعال یطهنظر کردند و ح
 خبرگزاری ایرنا 

 

http://aftabeyazd.ir/archive/1399/06/31/9.pdf
http://aftabeyazd.ir/archive/1399/06/31/9.pdf
https://ana.press/fa/news/50/517108
https://ana.press/fa/news/50/517108
http://www.irna.ir/news/84050631/
http://www.irna.ir/news/84050631/
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 و تعمد در ضعیف ماندن مدارس دولتیتعارض منافع 
 22 مهر 9ـ (مردم همدان یندهنما) یفالح یناحمدحس

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

 ینبه هم کرد و یاننما یگررا بار د یدروس و کتب درس یکنکور یستدر یرکنکور، تأث یها ینمتأسفانه آمار برتر
و آموزش و پرورش همواره بر  یمجلس و کارشناسان دلسوز حوزه آموزش عال یقاتآموزش و تحق یسیونکم یلدل

و مسئوالن شاغل در وزارت  یراندر خصوص تعارض منافع مد ییها.متأسفانه گزارشورزندیحذف کنکور اصرار م
و صاحب مدرسه  دارندسمت  یرانتفاعیمدارس غ یبرخ یامنا یأتو پرورش وجود دارد که خود در هآموزش 

 .زندیدامن م یتعمد در ضعف مدارس دولت یعهمسئله به شا ینهستند. هم یرانتفاعیغ
 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش 

 

 

  ینظام مهندس وعمران  یسیونکمبررسی تعارض منافع در جلسه 
 22 مهر 9ـ (مردم همدان یندهنما)یوسفی  یمجتب
 یمسکن و شهرساز یتعارض منافع در حوزه  

 

ر خب یعمران از سازمان نظام مهندس یسیونکم یاعضا یداز بازد یاسالم یعمران مجلس شورا یسیونعضو کم
ه و رفت یرهمد یئتکه در ه یفرد یعنیقانون تعارض منافع است  یبحث اجرا یتحائز اهم و گفت: از مباحث داد

اخت س ینظارت بر اجرا یادارد حق ندارد در پروژه ها  یتمسئول یوابسته به نظام مهندس یدولت یدر ارگان ها یا
نظام  هیر مد یئتکه در ه یدارد. فرد خودبر یزن یساز است نقش نظارت یمکه خود تصم یکند. فردو ساز شرکت 

که  ییهاجوان و باتجربه یاجازه داد مهندس ها یدداشته باشد. با یدنبا ییقرار دارد حق انجام کار اجرا یمهندس
 د.خاص وارد عرصه نظارت شون یازاتکنند خارج از امت یم یتفعال یدر بخش خصوص

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 های در برخی حوزهسینوقانون تیصالح و عدمدولت تعارض منافع 
 22 مهر 9ـ (مجلس یسهرئ یأتتهران و عضو ه یندهنما)محسن پیرهادی 

  تعارض منافعکلیات  
 

داشته ن یسینوقانون یتصالح یحت یا یزهها، انگاز حوزه یاریعلت تعارض منافع، در بس بهدولت، ممکن است 
با  آن، یاجرا هاییوهو ش ینبنز یمتورود کندطرح اصالح ق یدگفت مجلس هم به موضوع نبا توانیباشد و نم

و  چون کار از کار  یختمردم و مسئوالن برانگ یاندر م یاریبس یهادولت اجرا شد و مخالفت  ینظر صد درصد
شکست خورده  یهاطرح یناز هم یاری. بسیافتدر آن ن ینظر جد یدگذشته بود، مجلس امکان ورود و تجد

 اند.رسانده ینجادولت هستند  که کار را به ا یحهمان لوا ی،امروز
 سایت ایران آنالین 

 

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1611100
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1611100
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1611100
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1611100
https://www.isna.ir/news/99070100835
https://www.isna.ir/news/99070100835
http://www.ion.ir/news/618464
http://www.ion.ir/news/618464
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 لغو طرح ترافیک و تعارض منافع درآمد و وظیفه شهرداری 
 22 مهر 0 -(مرکز یعضو کانون وکال)حقوقدان و د عه یقاسم دیوح
 در شوراها و شهرداری تعارض منافع 

 

و  ییامراهن میکه منجر به عدم ارتکاب جرا یموارد ریو سا نگیاحداث پارک یکرد درآمدها، برا نهیکه هز ییاز آنجا
به از  یعالقه ا ،یشود شهردار یها م یشود و عدم انجام تخلفات، منجر به کاهش درآمد شهردار یم یرانندگ

اقتصاد  و بیمقابله با کرونا ج یستاد مل ماتیتصم یینها یقرباناساس،  نیخود ندارد . بر ا یدست دادن درآمدها
از محل  یدرآمد شهردار کینا به سامان شهروندان است چه،درست است اگر از باب " حکمت"با لغو طرح تراف

ها و  یشهردار یها تیریسار تخلفات و به مدد سو مدهیباب رحمت و در سا اما، از ابدی یفروش عوارض کاهش م
ها  یشهردار %03سهم  یعنی یگریشد از محل د انیکه ب یدرآمد به شرح نیا ،یو رانندگ ییراهنما کادرتالش 
 بیبا دست در ج دیهستند که همواره با یمردمان ییمتضرر نها شهیشود و مثل هم یبران مج یرانندگ میاز جرا

اند، انتظار ها همواره برنده یکه شهردار یطیشرا نیدر ا حال را بدهند. گرانیمختل د تیریکردن خود تاوان مد
 بیورا به تص یمناسب نیکشور، قوان یآبادان یتعارض منافع و برا نیرفع ا یبرا یاسالم یرود مجلس شورا یم

 ز،ین کرونا یستاد مل م،یدار دینهاده، ام یشهروندان رو به نابه سامان یاقتصاد تیکه وضع امیا نیرساند و در ا
اختها و س ریقابل انکار ز ریبه کمبود غ تیموجود و عنا عیبه وقا یو با تنگاه دیلطف خود را بر شهروندان تمام نما

 نشود. عییحقوق شهروندان تض نیاز ا شیکند که ب میاتخاذ تصم یبه نحو یعموم ینگهایپارک
 روزنامه اقتصادی آسیا 

 

 

 تعارض منافع بخش خصوصی و بخش تعاونی
 22 مهر 9ـ  (تعاون یمسابقات مناظره تخصصکننده در )شرکت انیعاطفه محمود

 ی تعاوندر حوزه تعارض منافع  
 

 کاهش ،ییبا بخش تعاون که اشتغالزا تیاست و از لحاظ ماه یاقتصاد یورخواهان بهره یشرکت خصوص کی
محل  شهیهم هایتعاون .ستیقابل جمع ن یقانون اساس ۰۰و ۰0است؛ براساس اصل  یفقر و عدالت اجتماع

خش ب نیا یهاتیها، مجوزها و حمااز وام یمنافع با بخش تعاون کیبا تشر یاند. بخش خصوصسوءاستفاده بوده
 قائل یکنون طیحال در شرا نیبا ا انددهیدرصد بخش اقتصاد نرس 95به  هایهنوز تعاون .کندیاستفاده به نفع م

منجر  تیتعارض منافع ذکر شده در نها نیهم رایز میستین یو بخش تعاون یبخش خصوص نیمنافع ب کیبه تشر
 جذب یکه از عوامل خارج یردشدر گ هیسرما قیاز طر یخصوص یبنگاه اقتصاد کی شود،یم یبه حذف تعاون

 .کندیفکر م یکرده است بقا دارد. فقط و فقط به منفعت اقتصاد
قاعده  کی یبخش تعاون و بخش خصوص نیاز روابط ب یاسناد باالدست میو تنظ قیدق فیطبق تعار میاگر بتوان

نجر به اتفاق و م ردیدو بخش صورت بگ یبانیپشت تواندیصورت م نیکرد در ا حینمود و تشر میمند و کارا تنظنظام
 .هاستیکاماًل به ضرر تعاون یحاضر و موضوعات فعل طیدر شرا یشود ول یمثبت

 سایت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 
 

https://www.asianews.ir/fa/newsagency/2554
https://www.asianews.ir/fa/newsagency/2554
http://isojd.ac.ir/fa/news/1636
http://isojd.ac.ir/fa/news/1636
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 در خواست مجدد برای بررسی الیحه تعارض منافع در مجلس
 22 مهر 9ـ (جمهور سیرئ یمعاون پارلمان) یریام ینعلیحس
  تعارض منافعکلیات  

 

همه از  ،مجلس دییبه تأ ازیموردن یهاطرح نیقوه مقننه هستند. بنابرا نیقوان یمجر هیو قوه قضائ هیقوه مجر
مانده بود و دولت هم  یباق حهیال  0۵. از مجلس قبل حدود رسدیبه اطالع مجلس م یمعاونت پارلمان قیطر

تعارض  حهیموجود، ال  حیلوا نیتراز مهم یکیشود.  یهم بررس دیدر مجلس جد حهیال  0۵ نیکرد که کل ا بیتصو
ع بر مناف یو مردم یمنافع مل حیترج حهیال  نیبه مجلس ارسال شد. موضوع ا تیدوفور دیمنافع است که با ق

 یکه سر میخواهش دار یاسالم یمجلس شورا زدرآمده است. ا ییاجرا زمیمکان کیاست که به صورت  یشخص
ً
 عا

 .و نقطه نظرات خود را منتقل کند یرا بررس حهیال  نیا
 خبرگزاری مهر 

 

 

 یزیرنظام برنامه یابهام بزرگ فرارو، تعارض منافع
 22 مهر 0 -ر( سازمان برنامه و بودجه کشو نیسرزم شیگروه آما سیرئ)ی ثامنامیر 
 در نظام برنامه و بودجه تعارض منافع   

 

 Public) یو مبنا قرارگرفتن منافع عموم فیکشور، فقدان تعر یزیرنظام برنامه یاز ابهامات بزرگ فرارو یکی
Interestاز  یاریبس شهیهاست. ردر بستر قانون و سنت دارشهیو تعارض منافع ر یا( در اقدامات توسعه
 نیدر هم دیکشور را با یهاو چالش ئلاز مسا یاریبس قیتعم دیها و حل نشدن و شا یکار یها، موازیسرگردان

و ر  نیبالعکس قرار داشته و از ا ای گرید یافراد در مضار عده ا ایگروه ها  یعامل جست وجو کرد که منافع برخ
سطح  ،یادیخال بن نیابه سبب  نیکند! بنابرا یصفر م ایکم  اریحالت، بس نیتوسعه را در بهتر یروهاین ندیبرا

 انیم یادیبوده و همواره سطح اصطکاک ز نییپا اریبس یزیراحکام و الزامات برنامه یریپذو کاربست یریپذتحقق
 کنشگران توسعه کشور وجود دارد. 

 سایت تحلیلی انگاره 
 

 

 تعارض منافع توسط سازمان نظام مهندسیپیگیری 
 22 مهر ۰ -ی کشور( سازمان نظام مهندس یمرکز یشورا ییاجرا ریدب) زادهجعفر هاشم

 ی مسکن و شهرسازیدر حوزه تعارض منافع  

 

 مینکیمورد بحث بوده و تالش م زیدوره ن نیمطرح شده بود در ا یمرکز یشورا یبحث تعارض منافع در دوره قبل
 دهه داباشد، ارائ یم یکه وزارت راه و شهرساز یاصل رندهیگ میرا به تصم یمرکز ینظرات، نظر شورا یبا جمع بند

 ابهامات موجود رفع گردد. و
 خبر آنالین 

  

mehrnews.com/xSMth
mehrnews.com/xSMth
https://engare.net/unplanned-in-iran/
https://engare.net/unplanned-in-iran/
https://www.khabaronline.ir/news/1436207/
https://www.khabaronline.ir/news/1436207/


 

 

 

 

 

 

 1399مهر  4شهریور تا  29  |   13شماره  13

 

 : دناپالس و تعارض منافعیمجاز یتعارض منافع در فضا لیتحل
 

 زهره نجفی
 

تواند مصداق تعارض منافع باشد و نمایندگان را در میلیون تومانی به نمایندۀ مجلس می 033آیا تحویل یک خودروی 

بورس، رئیس سازمان بورس و وزیر شان در موقعیت تعارض منافع قرار دهد؟ فعالیت اعضای شورای انجام وظایف

ها اقتصاد در بازار سرمایه و داشتن کد بورس از سوی این افراد چطور؟ آیا به واسطۀ نقش این افراد در بازار سرمایه، آن

های قومی و محلی نمایندگان امکان ایجاد انتفاع شخصی از این بازار را دارند؟ آیا تعارض منافع ناشی از وابستگی

های ملی آنان تا به حدی شدید است که جز با ایجاد دو مجلس و های محلی و انگیزهاف میان انگیزهمجلس و شک

رو با تحلیل مواضع تفکیک مجلس سنا از مجلس عوام راهکاری برای حل این مسئله وجود ندارد؟ در یادداشت پیش

 .ها خواهیم پرداختکاربران فضای مجازی طی هفتۀ گذشته به بررسی این پرسش

های تعارض منافع، های اجتماعی با کلیدواژهمطلب در شبکه 151مهر ماه تعداد  9شهریور ماه تا  9۵در بازه زمانی 

مطلب در شبکه اجتماعی  ۵9منافع متعارض و تضاد منافع به اشتراک گذاشته شده است که از این میان به تفکیک 

شبکۀ اینستاگرام منتشر شده است. تعارض منافع نمایندگان  مطلب در 1مطلب در شبکۀ اجتماعی توئیتر و  ۵۱تلگرام، 

ترین مضامینی بوده است که کاربران مجلس شورای اسالمی، تعارض منافع اعضای شورا و سازمان بورس از عمده

 اند.ها پرداختههای اجتماعی در هفته گذشته در ارتباط با موضوع تعارض منافع به آنشبکه
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 مجلس دناپالس و نمایندگان

ای که گذشت اخباری مبنی بر تحویل خودروی دناپالس به نمایندگان مجلس در فضای مجازی دست به دست در هفته

میلیون تومان است، قیمت دناپالس تحویلی به  033در حالی که قیمت این خودرو در حال حاضر بیش از شد. 

میلیون تومان حساب شده و قرار بر این بوده است که این مبلغ طی سه سال از حقوق  033نمایندگان مجلس حدود 

های اجتماعی و به دنبال آن پاسخگویی کهاین موضوع باعث به وجود آمدن حواشی و واکنش کاربران شبشود. آنان کسر 

برخی نمایندگان و مسئولین کشور در این خصوص شد. برخی از کاربران توئیتر این موضوع را از منظر تعارض منافع 

مورد توجه قرار داده و معتقد بودند تحویل این خودروها با چنین شرایط و قیمتی، مصداق بارز دریافت هدیه از سوی 

 ها را در موقعیت تعارض منافع قرار خواهد داد. کاربری در این باره نوشته است:ست و آننمایندگان ا

که همه  conflict of interestطرف باشه. به این میگن تضاد منافع یا ای که دناپالس بگیره، دیگه نمیتونه بینماینده»

 «ست برای انحراف افکار، چشم!جای دنیا باعث عدم کفایت میشه. حاال شما میفرمایید اینا همش حاشیه

 کاربر دیگری نوشته است:

واقعا توقع هست کسی که قسطی یک کاالیی را خریده است، تاقبل از اتمام اقساطش برای واقعی شدن قیمت آن »

مسکن ارزان را درتعارض با منافع میبیند، یک روز هم  ،یک روز در قامت وزیرتالش کند؟تعارض منافع شاخ ودم ندارد، 

 «هزاردالر است؟91! واقعا قیمت واقعی را کاهش قیمت خودرو

های اند، عمدتا به دریافت هدیه نمایندگان از بنگاهکاربرانی که این موضوع را از منظر تعارض منافع مورد توجه قرار داده

اند. این در حالی است که این خودروها به عنوان یکی از پذیر نظیر خودروسازها اشاره داشتهپذیر و قاعدهنظارت

امتیازات نمایندگی از سوی مجلس شورای اسالمی در اختیار نمایندگان قرار گرفته است و نه از سوی شرکت خودروساز. 

ز خودروی مجلس با راننده، تحویل امانی های استفاده ااز سالیان پیش معمول بوده است که نمایندگان بین گزینه

خودروی صفر به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان دوره نمایندگی و یا خرید اقساطی یک خودروی صفر امکان 

اند. در نظر برخی از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر، فروش اقساطی خودروی دناپالس با این قیمت و انتخاب داشته

ها را درگیر تعارض منافع خواهد ان موجب کاهش قدرت نظارت آنان بر خودروسازها خواهد شد و آنشرایط به نمایندگ

 کرد. کاربری در این خصوص نوشته است:

نماینده حتی اگه یه ساندویچ هم از کسی که قراره برش نظارت  .مسئله تعارضمنافع هست ،مسئله ریخت پاش نیست»

 «قعیت تعارض منافع قرار میگیره و دیگه نمیتونه وظایف نمایندگیش رو انجام بدهکنه یا قانون تصویب کنه بگیره در مو

 سعید لواسانی، امام جمعه لواسان در این باره نوشته است: 
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شود میلیون تومان است که سه ساله از حقوق آنان کسر می 039طبق گفتۀ یکی از نمایندگان، قیمت دناپالس تحویلی »

گیرند؟ آیا این به معنای تضمین تخلفات هزار تومان. نمایندگان ماهانه چقدر می 033ن و میلیو ۱یعنی حدودا ماهی 

 «خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟

 های قومی و محلینمایندگان مجلس و وابستگی

ای و ی، مذهبی، حرفهاعضای مجلس همواره بین وظایف پارلمانی خود که ناظر بر منافع ملی کشور است و منافع قوم

اجتماعاتی که عضو آن هستند، در کشمکش درونی قرار دارند. علی مروی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه  یا سیاسی

طباطبائی در رشته توئیتی این بحث را دربارۀ تعارض منافع نمایندگان مجلس مطرح کرده است که عالیق و 

 های ملی و کالن کشورهای آنان در زمینهگیریءتأثیر بر تصمیمهای قومی و محلی نمایندگان باعث سووابستگی

های های صحیح در خصوص مسائل ملی، نطقشود. مروی مشکالت متعددی نظیر نبود ظرفیت اخذ تصمیممی

قد کند و معتفرمایشی و خودنمایانه و غیرکارشناسانه، نمایش و تبلیغات نمایندگان برای مردم حوزه انتخابیه را مطرح می

 است:

 از دالیل اصلی نارسایی مجلس فعلی اینه که اوال دو وظیفه/ کارکرد الزم اما متضاد به دوش نماینده گذاشته شده:»

 . تقنین و نظارت در سطح ملی9نمایندگی مردم حوزه انتخابیه،  .1

 «یه استثانیا انتخاب مجدد نمایندگان غیرکالنشهرها وابسته به میزان پیگیری منافع مردم حوزه انتخاب

ار را شود و بر این اساس، راهکگیرد در شرایط کنونی وظیفۀ دوم قربانی وظیفه اول میمروی با این فرضیات نتیجه می

داند که مجلس عوام کارکرد نمایندگی مردم محلی را ایفا کند و مجلس سنا به تفکیک مجلس عوام از مجلس سنا می

های موافق و مخالف متعددی ر بپردازد. اظهارات این کاربر با واکنشگذاری در خصوص مسائل ملی و کالن کشوقانون

در مخالفت با این پیشنهاد و سطحی قلمداد کردن چنین « خشایار»در شبکۀ توئیتر مواجه شده است. کاربری با نام 

 نویسد:راهکاری می

ایی که ههای ایرانی، بخصوص آنشما این رشته توئیت رو اگر بخونید متوجه ذهنیت غلط بسیاری از اقتصادخوانده»

را؟ های فرمی هستند، چشوید. برای مشکالت ساختاری به دنبال راه حلگذاری نزدیک هستند، میبه فضای سیاست

 «چون جرئت نقد عوامل اصلی رو ندارند. آیا مشکل اصلی ما نداشتن دو مجلسه؟

 گذاران سازمان بورس در بازار سرمایهفعالیت قانون

رکنان بخش عمومی از موقعیت خود برای کسب اطالعاتی در سازمان متبوعشان استفاده کنند و این چه کاچنان

گذاری، خرید و فروش و یا سایر منافع قابل استفاده باشد، موقعیت ها اعم از سرمایهاطالعات در راه مقاصد شخصی آن

 ، زمانی که این اطالعات به صورتعات محرمانهطور کلی، دسترسی پیداکردن به اطالتعارض منافع پدید آمده است. به 
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تواند ایجاد موقعیت تعارض منافع کند و استفادۀ نامطلوب از این اطالعات، نشان از عمومی در دسترس نیست، می

 1سوء استفاده از منصب، سوء مدیریت و فساد دارد.

این شکل از تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطالعات محرمانه به 

طرز محسوسی در بازار سرمایه و سازمان بورس جریان دارد. اظهارات 

تسنیم دربارۀ فعالیت مسئوالن این  گو باودر گفت، وزیر اقتصاد دژپسند

ی هایوزارتخانه و اعضای شورای بورس در بازار سرمایه، باعث ایجاد واکنش

یم تسن گو باودر گفتدر فضای مجازی شد. وزیر اقتصاد هفتۀ گذشته 

عضا شورای بورس، ا نهتنهاوزیراقتصادبلکهطبققانون،تماماعضای»گفت: 

هیئت رئیسه بورس و رئیس سازمان بورس حق عضویت و فعالیت در بازار 

سرمایه را 

راندارندبهخاطرتعارضمنافعحقفعالیتدراینبازار  ارسرمایهدارند؛اینافرادبهواسطهاینکهاطالعاتویژهازبازاربورسوباز  ندارند.

 .«شندتازمانیکهدراینمسئولیتبا

تواند مانع سوءاستفاده این افراد شود و مسئوالنی که اطالعات محرمانه روشن است که این قانون به خودی خود نمی

ورسی نزدیکانشان اقدام به فعالیت در این بازار توانند با استفاده از کد بدر این حوزه در اختیار دارند، به سادگی می

 کنند.

از سوی دیگر در روزهای اخیر معامالت سهام برخی افراد ذی ربط در سازمان بورس از طریق یک کانال تلگرامی افشا 

ای در اختیار داشتن اطالعات محرمانه توسط شد، که این موضوع نیز باعث واکنش کاربران فضای مجازی شد؛ عده

ها موافق بوده و برخی کاربران نیز این اقدام را ولین عمومی را مصداق تعارض منافع دانسته و با این افشاسازیمسئ

 اند. کاربری در دفاع از موضع دوم نوشته است:تجاوز به حریم شخصی افراد دانسته و آن را محکوم کرده

عامالت سهام برخی افراد در بورس، حاال یک کانال افشای اطالعات شخصی و تجاری افراد ادامه داره، پس از افشای م»

 «تلگرامی معامالت ارزی یک عضو شورای بورس را افشا کرده، این کار نادرسته و باید متوقف بشه.

 حساب توئیتری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در پاسخ به این توئیت نوشته است:

عدم توجه به این  برخی فعالیت ها به طور کامل و جرم انگاری   ، منعهاافشایاطالعات، محدودیت در برخی فعالیت»

سه، راه های مدیریت تعارض منافع است. بدیهی است که تمام فعالیت هایی که امکان ایجاد رانت اطالعاتی را فراهم 

 .«می کند، در حداقلی ترین شرایط باید شامل افشای اطالعات شوند

                                                           
 های تعارض منافع. در مورد انواع و موقعیت دست انتشار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهگزارش در . 1
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