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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 کژفهمی و زدگیخطر پیش روی مدیریت تعارض منافع: سیاستدرآمد: 
 شود؟ آیا مقابله با تعارض منافع به سرنوشت مقابله با فساد دچار می

 

 سمانه سهرابی 

 

مفهوم قرار گرفتن کنشگران فردی و سازمانی در دوراهی انتخاب نفع شخصی یا ( به Conflict of Interestsتعارض منافع )

ای دارد. از دهه 5ای حداقل یافته سابقهای و حفظ منافع عمومی، در کشورهای پردرآمد و توسعهی حرفهانجام وظیفه

ان یب شده است. در ایر میالدی قوانین مشخصی در این زمینه در کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه تصو 0791ی دهه

و کمتر از شش سال در نظام اجرایی، تقنینی و فضای  1سال در ادبیات پژوهشی ـ دانشگاهی 05اما این موضوع کمتر از 

ر مرکز شماری نظیهای انگشتکارشناسی کشور سابقه دارد. در حالی که تا سال گذشته، مراکز پژوهشی و اندیشکده

های مجلس، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و اندیشکده وری، مرکز پژوهشجمههای استراتژیک ریاستبررسی

شفافیت برای ایران در حال کار پژوهشی و ترویجی برای مقابله با تعارض منافع در نظام اجرایی و اداری کشور بودند و 

فته از گر های صورتتالش یتناوب در ادبیات مسئوالن و کارشناسان بود، در نتیجهمفهوم تعارض منافع مفهومی کم

های مختلف کارشناسی و فضای نخبگان و همچنین نظام اجرایی تر شدن این مفهوم در بخشسال جاری شاهد عمومی

و قانونگذاری کشور هستیم. این امر اتفاق مبارکی است و باید به آن به عنوان گامی اولیه برای حساس شدن 

ه و معضل تعارض منافع در نظام اداری کشور نگاه کرد که در صورت هدایت سیاستگذاران و دانشگاهیان نسبت به مسئل

ای عمومی نیز بشود. تواند موجب حساسیت عموم افراد جامعه و تبدیل شدن آن به مطالبهشدن در مسیر صحیح می

ی کاستن از اما در این زمینه مخاطرات چندی نیز وجود دارد که الزم است نهادهای پژوهشی و ترویجی در کشور برا

 ابعاد آن تالش کنند. این مقال، فرصت مغتنمی برای طرح برخی از این مخاطرات است. 

                                                        
نخستین  اندهایی که به بحث از تعارض منافع در نظام سالمت پرداختهگرفته توسط نگارنده، مقاله. بر اساس ماخذشناسی صورت1

اند. از جمله نگارش یافته 0831ی شود که در دههی تعارض منافع محسوب مینسل از کارهای پژوهشی در زبان فارسی در زمینه

 د: توان به موارد زیر اشاره کر می

  .فصلنامه پایش. «. هزینه کارگزاری و تعارض منافع در نظام ارائه خدمات سالمت. »0838مهرداد محمدی و ابوالقاسم پوررضا

 . 0، شماره 4، دوره  0838زمستان 

  .ق و مجله ایرانی اخال«. مروری بر سهم خواری از نظر مفهوم، تاریخچه و کدهای اخالقی. »0833مجتبی پارسا، باقر الریجانی

 . 0، سال سوم شماره 0833تاریخ پزشکی. زمستان 

  .مروری بر تعارض در منافع در نگارش، بررسی و چاپ دستاوردهای دانشمندان علوم سالمت. »0837محسن رضاییان .»

 . 0، شماره  6دوره   0837تحقیقات نظام سالمت. بهار 

را در سایت مرکز  تعدادی از این مقاالتاند. نگارنده ر شدهمنتش 0871ی اما حجم بیشتری از مقاالت علمی ـ پژوهشی در دهه

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه معرفی کرده است. 

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/page/8/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/page/8/
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 . اغتشاش مفهومی، کژفهمی و سوءکاربرد 1

سازی تعارض منافع ناشی از سوءبرداشت نسبت به مفهوم تعارض منافع یا دامن زدن به ابهام و اولین خطر در عمومی

های اخیر که توسط کارشناسان در ماه تحلیل مواضع کاربران فضای مجازیکه چندگانگی مفهومی است. همچنان

های اجتماعی وجود ی در شبکهگیرد نشان داده است، این میل عموممرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه صورت می

 : 1دارد که تعارض منافع با مسائل زیر یکسان پنداشته شود

 الملل تضاد در روابط بین 

  تضادهای طبقات و اقشار اجتماعی 

  انحصار، دزدی و فساد 

  نابرابری 

د که توان به روشنی نشان داتوانند به طریقی با تعارض منافع در ارتباط باشند. برای مثال میتمامی مسائل فوق می

روابط  زند. اما نابرابری درتعارض منافع سبب بروز انحصار و فساد اداری شده و بدین ترتیب به فقر و نابرابری دامن می

منافع نیست. به عالوه، تضادهای سیاسی و نظامی میان کشورها در سطح  های اجتماعی مرادف با تعارضافراد و گروه

 شود که چیزی بیش از اشتراک لفظ نیست. جهانی گاه با مفهوم تعارض منافع توضیح داده می

 Conflict of Interestsها را اضافه کرد. در ادبیات فارسی حداقل دو ترجمه از بر این مسئله باید چندگانگی یا جدال ترجمه

ها به جای یکدیگر اغتشاشی ایجاد رواج دارد: تعارض منافع و تضاد منافع. این دو نزدیک به هم بوده و کاربرد آن

ر تعبی« )تقاطع منافع»های دیگری نظیر ها و اظهارات کارشناسان و مسئوالن معادلکند. اما در برخی نوشتهنمی

تعبیر اخیر « )هاناسازگاری عالقه»( یا کارشناسان در بیانیه مربوط به تبیین تعارض منافع در نظام دارو و سالمت کشور

یز ست»و « تعارض عالیق»نیز مطرح شده است. « تزاحم منافع»( مطرح شده است؛ در فضای پژوهشی معادل وزیر نیرو

مرادف  9اند. با این حساب برای ترجمه یک عبارت واحد ما حداقل نیز در زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفته« منافع

ال مطرح باز سوی مسئوالن اجرایی ردهایم! همین امر به خودی خود دامن زدن به ابهام است؛ به ویژه اینکه ابه کار گرفته

 هایی نیز مطرح شود. شده و برای آن استدالل

ها و مراکز پژوهشی و ترویجی مطرح است کمک به کاهش این هایی که برای اندیشکدهبا این توضیح، یکی از ضرورت

 ها است. های مفهومی و سوءبرداشتتیرگی

                                                        

 ضایی ارجاع داد: ر توان به یادداشت راضیه شیخ. برای توضیح مستندتری از این امر می1

فروردین  80سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه. «. تعارض منافع چه چیزی نیست؟. » 0877رضایی، راضیه. شیخ

 . پیوند: 0877

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6258/  

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/
https://irimc.org/news/id/43592
https://irimc.org/news/id/43592
https://barghnews.com/fa/news/42859/
https://barghnews.com/fa/news/42859/
https://barghnews.com/fa/news/42859/
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-5885-fa.pdf
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-5885-fa.pdf
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6258/
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 زدگی . سیاست2

ی سیاسی و استفاده از آن برای ی تعارض منافع گرفتار شدن آن در منازعهمسئله ویپیش ر های از بزرگترین آفت

 های سیاسی به سرنوشت الیحه مدیریت تعارض منافعنزاع حساب جناحی است. بسیاری از ناظرانی که از بیرون  تسویه

کنند، تردید اندکی دارند که این الیحه که سال گذشته توسط دولت به مجلس تقدیم شد، نگاه می در خدمات عمومی

گاه  زدگی در این زمینهسیاسی شده و همچنان معطل مانده است. سیاست پنهان در کنار الیحه شفافیت قربانی نزاع

توجهی به خواست مکرر دولت ر قالب بیدهد و گاه دهای جایگزین توسط برخی نمایندگان رخ میدر قالب ارائه طرح

 دیده می
ً
شود که مسئوالن برای منکوب برای بررسی الیحه در دو مجلس دهم و یازدهم. اما ورای این نمونه خاص، مکررا

 تخلف و فساد است ذیل چتر تعارض گیرند و به طور مثال، مسئلهکردن رقیب از مفهوم تعارض منافع وام می
ً
ای که رسما

شده برای وزارت صمت در های معرفیدر جریان رای اعتماد برای گزینهبه عنوان نمونه دیگر، دهند. وضیح میمنافع ت

ی ی پیشنهادی بودیم. یکدو ماه اخیر هر بار شاهد استفاده از مفهوم تعارض منافع در نطق موافقان و مخالفان با گزینه

 به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صمت گفت:  نطق مخالفت با مدرس خیابانیاز نمایندگان مجلس در 

ماه به عنوان طرفدار اتاق بازرگانی و وارد کنندگان که تعارض منافع با بخش تولید  ۵۱مدرس خیابانی در »

ر خشک ممنوع باشد. این امر باعث شد دارند باعث شد تولید ذبح شود. در حوزه لبنیات چرا باید صادرات شی

 «صنایع لبنی ما دچار مشکل شود.

دهد که سخن وی ناظر بر تعارضی است که میان بخش تولید و بازرگانی کشور دقت در استدالل این نماینده نشان می

ع کشاورزی وجود دارد. به فرض که این تعارض در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حامی همزمان منافع صنای

د گری قابل حل است و نبایو بازرگانی خارجی تجمیع شده باشد، این امر تعارضی ساختاری است که در سطح تنظیم

ته های مفهومی کنار گذاشورزیکند که این دقتبه فرد منتسب شود. اما فضای سیاسی جلسات رای اعتماد ایجاب می

اربست نیز عینا شاهد ک حسینی برای تصدی وزارت صمتبررسی صالحیت رزمی قابل توجه اینکه در جریان شود. نکته

ی پیشنهادی بودیم، به طوری که یکی از نمایندگان مخالف وی مفهوم تعارض منافع برای اعالم مخالفت با این گزینه

 اظهار داشت: 

ما های سنگین به شه بخش خصوصی و فعالیت شما در واردات ماشینآیا تعارض منافع و دلبستگی شما ب»

اند خواهد های واردکننده که تولید کشور را نابود کردهاجازه داوری در میان منافع ملت مظلوم ایران و غول

کار خود ادامه دهید و با همین نیت شما فاتحه حال و آینده داد؟ گویا قصد دارید با همین مدیران فعلی به

 «ام.صمت لرستان را خوانده

این اظهارنظر نیز بیانگر آن است که مسئله مفروض تعارض منافع میان بخش صنعت و بازرگانی که در ساختار وزارت 

 صمت تجمیع شده است، به تعارض منافع در سطح فردی فروکاسته شده است. 

https://www.isna.ir/news/99052216070
https://www.isna.ir/news/99052216070
https://www.irna.ir/news/84058415
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با مفهوم تعارض منافع است. برای مثال  زدگی در برخوردمصداق دیگری از سیاست شتابزدههای خام و طراحی طرح

 شاهد بودیم که طرحی با عنوان 
ً
ه در مجلس ارائ« های غیرانتفاعیمبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه»اخیرا

 ۵5: »در این زمینه نوشت سایت تابناکشده که خام بودن آن موجب اعتراض اصحاب رسانه نیز شد. به عنوان مثال 

رئیسه  به هیات« های غیرانتفاعیمبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه»تن از نمایندگان مجلس، طرحی را با نام 

 ای ندارد، هیچ تجویز، ممنوعیتتقدیم کرده اند. گزارش اداره تدوین قوانین ذیل طرح، گویاست که این متن هیچ ماده

سردرگم خواهد کرد، چون در متن « مفهوم قانون»کند و در واقع مخاطبان را برای کشف ضمانت اجرایی را بیان نمی یا

 «هایی کلی آورده شده که مملو از غلط انشایی و تایپی است!طرح، فقط گزاره

ز دو دهه از طرح ضرورت ای بود که مبارزه با فساد را در کشور به دام انداخت و سبب شد پس ازدگی همان تلهسیاست

های مختلف در این زمینه شاهد پیشرفت قابل توجهی نباشیم. اکنون مبارزه با فساد در کشور و تشکیل نهادها و سازمان

حساب و کتاب این مفهوم در دعواهای همین بالی قریب الوقوع پیش روی تعارض منافع نیز قرار دارد. کاربرد بی

 کند. ی اصولی با تعارض منافع را نگران میندان به مقابلهجناحی زنگ خطری است که عالقم

 . تعارض منافع و نخود هر آش شدن3

ی تمام مصائب نیست. تعارض منافع ای مهم در نظام اجرایی و اجتماعی کشور است، اما ریشهتعارض منافع مسئله

ان را با اختالل و کندی و عقبگرد مواجه تواند موجب تشدید فساد، فقر و نابرابری در کشور شود، مسیر توسعه ایر می

که تاکنون چنین کرده است( اما تمامی اقسام نابرابری و فساد و ناکارآمدی در نظام اجرایی به تعارض کند )همچنان

های مردمی، مسائل ساختاری، ها و سازمانگردد. فقدان دانش و ضعف توان کارشناسی، ضعف تشکلمنافع بازنمی

ای تجویزشده نهادهای فراملی بدون تمهید مسائل محلی و متعدد مسائل دیگری هستند که عوامل هپیگیری برنامه

موثر بر در جا زدن در مسیر توسعه یا همان دام قابلیت به تعبیر نویسندگان کتاب توانمندسازی حکومت هستند. بنابراین 

ابری عنوان شود، عالوه بر اینکه موجد خطای آمیز منشاء تمامی اشکال فساد و نابر اگر تعارض منافع به شکل اغراق

ت مفهومی و در نهایت تهی
ّ
شود. چیزی که همه چیز باشد، هیچ چیز نیست! بدین شدگی آن میمعرفتی است، باعث رق

ترتیب، در کاربرد تعارض منافع و پیامدهای آن باید احتیاط علمی را به مثابه لگامی بر میل به بزرگنمایی خطر آن به کار 

فت. درست است که صنعت مبالغه در جا انداختن اهمیت یک موضوع در افکار عمومی موثر است، اما همانند تیغ گر 

 تواند به عاری از معنا شدن تعارض منافع منجر شود. آمیز تبدیل شود میدولب چنانچه به اغراق افراط

* 

خطرهای فوق در عمومی شدن تعارض منافع و لزوم مقابله با آن در فضای نخبگانی و عمومی جامعه، ما را به این ضرورت 

کاربست این مفهوم، رسالتی نیز برای تزریق دقت علمی در کاربرد تعارض منافع  خواند که در کنار ترویج و توسعهفرامی

. بر اساس همین ضرورت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ضمن در سطوح مختلف حاکمیت و جامعه به کار بندیم

کند، ی هفتگی منتشر میاینکه اخبار مربوط به تعارض منافع را رصد کرده و با کمترین دخل و تصرف در قالب خبرنامه

 کند. های مفهومی فوق باشند تا حد ممکن پرهیز میمباالتیاز بازتاب مطالبی که مصداقی از بی

https://www.tabnak.ir/fa/news/998972
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*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایها و گزارشاخبار، تحلیلی زیدهگ
  به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. بهاره آروین « مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»طرح

 تکمیل شده است. ماده 03بخش و  7شده در های انجامپیشنهاددهنده این طرح گفت: این طرح پس از بررسی

  در مجلس طراحی « های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزیگذاری و اتخاذ سیاستشورای قیمت»طرح تشکیل
 ی طراحان،شده است که هدف آن مدیریت تعارض منافع در خرید تضمینی گندم توسط دولت است؛ به گفته

گذاری حضور دارد، مایل است گندم را با قیمت شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و به عنوان خریدار در فرآیند
 گیرد.آمده، معموال قیمت پیشنهادی کشاورزان را نادیده میتر بخرد و به دلیل تعارض منافع پیشهای پایینقیمت

 ی تلویزیونی پرسشگر به تشریح احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه
های ایران از طریق سازوکار معیوب کنکور افع در آموزش و پرورش و تاثیر بالفصل آن بر زندگی خانوادهتعارض من
 پرداخت. 

  ساالر قاسمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در گزارشی از مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش این
س غیردولتی استان شامل این قانون بودند که این استان خبر داد که سه نفر از اعضای شوراهای نظارت بر مدار

 افراد بالفاصله پس از ابالغ دستورالعمل، نسبت به توقف فعالیت واحدهای آموزشی خود اقدام کردند.

  محسن زنگنه، رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا بودجه به زبان ساده و همه
ها در بودجه به جهت تعارض منافع است، چون بودجه ما یست، گفت: این پیچیدگیفهم برای عموم جامعه ن

 صفحه باشد. 01تواند در حد می

  حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی از پیگیری مجدانه بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی
 خبر داد. 

 دسی ساختمان استان زنجان بعد از انتصاب به عنوان سعید عباسی عضو هیئت مدیره دوره فعلی سازمان نظام مهن
 معاون شهردار زنجان به دلیل تعارض منافع از هیئت مدیره این سازمان خارج شد.

 زدایی عنوان کردهای مقرراتنژاد )اقتصاددان( در تحلیلی، تعارض منافع را منشاء شکست سیاستموسی غنی :
ها و افرادی که خودشان مقررات را وضع نهفته است که دستگاه زدایی در جاییمشکل اصلی در شکست مقررات»

 «اند، قرار است این مقررات را حذف کنند.کرده

 ای به شهردار مشهد به تشریح تخلفات در الین سازمان بازآفرینی شهری با انتشار نامهآنبر اساس گزارش قدس
 پرداخته است.  بافت ثامن مشهد از جمله تعارض منافع رخ داده در این زمینه

 بان اخالق و مسوولیت شهروندی در واشنگتن"، دونالد ترامپ رئیس جمهور بر اساس جدیدترین گزارش "دیده
مورد تعارض و تضاد منافع را ایجاد  8411، بیش از ۵109آمریکا از زمان کسب کرسی ریاست جمهوری در سال 

 کرده است.

1399مهر 12اهی ـ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگ  
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 شدن مدارس یدر حضور هایرانتفاعینقش غتعارض منافع و 
 77مهر 5ـ  (آموزش مجلس ونیسیعضو کم) یعباس زاده امامحسین  

 ی آموزش عمومی تعارض منافع در حوزه  
 

همسر و  ایداشته و  یانتفاع ریدر سطح وزارتخانه مدارس غ یاداره آموزش و پرورش و معاون و حت سیرئ نیچند 
 دیجد یلیکردن مدارس در سال تحص یدر حضور یادیز یدارند که نقش یانتفاع ریغ رسهبردارشان مد ای

ته و داش یردولتیمدارس غ کهیبه نام تعارض منافع در آموزش و پرورش وجود دارد و کسان یااند. بخشنامهداشته
از  یتعداد کهیواگذار کنند. در حال ایکار آموزش در آن مدارس را متوقف کرده و  دیبا ایدارند  تیهمزمان مسئول

 کار را نکردند. نیوزارت آموزش و پرورش ا رانیمد
 خبرگزاری فارس 

 

 

 ییزداراز شکست مقرراتتعارض منافع؛ 
 77مهر 5ـ  )اقتصاددان( نژادیغن یموس
 ی کسب و کارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه  

 

که خودشان مقررات را وضع  یها و افرادنهفته است که دستگاه ییدر جا زداییی در شکست مقرراتمشکل اصل
 یرو احصا نیتعارض منافع وجود دارد. از ا کی نجایدر ا نیامقررات را حذف کنند. بنابر  نیاند، قرار است اکرده

از خود  نکهیمجوزها سر و کار دارند، نه ا نیکار( که با اوشود )فعاالن کسب دهیپرس یاز کسان دیزائد با یمجوزها
 را حذف کنند.  یرات اضافخواسته شود مقر  انیمتول

منافع  که حافظ یزیآن چ یعنیقانون حاکم است، قانون با مقررات فرق دارد. قانون  ایدن شرفتهیپ یدر اقتصادها
انجام دهند. حاال مقررات به چه  خواهندیم یتیاست. در آن چارچوب همه افراد آزاد هستند که هر فعال یعموم

 ندکنیچرخه م کیرا وارد  یآن قانون فعاالن اقتصاد یاجرا یبرا ییاجرا یهادستگاه یعنیاست؟ مقررات  یمعن
که هم از  میندار یوجود ندارد. سازمان تیسازمان حما ایدن یکجا چیها شوند. در هکه گرفتار بوروکرات

 کی نرایکه ما در ا دیبزن شرفتهیکشور پ کیحرف را در  نیکند.  اگر ا تیحما دکنندهیکننده و هم از تولمصرف
 نکهیا ی. براخندندیکننده به شما مو از منافع مصرف کندیم تیحما دکنندهیکه هم از منافع تول میدار یسازمان

  ؟است یکار عمل نیتعارض منافع وجود دارد. چطور ا
 نیا یالمللنیب ی. نهادهاکنندیم یریگرا اندازه یاقتصاد یآزاد زانیم ایدن شرفتهیپ یدر مجوزها هم در کشورها

کشورها  نیکه در ا میشویمتوجه م مینیاند را ببکرده یبندکه طبقه ییکشورها نی.  اگر آزادتردهندیکار را انجام م
 کی دی. اما در کشور ما اگر بخواهردیگیوقت نم شتریساعت ب 43شود  یاندازراه یتجارت کی نکهیا یبرا

 یدولت یهامجوز بدهند. فقط هم دستگاه دیدستگاه وجود دارد که با یادیتعداد ز دیرا شروع کن یکاروکسب
 .دیریو... مجوز بگ ستیز طیمح ها،یاز شهردار دیستند، باین

 روزنامه دنیای اقتصاد 
 

https://www.farsnews.ir/news/13990702001173
https://www.farsnews.ir/news/13990702001173
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3695312
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3695312
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 مشکالت بخشنامه مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسی
 77مهر 5 ـ )سردبیر هفته نامه تاسیسات نیوز(اله واصف روح
 ی مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزه 

 

 جهیها بحث به نتآن را وارد ده یسابق مسکن و شهرساز ریوز یاست که دکتر آخوند یحاتتعارض منافع از اصطال
عدم  شان،یبخشنامه پربحث ا جیاز نتا یکیآن تاکنون پابرجاست.  جهینمود و نت یدر سازمان نظام مهندس دهینرس

 نیسازمان است. ا یهای تخصصگروه رهیدهای مئتیه یتوسط اعضا یامکان استفاده از پروانه نظام مهندس
به  دیاز پروانه خود ببرند و با یگونه انتفاع چیتوانند هسمت هستند نمی نیدار اکه عهده یسه سال یافراد در ط

 هیدر پا دیافراد همه با نیشود بسنده کنند. مطابق با قانون اسازمان به آنها پرداخت می یکه هرماهه از سو یمبلغ
ما اجرا هستند و حت اینظارت و  ،یدر طراح ینطوال یاسابقه یافراد دارا نیآن است که ا یبه معنا نیاباشند.  کی

ها به آن یکمک چیماهانه سازمان ه یاست که مبلغ پرداخت یهیاز پروانه خود در حال استفاده هستند پس بد
 یاهشود پس از کار حرفنمی یتیمسئول نیوارد چن برند ونمی یافراد از پروانه خود انتفاع مال نیکند. اگر انمی

  بپردازند. دیمف دیجد ماتیاتخاذ تصم ایت خواهند به حل مشکالمرتبط با سازمان دور هستند و چگونه می
های اعتس دیکه با یافراد به استفاده از رانت است. مهندسان قیهم دارد و آن تشو یگریمشکل د یبخشنامه فعل

البته  رند؟اویب یرو یکار نیبه چن دیپروانه خود استفاده نکنند چرا با ازاتیرا در سازمان بگذرانند و از امت یدیمد
 یایاز رانت در صورت استفاده از مزا دتریهم دارد و آن امکان استفاده شد یگرید یسکه رو نیکه ا میفراموش نکن

ل که اص میبه سمت فساد نروند؟ فراموش نکن نهرواوجود دارد که افراد با داشتن پ یپروانه است. چه ضمانت
به  یادیمبارزه درست و بن یرسد به جااز فساد بوده است؛ اما به نظر می یریبخشنامه و صدور آن به منظور جلوگ

و آب  دیجوکه کور کور را می میاصل را فراموش نکن نیبازهم ا رفته است و شیسمت پاک کردن صورت مسأله پ
های خود را دارد. در راه یباز نی. استیدر خانه نشاندن همه مردم ن ،یرا! به هر حال راه مبارزه با دزد یجو

و هر  در آنجا چه خبر است نندیدارد تا همه بب یا شهیش یوارهاید جادیبه ا ازیگام، سازمان ن نیتر یو قو نینخست
 است.  یمشغول چه کار یکس

 هفته نامه تاسیسات نیوز 
 

 

 را ادامه ندهیم تعارض منافع دنا پالس
 77مهر 5ـ  )خبرنگار نسیم آنالین(جعفر برزگر 

 تعارض منافع در مجلس  
 

مجلس  انندگیتوسط نما یکارخانه و به صورت اقساط متیدنا پالس با ق یخودرو افتیبر در یمبن یانتشار خبر
مسئله را نقد  نیاز ابعاد مختلف ا نقادان ساز شده است.هیحاش یارسانه یدر فضا ریدر چند روز اخ ازدهمی

. شودیم تعارض منافع یریگمخالف است و باعث شکل ندهینما ینظارت فهیاقدام با وظ نیا نکهیاند؛ازجمله اکرده
  شد. یحواش ریخارج شده و درگ یاصل ریاز مس دیتاخت اما نبا ندگانینقدها را ادامه داد و به نما نیتوان امی

 نسیم آنالین 
 

https://tasisatnews.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1/
https://tasisatnews.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1/
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2362001
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2362001
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 ی، در گیر و دار تعارض منافعمحصوالت کشاورز ینیتضم دیخر
 77مهر 6ـ روزنامه وطن امروز  

 و دام التیش ،یتعارض منافع در بخش کشاورز  
 

 نیترگندم در کشور ما، به عنوان مهم ینیتضم دیخر یکشاورز یمحصوالت اساس ینیتضم دیاصالح قانون خر
بود که  63. سال شودیشناخته م ییغذا تیامن نیمحصول و تام نیا دیدر تول ییکفابه خود دنیراهبرد جهت رس

 دیاز تول تیکردند. تنها قانون حما بیرا تصو یکشاورز یمحصوالت اساس دیخر نیمجلس قانون تضم ندگانینما
 گذرد،یقانون م نیا بیاز تصو که یسال 80در . قانون است نیهم ران،یدر ا یکشاورز یمحصوالت اساس

دم ع لیدال  نیتراز مهم یکیگندم را محقق کنند.  ییخودکفا یایسال توانستند رو 6مختلف تنها در  یهادولت
اقتصاد  یکه توسط شورا یها بوده است؛ نرخسال نیگندم در ا ینیتضم دیخر نیینرخ پا ا،یرو نیتحقق هر ساله ا

از  یندگیاقتصاد به نما ی. از آنجا که شوراشودیبه کشاورزان اعالم م رانیوزأتیتوسط ه بیو پس از تصو نییتع
به  بخرد و ترنییپا یهامتیاست گندم را با ق لیحضور دارد، ما یگذارمتیق ندیدر فرآ داریو به عنوان خر دولت

خاطر اکثر  نیهم . بهردیگیم دهیکشاورزان را ناد یشنهادیپ متیمعموال ق آمده،شیتعارض منافع پ لیدل
 دیکشت، کاهش تول ریکاهش سطح ز موجبعامل  نیندارند و هم تیتوسط دولت رضا یاعالم متیکشاورزان از ق

 یاسالم ی. مجلس شوراشودیاز خارج کشور م کیو استراتژ یمحصول اساس نیگندم و به تبع آن وارد کردن ا
 یتیحما یهااستیو اتخاذ س یگذارمتیق یراشو» لیتشک یبرا یمشکل، اقدام به ارائه طرح نیرفع ا یبرا

 رییغت ینیتضم دیجهت خر ،یمحصوالت اساس یگذارمتیق یشورا بیکرد. ترک «یکشاورز یمحصوالت اساس
 ،یجهاد کشاورز ریوز تیمجلس خواستار عضو ندگانیراستا نما نیاعطا شد. در ا یحق رأ زیکرد و به کشاورزان ن

 سیئر  ،یکشاورز یسازمان نظام صنف سیسازمان برنامه و بودجه کشور، رئ سیرئ ،ییو دارا یامور اقتصاد ریوز
 ادیبن سینفر کشاورز خبره، رئ ۵ ،یکشاورز یسازمان نظام مهندس سیرئ ،ییروستا یهایتعاون یمرکز هیاتحاد

 شدند.ن شورا یدر ا یبه عنوان ناظر بدون حق رأ یکشاورز ونیسیکم ینفر از اعضا ۵کاران و گندم یمل
 روزنامه وطن امروز 

 

 

 بورس کشور تیریمد ستمیتعارض منافع در س معضل
 77مهر 6ـ  (هیکارشناس بازار سرما)سینا احدیان 

 تعارض منافع در بازار سرمایه  
 

شرکت بورس تهران و فرابورس  سهیرئأتیه یبورس، اعضا یعال یشورا یاز اعضا یدر بحت تعارض منافع بخش
 د،نابوده ینظر و صاحب کرسصاحب هیگذشته در بازار سرما یهاکه در سال یبورس رانیاز مد یادیبخش ز ای

خودشان به صورت  نکهیاند، ضمن ابدنه سازمان بورس حفظ کرده ای دیجد رانیامروز هم ارتباطات خود را با مد
 نیرابناب روند،یمشاوران آنها به شمار م ایو  هایها، کارگزارصندوق یشرکا ه،یاز فعاالن بازار سرما میرمستقیغ

 اریس بسدر بور یبر منافع شخص یمبتن یسازمیتصم ای یریگمیو تصم یشائبه سوءاستفاده از رانت اطالعات
 .شندیندیب یاچاره دیموضوع با نیا یمجلس برا ندگانیباالست، لذا نما

 روزنامه وطن امروز 
 

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/3034/1/224859/0
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/3034/1/224859/0
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/3034/6/224864/0
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/3034/6/224864/0
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 کناره گیری قاضی کانادایی به دلیل تعارض منافع
 77مهر 6ـ ایران استار 

 تعارض منافع یجهان یهانمونه  
 

 کی نیا که دیگویحل و فصل شده م یدعاو ییانتشار اطالعات درباره بازگشا تیممنوع یاوتاوا درباره اتهام افشا
ها "پل پرل" که سال و،یانتار یدادگاه عال یدرباره آن نداده است. در ماه ژوئن ، قاض یاست و دادگاه حکم ریتفس

 یمفهوم حقوق نی( کرد. اrecused) وزدیرک ایپرونده کنار گذاشت  نیاپرونده پرداخته بود، خود را از  نیا یبه بررس
 یریگیادامه پ یخودش را برا ،یطرفیعدم ب ایهمچون تعارض منافع  یلیپرونده به دال  یبه آن معناست که قاض

 .ندیبینم تیپرنده صاحب صالح
 سایت ایران استار 

 

 

 درباره موضوع تعارض منافعنظام مهندسی کشور  یزنیرا
 77مهر 6ـ ی( سازمان نظام مهندس ییاجرا ریدب) جعفر هاشم زاده

  حوزه مسکن و شهرسازیتعارض منافع در  
 

ها عنوان کرد و را از مشکالت عمده اکثر استان« تعارض منافع»ساختمان،  یسازمان نظام مهندس ییاجرا ریدب
و معاون مسکن در حال مذاکره و  یسازمان با وزارت راه و شهرساز سیهشتم و رئ یمرکز یاظهارداشت: شورا

 خصوص رفع شود. نیتا مشکالت موجود در ا میهست یزنیرا
 یوزسایت خبری تاسیسات ن 

 

 

 مورد تعارض منافع 3133و ترامپ 
 77مهر 6ـ ( پندنتیندیا یخبر گاهیپا لگریتحلمت مادرز )

 تعارض منافع یجهان یهانمونه  

 

خود  تیبه سواستفاده دونالد ترامپ از موقع یدر گزارش پندنتیندیا یخبر گاهیپا لگریو تحل سندهی"َمت مادرز" نو
 :سدینویرابطه م نیدر ا یاش پرداخته است. و یمنافع شخص یدر راستا کایجمهور آمر سیبه عنوان رئ

مهور ج سیدر واشنگتن"، دونالد ترامپ رئ یشهروند تیبان اخالق و مسوولدهیگزارش "د نیدتریاساس جد بر»
مورد تعارض و تضاد منافع )استفاده  8411از  شی، ب۵109در سال  یجمهور استیر یاز زمان کسب کرس کایآمر

موارد   نیمورد از ا 411تنها  ور،کرده است. بر اساس گزارش مذک جادی( را ایمنافع شخص یاز قدرت در راستا
در واشنگتن،  تیبان اخالق و مسوول دهیبه وجود آمده اند. د یالدیم یسال جار هیتعارض منافع، از فور جادیا

 .«دهدیمخصوصا دولت ترامپ انجام داده و م کا،یمختلف آمر یهارا بر دولت یاگسترده یهانظارت
 سایت خبری فرارو 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JXGzRFMSW84J:https://iranstar.com/en/posts/%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2581%25D9%2586-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JXGzRFMSW84J:https://iranstar.com/en/posts/%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2581%25D9%2586-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir
https://tasisatnews.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7/
https://tasisatnews.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7/
https://fararu.com/fa/news/456104
https://fararu.com/fa/news/456104
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 شهدمبافت ثامن در  تعارض منافعبر سازمان بازآفرینی و تصریح
 77مهر 9ـ قدس آنالین 

  بخش مسکن و شهرسازیتعارض منافع در  
 

 یکه همواره از سو یحرم مطهر رضو رامونیفراوان بر سر تخلفات طرح طاش در بافت پ یهاوقوسپس از کش
که خودش جزو  یشهر ینیشد، حاال سازمان بازآفر کیدر آن تشک ایو  بیتکذ یمسئول و نظارت ینهادها

 تخلفات برداشته است. نیا یمشهد پرده از تمام اربه شهرد یابافت است با انتشار نامه نیسهامداران بزرگ ا
از  ینیع قیبود که بارها با مصاد یحرم از نکات رامونیو تعارض منافع در بافت پ ریمانند تملک مال غ یموضوعات

و اغراق  ییماناهیمتهم به س نیمنتقد اینشد و  یبه آن توجه اید اما ها و کارشناسان منتقد افشا شده بورسانه یسو
 منطقه تکرار کرد. نیرا در ا گذارهیاز سرما تیماهم همواره موضع ح یخراسان رضو یدادگستر یشدند، حت

که  چرا دانندیدر مطالبات حقوق عامه بافت اطراف حرم م یخینقطه عطف تار کینامه را  نیانتشار ا نیمنتقد
ر بافت د کیستماتیمعتقد به فساد س یسطح چیدر ه یسازمان رسم اینهاد  چیسه دهه گذشته، ه یط وقتچیه
 .کندیمنطقه صحبت م نیابلندمدت در  یاز فساد ینیحرم نبوده، اما حاال سازمان بازآفر رامونیپ

رکت سازمان و ش نیبه ادوار گذشته ا ینیانتقادات سازمان بازآفر نیسر ا کینامه آنجاست که  نیجالب ا نکته
 مشترک ینیو سازمان بازآفر یمشهد، آستان قدس رضو یشهردار نیسازان ثامن که سهامش بعمران و مسکن

 .گرددیاست، برم
الزم به ذکر است که مطالب مربوط به مصادیق تعارض منافع در بافت ثامن پیش از این در خبرنامه هفتگی مدیریت 

ر زمان دی تصریح کرده بود که کارشناس مسائل شهر، شعرباف دیسعتشر شده بود؛ از جمله تعارض منافع من
ود بود که خ یزمان نیگذاشته شد و اگذاری در بافت شهری ثامن سرمایه ینیسوم شهر مشهد نرخ تضم یشورا
 . منطقه پروژه داشتند نیسوم در ا یشورا یاعضا

 پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین 
 

 

 حذف کنکور مانعی برای تعارض منافع
 77مهر 3ـ ( مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیکم یسخنگو) یفالح نیاحمد حس

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

 یدولت ریغ یت جذب دانشجو توسط موسسات آموزش عالیممنوعکه ناظر بر طرح در مجلس اعالم وصول شده 
 که در ییهااز دغدغه یادیبخش ز اورد،یب یمجلس را یو سپس در صحن علن ونیسیطرح در کم نیاست. اگر ا

د و هم دارن یکه هم پست دولت یقانون، کسان نیبا ا رایز رود،یم نیوجود دارد، از ب رانیرابطه با تعارض منافع مد
 ادامه دهند. دخو تیبه فعال توانندینم کنند،یاحداث م یدانشگاه خصوص

 تیکنکور فعال جهت حذف یساز و کار یدر رابطه با طراح قاتیآموزش و تحق ونیسیکم یآموزش عال تهیکم
 مجلس صورت خواهد گرفت. یحذف کنکور از سو یبرا یشتریدوره اهتمام ب نیو در ا کنندیم

 خبرگزاری دانشجو 
 

http://www.qudsonline.ir/news/721811
http://www.qudsonline.ir/news/721811
https://snn.ir/fa/news/879046
https://snn.ir/fa/news/879046
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 تعارض منافع در وزارت نیرو و آسیب دیدن صنعت برق

 77مهر 3ـ  نبض انرژی

 انرژیی تعارض منافع در حوزه  
 

و منصوب  انتخاب روین ریبا دستور وز شیکه اعضا شودیاتخاذ م یمیتنظ اتیبازار برق در ه ماتیتصم نیتریاصل

از  یچراکه بدون نگران کنند،یسخت م یخصوص یهاروگاهین یدر بورس هم کار را برا های. دولتشوندیم

ورس اقدام در ب هامتینسبت به شکستن ق ،یپشتوانه بودجه دولت لیدلو به شانیاقتصاد التمعاد  ختنیرهمبه

برق،  گاندکنند یتول یبرا شتریب انیز جادیمساله عالوه بر ا نی. اشوندیرقابت مخرب م کی جادیکرده و مسبب ا

  .کندیدار مرا هم خدشه یدر بورس انرژ متیکشف ق

 یترستردهگ اریدر صنعت برق ابعاد بس رو،یوزارت ن ترحیصر انیبه ب ایو دولت  یبخش خصوص انیتعارض منافع م

ز ا یکیعنوان که قرار بود به خوردیبه چشم م یادوجانبه یتعارض منافع، در قراردادها نیهم دارد. نمونه بارز ا

فراهم  یدولتر یغ یهاروگاهین تیتوسعه فعال یرا برا نهیزم ،ییکنندگان نهابرق به مصرف میعرضه مستق یهاروش

ذف ح جهیو در نت یرقابت یخود از فضا یدیاز توان تول یضمن جداکردن بخش هاروگاهیقراردادها، ن نیکند.در ا

با مشترکان بزرگ بخش صنعت و معدن و عرضه برق به  یدر مذاکرات توانستندیدر بازار، م متیق رشیپذ سکیر

و  یمنطق یمعامالت ،یاقتصاد یهاد همه بنگاهمانن یاتا اندازه شده،نییمشخص تع متیق کیآنان بر اساس 

 فروش برق داشته باشند. یفیتکل یفارغ از ساختارها
 تحلیلی نبض انرژی –سایت خبری  

 

 

 تعارض منافعنیاز مقابله با یابی صنفی، پیشتشکل
 77مهر 3ـ یی( عضو سابق جنبش عدالتخواه دانشجو) میثم مهدیار

 کلیات تعارض منافع  
 

رند، در کشور حضور دا یادیز یصنف یهاتشکل. کرده است تعارض منافع است جادیکه فساد را ا یلیاز دال  یکی
 یکنند، اما برخ یریگیمطالبه خود را چه از مجلس و چه از دولت پ توانندیها هستند که مصنف نیاز ا یاما برخ

ض منافع به خاطر ضعف قانون کار کشور تعار نیا خود را مطالبه کنند. یهاراحت خواسته توانندینمصنوف 
 گریخود را مطالبه کنند و د یهار بتوانند خواستهتمتشکل شوند تا راحت دیمختلف با یهارو صنوف نیاست از ا

 .ستین ییبه تشکل دانشجو یازین
ات است مثال موضوع یارسانه یاست که مطالبه گر نیها ااز آن یکیوجود دارد که  یسه سطح در مسئله مطالبگر

متاسفانه مسئله  هم آنچنان کارساز نبوده است. یلیو خ شودیمنتشر م یمجاز یکه در فضا ییهاهشتگ ای
 به ساختار و منافع مردم کشور زده است. یمورد ضربات نیتعارض منافع در کشور وجود دارد که هم

 خبرگزاری دانشجو 
 

https://nabzeenergy.ir/fa/news/23821
https://nabzeenergy.ir/fa/news/23821
snn.ir/003go4
snn.ir/003go4
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 بودجه  قانون هاییدگیچیپ ، منشاءتعارض منافع
 77مهر 3ـ ( اصالح ساختار بودجه مجلس تهیکم سیرئ) محسن زنگنه

 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه  
 

ف گفت: واقعا شفا ست،یعموم جامعه ن یسوال که چرا بودجه به زبان ساده و همه فهم برا نیزنگنه در پاسخ به ا
چون بودجه ما  آورند،یکه م یرانت یهادر بودجه به جهت تعارض منافع است و فشار هایدگیچیپ نیا میبگو

 صفحه باشد. 01در حد  تواندیم
 تحلیل بازار نیوز –پایگاه خبری  

 

 

 تعارض منافع و دستکاری در تحقیقات پزشکی و سالمت
 77مهر 9ـ سایت وقایع روز

 تعارض منافع در حوزه ی سالمت  
 

ادعا کردند که مصرف  قیآن تحق سندگانیمنتشر شد. نو ونیناسیبر ضد واکس ینود، مقاله ا یدر اواخر دهه
 داوران نشان داد یحال، بررس نی. با ادهدیم شیرا افزا سمیاوت یماریکودک به ب یاحتمال ابتال MMRواکسن 

کرده  یخود دستکار یهادگاهید دییتا یرا برا جینتاو تعارض منافع،  یبا نقض اصول و قواعد علم سندگانیکه نو
 کودک انجام گرفته بود و کامال رد شد. 0۵ یمطالعه تنها رو نیبودند و ا

 سایت وقایع روز 
 

 

 البرزآموزش و پرورش در  تعارض منافع تیریمدگزارشی از 
 77مهر 7ـ (  آموزش و پرورش استان البرز رکلیمد) یساالر قاسم

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

 رکلیمد یساالر قاسم استیاستان البرز به ر یدولت رینظارت بر مدارس و مراکز غ یجلسه شورا نیو چهارم یس
 یبر راه انداز یمبن یو حقوق یقیهای افراد حقاز درخواست یآموزش و پرورش استان برگزار و در خصوص تعداد

 شد. یریگ میدر  تصم یردولتیو زبان خارجه غ یمدرسه و مرکز آموزش علم
 تیو "عضو یدولت ریمدرسه غ " و ادارهیو راه انداز تیهمزمان "مالک تیجلسه گفت: ممنوع نیدر ا یقاسم ساالر

تعارض منافع در آموزش و  تیریقانون "مد قیمدارس" از مصاد نینظارت بر ا یو شورا یاستگذاریس یدر شورا
 تعارض منافع قیکه مصاد یرانیمد ورشوزارت آموزش و پر  یاز سو یپرورش" است و بر اساس ابالغ دستورالعمل

از  ایدام و اق یردولتیمرکز غ ایمدرسه  یلیتعط ای تیبه توقف فعال نسبت ستیبامی کند،یدرباره آنها صدق م
 یاهاشور  یدر استان سه نفر از اعضا مذکور انصراف دهند. یدر شوراها تیاستعفا و از عضو ییپست اجرا یتصد

ه بافراد بالفاصله پس از ابالغ دستورالعمل، نسبت  نیقانون بودند که ا نیشامل ا یردولتینظارت بر مدارس غ
 خود اقدام کردند. یآموزش یواحدها تیتوقف فعال

 وزارت آموزش و پرورش 
 

https://bazarnews.ir/fa/news/78012
https://bazarnews.ir/fa/news/78012
https://vaghayerooz.com/fa/news/4326
https://vaghayerooz.com/fa/news/4326
https://www.medu.ir/fa/news/item/1298719
https://www.medu.ir/fa/news/item/1298719
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 شهردار از سازمان نظام مهندسی به دلیل تعارض منافعخروج معاون 
 77مهر 3ـ  رسانه همدلی زنجان

  شوراها و شهرداریتعارض منافع در  
 

 دیساختمان استان زنجان شد. سع یسازمان نظام مهندس رهیمد ئتیدر ه یعباس دیسع نیگزیجا امهریک نیرام
به  یساختمان استان زنجان بود که بعد از انتصاب و یسازمان نظام مهندس یدوره فعل رهیمد ئتیعضو ه یعباس

 سازمان خارج شد. نیا رهیمد ئتیاز ه افعتعارض من لیعنوان معاون شهردار زنجان به دل
 تحلیلی همدلی زنجان –رسانه خبری  

 

 

 زیستفساد یا حهیتعارض منافع، ال تیریمد
 77مهر 7ـ  (رانیا یعضو انجمن حسابرسان داخل)ی رضا توسل

 کلیات تعارض منافع  
 

و  سازانمیشود تصمسبب می حهیال  نیشود،ایم داریپد کینزد ندهیتعارض منافع در آ تیریمد حهیال  بیآثار تصو
 موجب ص یساالر ستهیو شا یزیفساد ست ریدر مس گذارانلیر

ً
 تیه و رعاجانبهمه انتیمطلوب گام بردارند، مضافا

 یهمه نهادها رانیو مد نیمقامات و مسئول هیکل حه،یال  نیقلمرو ا حقوق شهروندان جامعه است. یحداکثر
کالن  ریبا تداب دیقانون تعارض منافع، با یاجرا یجانبه براهمه یهارساختیز یاز طرف. ردیگیرا دربرم یحکومت

 یهارساختیز جادیقانون و ا بیوگردد که در صورت تص جادیاجرا ا یبرا ییقضاو شبه ییقضا ،ینظارت ،یادار
 ود.ب میتعارض منافع، خواه یهاتیموقعاز سوء یریشگیپ یبرا  یو مهم ستهیشا راتیمذکور، قطعا شاهد تأث

 صادروزنامه جهان اقت 
 

 

 راه و شهرسازی وزارت پیگیری حقوقی تعارض منافع در
 77مهر 7ـ  ی(راه و شهرساز ریوز یمشاور حقوق) معصوم نیحس
 ی مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزه  

 

نظر  ساختمان از ینظام مهندس یهادر سازمان نیادیبن یمشکالت جادیکه تعارض منافع، منجر به ا میدانیهمه م
تالش کرد تا تعارض منافع را با  یکه آخوند میشاهد بود زیراستا ن نیو عملکرد شده بود. در هم ییکارآ

 کند که اتفاق یاصالح و سامانده ییهادستورالعمل
ً
 کشور قرار گرفت. یمورد استقبال جامعه جوان مهندس ا

 تایو دفاع میشده بود که ورود کرد یمختلف یهاتیو صاحبان منصب و قدرت، شکا نفعانیذ یبرخ یاز سو
 بخشنامه تیاقدامات  الزم انجام و در نها رفت،یپذیصورت م یاصالحات دیکه بای مناسب ارائه  شد و در موارد

داده و  صیمعتقدم وزارتخانه در موضوع تعارض منافع درست تشخ در خصوص موضوع در حال اجرا است. ریوز
بحث تعارض منافع  نیکشور هم یخدمات مهندس هیو ارا ینظام مهندس یهاسازمان یجد یهابیاز آس یکی

 آن هستند. یجامعه و مردم متضرر واقع تیر نهابوده که د
  یوزارت راه و شهرساز یخبر گاهیپا 

 

https://hamdelizanjan.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7/
https://hamdelizanjan.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7/
https://jahaneghtesad.com/%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%D8%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2/
https://jahaneghtesad.com/%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%D8%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2/
https://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/546331-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شد بیتهران تصو یتعارض منافع در شهردار تیریطرح مد
 77مهر 01ـ خبرگزاری مهر 

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری  
 

شهر تهران بود  یاز دستور جلسات شورا یکی« تهران یتعارض منافع در شهردار تیریمد»طرح  یموضوع بررس
 ونیسیبه عنوان مخبر کم نیآرو بهاره .دیشهر تهران رس یشورا یاعضا بیکه پس از اعمال اصالحات الزم به تصو

طرح  نیا»مشترک گفت:  ونیسیشده در کم ییطرح نها حیطرح، در توض نیا شنهاددهندهیبرنامه و بودجه و پ
اند که شده فیشده است. در ماده اول واژگان تعر لیماده تکم 03بخش و  7شده در انجام یهایپس از بررس

ارض تع تیموقع یمعامالت دارا دیتحد ایمنع ». بخش دوم که با عنوان ندهست رانیآنها بستگان و مد نیترمهم
 نیارائه شده است در واقع قانون منع مداخله را در نظر گرفته است اما آن را توسعه داده است. همچن« منافع

 یدرصد سهام شرکت 5از  شیب یشهردار رانیشده که اگر مد انیطرح ب نیدر ا ره،یمدئتیدر ه تیعالوه بر عضو
با  عاملهطرف م تواندیو مشاوره آن را انجام دهند، شرکت مذکور نم یو حسابرس یبازرس ایرا داشته باشند 

 .«کندیم دایادامه پ زیسال پس از خاتمه خدمت ن ۵معامله تا  تیممنوع نیا نکهی. به عالوه ارندیقرار بگ یشهردار
 دیتحد ایمنع »بخش رکه د یمنع معامالت ییضمانت اجرا»و شهر هوشمند ادامه داد:  تیشفاف تهیکم سیرئ

 نیکه ا ییقراردادها طرفهکیفسخ  اریآمده که اخت 9ذکر شده در ماده « تعارض منافع تیموقع یمعامالت دارا
 «تهران داده است. یتعارض منافع را دارند به شهردار تیموقع

که پروانه  یممنوع شده است که کارکنان 7و  3در ماده »بخش سوم گفت:  حیدر توض سهیرئأتیعضو ه نیا
 یمکارتهران ه یکه با شهردار یوکال و کارشناسان دادگستر ایپروانه استفاده کنند  نیدارند از ا یمهندسنظام

پاداش و  افتیدر زین 01کنند. در ماده  یرهمکا شودیتهران اقامه م یشهردار هیکه عل ییهاروندهدر پ کنند،یم
تابعه  یواحدها رهیمدئتیکه عضو ه یرانیمد یشده است، از سو حیکه در قانون تصر یاز حد شیب یدیع

 «هستند ممنوع شده است. یشهردار
در  رانیبستگان مد یریکار گبخش به نیدر ا»داشت:  انیب زیدر استخدام ن دیتحد ایبخش منع  حیدر توض یو

ه ک یاستخدام یحقوق افراد، قراردادها عییاز تض یریجلوگ یآنان ممنوع شده است اما برا تیدوره مسئول یط
 .«شوندیبند مستثنا م نیاز شمول ا شودیمنعقد م یاستخدام یو رسم ریفراگ یهاآزمون یبر مبنا

 گریو کارکنان مطابق با د رانیمد یاز سو هیهد افتیدر نکهیطرح عالوه بر ا نیدر ا»در ادامه گفت:  نیآرو بهاره
 کنندهافتیدر یتهران ملزم شده است فهرست اشخاص حقوق یکشور ممنوع اعالم شده، شهردار نیقوان

 .« دیصورت برخط منتشر نمارا به یشهردار یهاکمک
 یشورا رح،ط نیا بیبا تصو»کرد:  انیبرنامه و بودجه ب ونیسیکم سینائب رئ یرسول طرح، نیا یبررس جریان در

رد: طرح عنوان ک نیا اتیدرباره کل زین ینظر ریبش .«دیخواهد رس تیدر حوزه شفاف یپنجم به دستاورد بزرگ
که  ییهاطرح ضرورت نداشته باشد. و اگر بخش نیا یتعارض منافع دولت بررس حهیال  یبا توجه به بررس دیشا»

 «کندیم تیکفا رد،ینشده، مورد توجه قرار گ دهیدولت د حهیهست که در ال 
 .دیرس بیبه تصو نینفر از حاضر 03موافق از  یرا 06طرح با  اتیکل

 پارس نیوز/  خبرگزاری مهر 

 

https://www.mehrnews.com/news/4418785
https://www.mehrnews.com/news/4418785
https://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/546787-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%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
https://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/546787-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%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
https://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/546787-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%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
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 نظام آموزشتعارض منافع در کنکور نابسامان، نتیجه 
 77مهر 0۵ـ  ی(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یمعاون رفاه اجتماع)احمد میدری 

 عمومیی آموزش تعارض منافع در حوزه  
 

 که در معلمان یاخالق هیکنم به خاطر شرافت و روحقانون تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، فکر می یاجرا
 .بوده است مشیو ت ییرزایم یحاج یهست، صورت گرفته و حتما اراده آقا

 نیو بخش آموزش و پرورش کشور از ا زندیضربه م یادار ستمیس تیفیها به کبحث تعارض منافع در همه بخش
. تبحث کنکور اس ده،ید بیکه در آموزش و پرورش از تعارض منافع آس ییجا نیمهمتر .ستین یقاعده، مستثن

ها را به سمت مؤسسات وجود دارد که بچه لیفعال هستند، تما کورکه در بخش کن یدر بحث مؤسسات آموزش
کور، دانش آموز پس از آزمون کن کیامسال،  وریشهر درآمد را کسب کنند. نیشتریسوق بدهند تا بتوانند ب یآموزش

وزارت آموزش و پرورش  .شده است دهیآموزان شندانش یو بارها خودکش ستیبار ن نیاول نیکرد؛ ا یخودکش
کند؛ می جادیا یاما تعارض منافع سازمان ستین ادیدرآمدها ز نیکه ا یردگرا می یاز درآمد مؤسسات آموزش یبخش

به  یقتو نظارت کند، مصداق تعارض منافع است. دیباشد که بر آنها با یاز درآمدش از کسان یبخش یاگر سازمان
 مایساعت در ماه، صدا و س ۵5۵آموزش دهند و  ما،یکه در صدا و س دیدهکنکور اجازه می یموسسات آموزش

 دارد.  یبا موسسات خصوص یبرنامه مشارکت
و هم در  یهستند که هم در بخش خصوص افرادیپرورش مانند وزارت بهداشت، کار، مسکن، در وزارت آموزش و 

نه تنها در زمان  یعنیکشورها ممنوع است  نیاست که در عموم قوان یاطهراب نیو ا کنندیکار م یبخش دولت
که  یاانهمرتبط با وزارتخ یهاتیفرد حق ندارد وارد فعال ،یکمتر از پنج سال بعد از بازنشستگ یاشتغال بلکه حت

 شده است. هیبه رو لیتبد رانیدر آن بازنشسته شده، شود اما در ا
وز دهد؛ مج تیکه خودش ناظر است، مجوز فعال یاست که دستگاه نیا تعارض منافع سازمانی قیاز مصاد یکی
را  یستیهای بهزکینیکل یکند؛ مجوزهادهد و نظارت هم میرا وزارت بهداشت می یهای خصوصمارستانیب

 گر،ید یوجود دارد. در کشورها فهیتعارض وظ یعنی نیدهد و ادهد و نظارت را هم خودش انجام میمی یستیبهز
دو نقش مجوز دهنده و  دیاست و ناظر وزارت بهداشت است. چون نبا یدهد مثال شهردارکه مجوز می یآن کس

 مشکل وجود دارد. نیها اباشد و در همه دستگاه یکیناظر 
 خبرگزاری تسنیم/  خبرگزاری ایسنا 

 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: ی تلویزیونی و کلیپ چند برنامهی گذشته، در هفته
 77 مهر 5/ ۵1برنامه تهران / شبکه پنج سیما /تعارض منافع در آموزش و پرورش 

 77مهر  5/ جام جم آنالین /   شودیآن به شدت حس م یخال یکه جا یتعارض منافع، قانون قانون 

 کافه فیلم /  تعارض منافع چیست؟ / 

 77مهر  5/ پایگاه اطالع رسانی سیما / تعارض منافع در آموزش و پرورش 

 77مهر  00/ شبکه آموزش / برنامه پرسشگر/   یتعارض منافع در نظام آموزش 

https://www.isna.ir/news/99071208474
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/12/2361430
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/12/2361430
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/12/2361430
https://www.telewebion.com/episode/2377864
https://www.telewebion.com/episode/2377864
https://jamejamonline.ir/fa/news/1277336
https://cafefilim.com/v/y0yn144/
http://www.iribtv.ir/portal/newsview/35698
https://www.telewebion.com/episode/2383574
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 یاعاجتم نیمنافع پزشکان و سازمان تام انیبخش درمان؛ در تعارض م
 77مهر 3ـ  (و جامعه یتحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز) زهره سروش فر

  تامین اجتماعیتعارض منافع در  
 

منافع  سوکیقرار گرفته است و از  انهیم یتیدر موقع یبه نوع یاجتماع نیگفت، معاونت درمان سازمان تأم توانیم
سو پزشکان که به صورت کامل با منافع سازمان همراه و هم نافعم گرید یمطرح است و از سو نجایسازمان در ا

 ریناپذمعاونت اجتناب نیتعارض منافع در ا یاهتیعلت موقع نیمتفاوت دارند و به هم یمنافع یو در موارد ستندین
 است.

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

  

https://iran-bssc.ir/?p=11425
https://iran-bssc.ir/?p=11425
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 رض منافع، از بابل تا امریکا!تعا :یمجاز یتعارض منافع در فضا لیتحل
 

 میالد زمان 
 

مجازی به زبان فارسی در رابطه با تعارض منافع یا کلیدواژه تعارض محتوا در فضای  089مهر، تعداد  7تا  8در بازه زمانی 

درصد بوده  8درصد و اینستاگرام با  5/84درصد و تلگرام با  5/6۵اند.توزیع این محتوا در توییتر با منافع تولید شده

م کرد. تعارض توان به چند دسته تقسیاست. به طور کلی مباحث مطرح شده از جانب کاربران فضای مجازی را می

منافع در مجلس شورای اسالمی، تعارض منافع در بازار سرمایه )بورس اوراق بهادار(، تعارض منافع در نظام سالمت و 

شود تعارض منافع در ریاست جمهوری امریکا موضوعات پرتکرار در این بازه زمانی هستند. در این یادداشت سعی می

های کاربران فضای مجازی در خصوص تعارض منافع پرداخته اضع و دیدگاهبه برخی از مهمترین و پربازدیدترین مو

 شود.

 نمایندگان مجلس در دام تعارض منافع

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به طرق مختلف ممکن است در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرند. مقام نمایندگی 

تواند در معرض انواعی های محتلف کشور همواره میحوزهمجلس به دلیل دارا بودن قدرت نظارتی و قانون گذاری در 

ود. از شاز تعارض منافع مانند اتحاد و ناظر و منظور، اشتغال همزمان و غیره قرار بگیرد و لذا مقام حساسی شناخته می

و های مختلف تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی بحث این رو به طور معمول در فضای مجازی درباره موقعیت

ی از یکی از مواردی که برای جلوگیر»نویسد: شود. کاربری به نام میثم ظهوریان در اکانت توییتری خود میگفتگو می

ـا ها یتعـارض منافع حتما بایـد در مجلس ممنوع شود همین امکان اسـتخدام شـدن در حیـن نماینـدگی در وزارتخـانه

کند و هم سطح کارشناسی نهاد ـم شـان نظـارتی مجلس را تضعیف میها اسـت کـه ههیـات علمی شـدن در دانشــگاه

کند که در ادوار مختلف مجلس مورد بحث بوده است. گاهی اوقات این توییت به نکته ای اشاره می« مربوطه را.

مایندگی ننمایندگان مجلس در دوره نمایندگی به فکر دوران بعد از نمایندگی هستند و به سبب ارتباطاتی که در دوره 

کنند تا در های دولتی و یا غیردولتی عمومی دست و پا میکنند برای خود شغل یا مقام مهمی در سازمانکسب می

شود تا نماینده مجلس صورت از دست دادن مقام نمایندگی چیز زیادی را از دست نداده باشند! این مسئله باعث می

و آنطور که باید و شاید به وظایف حاکمیتی و ملی خود عمل نکند.  از مقام نظارتی خود به صورت جهت دار بهره ببرد

های دولتی، نیمه دولتی، این مصداق عینی تعارض منافع است. از جمله این موارد استخدام در هیئت مدیره شرکت

مثال  به عنوانهای سراسر کشور است. ها ، ادارات استانی و از همه پرتکرارتر عضویت در هیئت علمی دانشگاهوزارتخانه

راهکار عضویت در هیئت علمی باید این باشد که نماینده بعد از اتمام دوره نمایندگی و زمانی که دیگر نماینده مجلس 

ها ارسال کند. در همین راستا کاربر دیگری با نام شورای اسالمی نبود، درخواست بررسی رزومه خود را برای دانشگاه

یـد حتی برای بعـد دوره نماینـدگی هم فکری کنـد و قوانینی بـا توجه به تعـارض مجلس با»نویسد: سارا کیانی می

 «منـافع تصویب بشود تا از این دسته اتفاقات پیش نیاید
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 های غیرانتفاعیطرح مبارزه با تعارض منافع و دانشگاه
کمیسیون آموزش و های تلگرامی بازدید زیادی داشت سخنانی از سخنگوی در هفته گذشته خبری که در کانال

تحقیقات مجلس بود که در مورد طرحی جدیـد برای ممنـوعیت راه انـدازی دانشــگاه خصوصـی توسـط مسئوالن 
اگر این طرح در کمیسـیون و سـپس در صحن علنی مجلس رای بیاورد، بخش زیادی از » کرد: دولت، بیان می

جـود دارد، از بیـن میرود، زیرا بـا ایـن قـانون، کسـانی کـه هـم هایی که در رابطه بـا تعـارض منـافع مـدیران ودغدغه
 «پست دولـتی دارنـد و هم دانشگاه خصوصی احداث میکنند، نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

 هایممنوعیت دانشگاهکند. قبال در یادداشت این طرح دارای نقاط ابهامی است که هدف سیاستگذار را مبهم می
ه در ترین مسئلبه این مسئله پرداخته شده است. در واقع مهم غیرانتفاعی؛ مدیریت تعارض منافع یا حل و حذف آن؟

عی چیست؛ آیا منظور از های غیرانتفاارتباط با طرح مذکور این است که روشن نیست منظور از ممنوعیت دانشگاه
ای از مؤسسان این های غیرانتفاعی است؟ در این صورت، اگر عدهممنوعیت، تعطیلی و عدم فعالیت دانشگاه

های غیرانتفاعی با چه دلیل و اند، تعطیلی کلیۀ واحدهای دانشگاهها دارای مناصب دولتی و حکومتی بودهدانشگاه
های غیردولتی زمان و سهامداری مدیران وزارت علوم در دانشگاهال همتوجیهی توصیه شده است؟ روشن است اشتغ

یت ای برای مدیرآید، اما آیا حذف و تعطیلی این مراکز آموزشی راهکار بهینهمصداق بارزی از تعارض منافع به شمار می
 تعارض منافع است؟

 تعارض منافع در شورای شهر بابل
شد که های محلی شمال کشور دست به دست میهای تلگرامی به ویژه کانالکانالویدیوکلیپی در هفته گذشته در 

شود یک عضو شورای شهر بابل نام داشت. آنطور که در این کلیپ مطرح می« خواهران قریب؛ یک روح در دو جسم»
ر متن همراه این کند! درای صادر می« ماده صد»ها در کمیسیون گیرد و برای همان پروژههای ساختمانی میپروژه

حاال از شـما میپرسـیم، آیا او در رای "ماده صد" منافع شـهر را انتخاب میکند یا منافع » شود که کلیپ مطرح می
 «کند؟ها دستمزد دریافت میکارفرمایی که از او بابت پروژه

آید. این موقعیت در فارغ از صحت این کلیپ، موضوع مطرح شده یکی از مصادیق بازر تعارض منافع به حساب می
گذاری برای خود )یا نظارت بر خود( است. در این های نزدیک به قاعدههای تعارض منافع، از موقعیتتعاریف موقعیت

موقعیت نماینده شورای شهر به عنوان رای دهنده به یک قاعده از پیش تعیین شده، بین منافع شهری و منافع شخصی 
ود مقررات مشخص، اگر این موضوع حقیقت دارد، آن نماینده باید یا از شورا استعفا قرار دارد. در حال حاضر و در نب

های از این قبیل خود را به ها بپردازد و یا از دریافت پروژه خودداری کند. همچنین باید حتما فعالیتداده و به پروژه
و راهکارهای مدیریت تعارض منافع، مانع شورا گزارش دهد. این موقعیتی است که باید از آن اجتناب کرد و با قوانین 

 .توان یافتهای مختلف میها را به احتمال زیاد در بخشآن شد و از گسترش آن جلوگیری کرد. این قبیل از موقعیت

 ترامپ، بورس اوراق بهادار و دیگران!
فع ن موارد بحث تعارض منادر هفته ای که گذشت چند موضوع دیگر نیز موردتوجه کاربران فضای مجازی بود. یکی از ای

در ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا بود که با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث داغی محسوب 
 ۵106رئیس جمهـور بـوده و سـال  ۵109ترامپ در سـال »گوید: شود. کاربری به نام شروان فشندی در توییتر میمی

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/9287/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/9287/
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و دیگر  interest of conflictانتخابـاتی گذرانـده است. لـذا به دلیـل پرهیز از تضـاد منـافع  را هـم عمـدتا به مبـارزات
هـای سیاسـی، خود را از کارهـای تجـاری کنـار کشیده و اداره امپراتوری عظیم تجاری خود را به فرزندان و محـدودیت

داشته باشد، صرف کنار کشیدن از فعالیت تجاری و تواند ابعاد متقاوتی این موضوع می«. هیات امنای معتمد سپرده
گذار در تواند در قامت قاعدهبرد، کما اینکه میسپردن امور به هیئت مدیره و غیره موقعیت تعارض منافع را از بین نمی

 جهت منافع شخصی فعالیت کند.

هفته گذشته بود. آرش کریم  بحث همیشگی تعارض منافع در سازمان بورس اوراق بهادر نیز از دیگر موضوعات داغ
ای بورس رو به عنوان ابزار مـدیریت بـازار همون منطقی که امروز معامالت لحظه»نویسد: بیگی از کاربران توییتر می

ها فکر کنه؟ بعضی از حضرات صرف و نحو تضاد منافع هستند دیـد و ممنوع کرد چرا نبایـد به کاهش کارمزد کارگزاری
هر موقعیتی که ناظر و یا قاعده گذار بتواند منافع شخصی خود «. بازار سرمایه میدونند خودشون روو همزمان رگالتور 

را در وظایف کاری دخالت دهد، تعارض منافع است. این کاربر به موقعیت تعارض منافعی که شخصیت حقوقی تنظیم 
ربر دیگری به نام حسین اصغری ثانی در توییتر تواند در آن گرفتار شود اشاره دارد. کاگر بازار بورس اوراق بهادار می

رییس هیئـــت مـــدیره شـــرکت تـــامین ســـرمایه ... کـــه بـــازارگردانی خـــودرو را بـــه عهـــده گرفته :»نویسد می
رییس سازمان بورس هست!!!! معما چون حل شود؛ آسان شود! این قانون تضاد منافع را هم برای من و شما 

 تواند یک موقعیت بارز تعارض منافع باشد! صحت این خبر مشخص نیست اما در صورت صحت می«. شتندگذا

موضوع دیگری که در هفته گذشته به آن پرداخته شد تعارض منافع در نظام سالمت بود. کاربری به نام ایمان در توییتر 
در ایران بـا مسائل این حوزه مسـئله تعـارض به دلیـل درگیر بودن منـافع شخصـی سیاسـتگذار سـالمت »گوید: می

منـافع تـو سیاسـتگذاری ایـن حـوزه بسـیار جـدیه و این مسـئله مـانع از اصـالحات ساختـاری و دخـالت بهینه 
در واقع یکی از موانع جدی حل معضل تعارض منافع و یا اصالح در بخش سیاستگذاری کشور، «. سیاستگذار میشه

های تعارض منافع و افراد منتفع از آن است که از هرگونه فعالیتی جهت رفع و مدیریت تعارض منافع وجود همین کانون
کنند. بسیار مهم است که برای مدیریت تعارض منافع در کشور یک عزم همگانی در سطوح مختلف جلوگیری می

 حکمرانی شکل بگیرد تا این مشکل ریشه ای به نوعی حل شود. 

 
 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

 رمایید: جامعه جهاد دانشگاهی مکاتبه ف
info [at] iran-bssc.ir 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

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

 1399 مهر 11تا  5  - چهاردهمشماره 
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
 

 

https://www.instagram.com/iranbssc/
https://www.instagram.com/iranbssc/
https://t.me/IranBSSC
https://t.me/IranBSSC
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/

