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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 «سیاست خوب»درآمد: مدیریت تعارض منافع، ابزاری برای تدوین 
 های حاکمیتیاصالح نظام اداری در راستای ارتقای ظرفیت

 
 بهنام ذوقی

 
لگوهای ا های مختلفی ازنظریات توسعه،مبارزه با فقر و نابرابری و کاهش فساد نسلبرای دستیابی به رشد اقتصادی، 

های ها در شناسایی ریشههای آنتوان به اختالفهای نظریات مختلف را میاند. تفاوت در توصیهدادهمتفاوتی ارائه 

ای توان چرخهتداوم رکود اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه توضیح داد. بر اساس مشاهدات تجربی می

ی عبارت خواهند بود از رکود اقتصادی، هزینه اکند. عناصر چنین چرخهرا ترسیم کرد که این وضعیت را بازتولید می

های غیرپاسخگو. هر جویی و فساد و حکومتمبادله باالی بازارها، حقوق مالکیت ضعیف و مداخالت نامناسب، رانت

های این ها و دانشمندان علوم سیاسی برای حل مشکالت جوامع در حال توسعه، یکی از حلقهنسل از اقتصاددان

 است.  است و بر حل مشکالت در آن حوزه تمرکز داشته وان نقطه ورود شناسایی کردهزنجیره را به عن

های معمول به کشورهای در حال توسعه همچون ای نشان داده است که توصیهتجربیات چندین دهه برنامه ریزی توسعه

کاهش  و تعدیل ساختاریر ای مبتنی بهای توسعهریزیدرست همانند نسل قبلی برنامه« حکمرانی خوب»عناصری از 

اند و در بسیاری از موارد موجب افزایش فساد، از بین نداشته دستاوردهای چشمگیریمداخله دولت در اقتصاد، عمال  

ار های تجویزی همچون ایجاد فشبرنامه اند. اینرفتن ثبات سیاسی و بسته شدن مسیر اصالحات در این کشورها شده

ز هم ها در جهت افشای فساد هنوهای کمتر توسعه یافته به پاسخگویی بیشتر یا آزادی رسانهبرای ملزم ساختن دولت

ظر هایی ضروری به نمحور، پیگیری چنین طرحهای سیاسی غیرکارشناسی هستند. در نگاهی اخالقسکه رایج بحث

ای توان اظهار نظرهم یک نقشه راه دقیق برای توسعه در کشورهای در مراحل مختلف توسعه نمیرسند اما با ترسیمی

ها به تعبیر فریدمن منجر به افزایش فساد و ناکارآمدی محور را الگوی عمل قرار داد. برخی از این طرحقطعی و اخالق

ها در طول ربع قرن شدند و برخی های ملتها به تعبیر جفری ساکس منجر به از دست رفتن فرصتشدند، بعضی از آن

ها دیگر به تعبیر مشتاق خان باعث پسرفت و بسته شدن امکان اصالحات شدند. البته هر کدام از این سیاست

ها وری آنها بکوشند کارایی و بهرهاند تا با بازنگری در این طرحاند اما نظریات جدیدتر تالش کردهدستاوردهایی داشته

 برند. را باال ب

ولویت های حاکمیتی به عنوان اها در نظریات اخیر، تأکید بر اصالحات اداری و ارتقای ظرفیتیکی از نتایج این بازنگری

توان به عنوان را می اوغلو و رابینسونعجم، جومو، نورث، فوکویاماپردازانی همچون اول توسعه بوده است. نظریه

برای « وبخ هایسیاست»افتن های پیشگام در این حوزه معرفی کرد. در بستر این نظریات جدید مسئله اصلی، یچهره

ی در هایمبارزه با فساد و تقویت رشد اقتصادی نیست. امروزه اجماعی نسبی بر سر این امر وجود دارد که چه سیاست

https://iran-bssc.ir/research-fields/theoretical-bases-of-bssc/other-bases/9888/
https://iran-bssc.ir/research-fields/theoretical-bases-of-bssc/other-bases/9888/
http://eprints.soas.ac.uk/9921/1/DESA_Governance_Economic_Growth_and_Development_since_1960s.pdf
http://eprints.soas.ac.uk/9921/1/DESA_Governance_Economic_Growth_and_Development_since_1960s.pdf
https://iran-bssc.ir/research-fields/theoretical-bases-of-bssc/other-bases/9888/
https://iran-bssc.ir/research-fields/theoretical-bases-of-bssc/other-bases/9888/
https://iran-bssc.ir/research-fields/theoretical-bases-of-bssc/weak-state-powerful-state/12040/
https://iran-bssc.ir/research-fields/theoretical-bases-of-bssc/weak-state-powerful-state/11380/
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صلی اند. بلکه مسئله اها شدهل دانمارک در کار هستند که موجب شکوفایی اقتصادی و کاهش نابرابریکشورهایی مث

 هایی را ایجادتوان در جهان در حال توسعه، ظرفیتامروز متفکران توسعه این است که چگونه و با چه نقشه راهی می

 زی کنند. سااتی، شفافیت، فقرزدایی و غیره را پیادهمالی« های خوب  سیاست»ها در این کشورها قادر شوند کرد تا دولت

ای در ایران به پیامدهای چنین نظریاتی توجه زیادی نشده است. گذاری توسعههای حول فضای سیاستاما در بحث

کنند یهایی انتقاد مگذاران با نگاه سنتی، از دولت بابت سیاستروشنفکران و منتقدان نیز همچون برخی از سیاست

ها را از دولت اند ولی در همین زمان خود نیز انتظار عناصر دیگری از همین سیاستدر نظریات مردود شمرده شده که

 دارند که بنا بر نظریات جدید، از پیش محکوم به شکست هستند. 

لگوهای ا ها در کشورهای دیگر این است که باید از وسوسه تقلید ازگذاریها از شکست سیاستترین درسیکی از مهم

هایی مشابه با کشورهای توسعه یافته ممکن است در کوتاه خوب در کشورهای توسعه یافته دور شویم. پیگیری سیاست

ر های اجرایی به شکست منجهای دولتی مشروعیت دهد اما در بلندمدت به دلیل پایین بودن ظرفیتمدت به دستگاه

راحی ای ایران طهایی مطابق با مختصات توسعهواهد برد. ما باید پروژهتری از توسعه خخواهد شد و ما را به سطوح پایین

با  برند وهایی باالتر میها ما را در مسیر توسعه به پلهها را داریم و همچنین اجرای آنسازی آنکنیم که امکان پیاده

 کنیم. ها را تصحیح هایی مناسب، مسیر پیشرفت را بسنجیم و به طور ادواری رویهسازیشاخص

 به معنای عملیات کارآمدتر نظام اداری نیست، بلکه با بهبود ظرفیت
 
تی، نوع های حاکمیظرفیت اجرایی باالتر صرفا

هایی یابند. ما شاهد آن هستیم که در هر دوره، مقامات باالی دولتی با انتقاد به طرحهای تجویزی نیز ارتقا میسیاست

شان عمال  خود درگیر آیند ولی در دوره تصدیها بر سر کار میتوزیع یارانههمچون کارت سوخت، مسکن مهر یا نظام 

تر رقیهای متهای اجرایی حاکمیتی نسبت داد. سیاستتوان به ظرفیتشوند. دلیل این امر را میها میهمین سیاست

اکارآمد ذاران به همان نظام نگشوند و درنهایت سیاستتر به دلیل ناکارآمدی نظام اداری با شکست مواجه میو پیشرفته

های مناسبی از وضعیت رفاهی و درآمدی شهروندان وجود داده هایی همچون بانکشوند. اگر ظرفیتقبلی راضی می

ای وجود خواهد داشت و اگر قوانینی برای مدیریت تعارض منافع داشته باشد، امکان طراحی نظام کارآمدتر یارانه

شود اما بدون ارتقای نظام اداری و در شرایط ها کمتر میها و اجرای ناقص آنسیاست اجرایی شوند، احتمال اعوجاج

 المللی حکمرانی وضعیت ما را بهبود نخواهد داد. فعلی، تقلید صرف از بهترین الگوهای بین

لوگیری از هنگامی که در مورد اجزایی از قوانین تعارض منافع همچون مبارزه با خویشاوندساالری، هدیه دادن یا ج

ول شود، در نگاه اهای خصوصی وابسته به کارکنان بخش عمومی بحث میهای دولتی با شرکتانعقاد قرارداد شرکت

با  تر نیز در میان است.ای مهمکنیم. اما بنا بر مقدمات نظری ذکر شده، مسئلهبه جلوگیری از اتالف منابع توجه می

منافع، نظام بوروکراتیک کشور کارآمدتر عمل خواهد کرد )مطابق با سازی قوانینی همچون مدیریت تعارض پیاده

راهم های بهتر فشود( و زمینه را برای اجرای سیاستالگویی که در متون به شکل یک بوروکراسی وبری توصیف می

 تالشی برای کاهش تخلفات نیست بلتوان گفت پیادهکند. بنابراین، میمی
 
ه گام کسازی الیحه تعارض منافع صرفا
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بلندی در مسیر جراحی نهادی نظام حاکمیتی خواهد بود و برخی ساختارهای ناکارآمد حکمرانی را کارآمدتر و مؤثرتر 

 خواهد ساخت. 

به عنوان یک مثال، نظام آموزش و پرورش را در نظر بگیرید که در حال حاضر دچار مشکالتی جدی است: پایین بودن 

درسی گیری یک بخش مالی عظیم حول صنعت کمکآموز، شکلراکم باالی دانشکیفیت آموزش در مدارس دولتی و ت

نشینی بخش دولتی. در هر دوره، مدیران ارشد و رقابت نابرابر کنکور و رشد نامتناسب مدارس خصوصی همراه با عقب

ین مشکالت و کنند که قصد حل برخی از اوزارت آموزش و پرورش با پرداختن به بخشی از این مشکالت، اعالم می

شود، بدون اینکه تغییری اساسی ها را دارند. اما شاهدیم که هر بار اداره وزارتخانه به مدیر بعدی واگذار میتغییر رویه

انضباطی بوروکراتیک در این بخش نسبت داد. وجود توان در بیدر این سیستم انجام شود. بخشی از این مشکل را می

خصوصی )به عنوان  گذاری خود در بخشزمان با تصدی پست دولتی، در حوزه قانونتعداد زیادی از مدیرانی که هم

ه ، باعث شده است کفعال هستندمثال در مدارس غیردولتی، مؤسسات آموزشی کنکور یا تألیف کتب کمک درسی( 

ها در این حوزه مسیری غیرمعقول را بپیمایند که با منافع عمومی در تضاد هستند. آمار نسبت مدارس گذاریسیاست

ت جم صنعتری است و ارقام تخمینی در مورد حخصوصی به عمومی در ایران در مقایسه با کشور آمریکا نیز رقم بزرگ

کنکور چیزی قابل مقایسه با بودجه وزارت آموزش و پرورش است. تنها پس از اصالح نظام اداری در این حوزه و حذف 

توان در مورد نسبت مطلوب ارائه خدمات خصوصی به عمومی یا ساختار کنکور و ارتقای منافع شخصی است که می

 سازی کرد. ری را پیادهتهای مطلوبکیفیت آموزش اقدام کرد و مجموعه سیاست

ه توان لزوم اولویت دادن بتر به چیدمان نهادی بسیاری دیگر از ساختارهای حاکمیتی کشور نیز میبا نگاهی دقیق

های های حاکمیتی را در عمل مشاهده کرد. درواقع، تا زمانی که سطوح پایین ظرفیتاصالحات اداری و تقویت ظرفیت

د که رسد فرق چندانی وجود ندار کنند، به نظر میسیاستی را از رهبران دولتی سلب میاجرایی حاکمیتی امکان تغییر 

سازی گیرند. طراحی و پیادههای مدیریتی را بر عهده میچه کسانی، از جناحی و با چه دیدگاهی مسئولیت

 های اجرایی حاکمیتی است. گیرد و محصول مستقیم ظرفیتهای خوب در خالء انجام نمیسیاست

*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایها و گزارشاخبار، تحلیل ده  یگز

 ای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علت عدم اجرای اصالح ساختار بودجه، این نیست که برنامه

خاطر آن است که اجرای اصالح آوریم بلکه به برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر در نمی

 کند.ها برخورد میساختار بودجه، به تضاد منافع دستگاه

  اعضای کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در پنجمین جلسه این کمیسیون، به نقد و بررسی

 الیحه مدیریت تعارض منافع پرداختند.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338652/معاونان-و-مدیران-مشمول-تعارض-منافع-این-هفته-از-وزارت-آموزش-و-پرورش-می-روند
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338652/معاونان-و-مدیران-مشمول-تعارض-منافع-این-هفته-از-وزارت-آموزش-و-پرورش-می-روند
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  :الیحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت

است که بر اساس مطالعات وسیع و تطبیقی روی آن کار شده است و تأسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران 

 است. وی از رئیس مجلس مجددا درخواست کرد این الیحه در دستور کار مجلس قرار گیرد. 

 مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ادبیات تضاد منافع به زاده هاشمی نایب رئیس اول امیرحسین قاضی

 تازگی در کشور تولید شده و نیاز به مطالبه عمومی و جمعی دارد.

 های مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران یکی از دالیل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه

های حکومتی عنوان کرده و های وابسته به نهادانها یا ارگخالی، مالکیت تعداد زیادی واحد برای بانک

 واحد متعلق به نهادی خاص شناسایی شد. ۰۰۲۲افزاید اخیرا می

  و « جامع پذیرش و آموزش وکالت»خبرگزاری فارس خبر داده با گذشت بیش از دو سال از اعالم وصول طرح

وه بررسی طرح منتشر نشده است. بر در حالی که مجلس دهم به کار خود پایان داد، هنوز هم گزارش کارگر 

اساس خبر این خبرگزاری، علت این موضوع تعارض منافع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است؛ 

الت از شرکت در آزمون پروانه وک چرا که نمایندگان دارای تحصیالت مرتبط، با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی

ه وکالت بدون شرکت در آزمون انگیزه مهمی برای اعضای کمیسیون همین امکان دریافت پروان معاف هستند و

 قضائی ـ حقوقی است که از گسترش این بازار ممانعت به عمل آورند. 

 

1399آبان  11مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ   
 

  

 
 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 مجلسقضائ ونیسیکم یبرابر اعضاتعارض منافع  ضد یآزمون
 99آبان  3ـ خبرگزاری فارس 

 در مجلس تعارض منافع 
 

با هدف اصالح بازار خدمات « وکالت رشیطرح جامع آموزش و پذ»موسوم به  یطرح ۶39۱سال  یانیپا یدر روزها
ع ارجا یـ حقوق یقضائ ونیسیطرح که به کم نیا مردم، در مجلس اعالم وصول شد. یمنافع عموم نیو تام یحقوق

از دو  شیپورمختار واگذار شد. اما با گذشت ب یمحمدعل استیبه ر یاتهیبه کم شتریب یهایبررس یشده بود، برا
داد، هنوز هم  انیکه مجلس دهم به کار خود پا یو در حال« و آموزش وکالت رشیجامع پذ»سال از اعالم وصول طرح 

 طرح منتشر نشده است! یررسب هگزارش کارگرو
 حهیال  8طرح در مجلس دهم بوده است. مطابق با ماده  نیرسوب ا یعامل اصل« تعارض منافع»کارشناسان  دهیعق به

که  یدگنیدوره کامل نما کیبا گذراندن  یاسالم یمجلس شورا ندگانینما»  ،یدادگستر یوکال یهااستقالل کانون
در محاکم  ییسال سابقه کار قضا 5قم و  هیعلمحوزهاز  هیسطوح عال التیتحص انیپا یگواه ای ییقضا سانسیل یدارا

 زهیپروانه وکالت بدون شرکت در آزمون انگ افتیامکان در نیهم از شرکت در آزمون پروانه وکالت معاف هستند.« باشند
 تیثبدر ت یآورده و سعبازار ممانعت به عمل  نیاست که از گسترش ا یـ حقوق یقضائ ونیسیکم یاعضا یبرا یمهم

 بازار داشته باشند. نیانحصار در ا
 ازین نیعالوه بر توجه به رفع انحصار از حرفه وکالت و تام دیبا ازدهمیدر مجلس  یـ حقوق یقضائ ونیسیکم نیبنابرا

رح دقت کند. تعارض منافع عامل شکست ط زیمسئله ن نیحل ا ندیحوزه به فرآ نیدر ا ییاشتغالزا زیو ن لیمردم به وک
ع تعارض مناف یطرح به افراد دارا نیکرده و از سپردن ا یجد جهمقوله تو نیبه ا دیمجلس با نیدر مجلس دهم بود، ا

 یکاراز راه یکی تواندیم یـ حقوق یو قضائ یاقتصاد یهاونیسیکم نیمشترک ب ونیسیکم لیتشک کند. یخوددار
 طرح باشد. نیا یتعارض منافع افراد در بررس تیریمد

 خبرگزاری فارس 

 

 

 1 - تعارض منافع دولت، مانع توسعه شبکه ملی اطالعات 
 99آبان  4ـ  (نترنتیو ا یمجاز یکارشناس فضا) ابوذر منتظرقائم

 ارتباطات یتعارض منافع در حوزه 
 

ال تعارض منافع است. مث ،اطالعات یشبکه ملهای داخلی برای توسعه عدم کمک دولت به شرکت مهم لیاز دال  یکی
ارج کشور که از خ نترنتیا نیدر کشور است و ا نترنتیاز دولت وارد کننده ا یندگیبه نما رساختیشرکت ارتباطات ز

 نیا کند ومی شود و آن را گران به مردم عرضهمی دولت تمام یبرا یداخل نترنتیگرانتر از ا اریشود بسمی یداریخر
ف نص دیاستفاده کند با یداخل نترنتیاست که اگر بخواهد دولت از ا یدر حال نیسود فراوان دارد. اای عده یبرا

 کنند. می را کسب یادیزهای تجارت، منفعت نیاز اای آن را از مصرف کننده اخذ کند. باالخره عده متیق
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990803000299
https://www.farsnews.ir/news/13990803000299
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/04/2376102
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/04/2376102
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 2 - تعارض منافع دولت، مانع توسعه شبکه ملی اطالعات
 99آبان  5ـ  زی(مجا یدر فضا یکل جبهه انقالب اسالم ریدب) روح الله مومن نسب

 ی ارتباطاتدر حوزه تعارض منافع 
 

 لیمتک یاز عوامل عدم اهتمام دولت برا ،یخارج نترنتیاز فروش ا یتعارض منافع دولت و کسب منفعت فراوان ناش
ست ا ادیز اریبس یدرآمدها یدارا یخارج نترنتیاطالعات در کشور است. وزارت ارتباطات بابت فروش ا یشبکه مل

درآمد  نیخواهد انمی است و دولت کیفروش تراف نیدرآمد دولت، مربوط به هم نیشتریتوان گفت بمی که یبه طور
 یریگیپ یوزارت ارتباطات به طور جد قیاز طر عاتاطال یاست که شبکه مل لیدل نیهنگفت را از دست دهد و به هم

 شود.نمی
روش ف قیطرح هستند که از طر نیا نیاز مخالف یطرح در مجلس تعارض منافع است. کسان بیمانع تصو نیمهمتر

که بر اساس  است نیمبلغ سنگ نیا نقدریا آورند ومی به دست یادیز اریپول بس رانیدر ا یخارج نترنتیباند و ا یپهنا
 زند. می دارد جلو زین اتیاز نفت و مال میکه ما داشتهایی یبررس

 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 از بنیاد خیریه برای پرهیز از تعارض منافع استعفای فرزند ترامپ
 99آبان  5ـ  (نگارروزنامه) فرهاد والی

 های جهانی تعارض منافعنمونه 
 

درمان  یبرا یکمک مال یجمع آور یترامپ را برا کیار ادیبن ،یسالگ ۰3، در سن ۰۲۲۱در سال  ترامپ انایآر یفانیت
ودکان سنت ک قاتیتحق مارستانیب یدالر برا ونیلیمها ده ادیبن نیدهه بعد، ا کیکرد. در طول  سیتاس ماریکودکان ب

که  یهمه پول بایداد که تقر حیتوض ربزبه فو کیگلف به امالک پدرش، جمع کرد. ار یدعوت به باز قیاز طر جود،
اش گلف خانوادههای نیاستفاده از زم یبرا ستیرسد، او مجبور نمی یسرطانهای شود به درمان بچهمی جمع

در  هیریخهای از کمک یخالف آن را ثابت کرد، مبلغ قابل توجه یاتیحال، سوابق مال نیا با پرداخت کند.ای نهیهز
ل و جنجا کیترامپ به  هیریخ ادیکه مساله بن یاستفاده از امالک به ترامپ پرداخت شده بود. در حال نهیهز یازا

رامپ ت هیریخ ادیبن تیکند. او در سا یخوددار یریگرفت از هرگونه درگ میتصم کیشده بود، ار لیتبد یکالهبردار
 یآوردر جمع میمستق یهاتی، تمام مسوول۰۲۶۱دسامبر  3۶ خیگرفتم که از تار میمن تصم»اظهار داشت: 

 میصمت کی نیا میگویدهم، میاستعفا م نیسنگ یکه با قلب یام را متوقف کنم. در حالهیریخ ادیبن یهاکمک
 یجمهوراستیبا ر هیریکه مسائل خ ستمین لیام. ماگرفته یجمهور استیانتخاب پدرم به ر لیداوطلبانه است که به دل

 کیمسائل خانواده ترامپ به  گریمانند د هیریخ یهاسازمان یماجرا «باشد. داشته تعارض منافع ایپدرم تداخل 
 ه است.انجام شدها سازمان نیا قیاز طر یاریمعلوم شد تقلبات بس تیشد که درنها لیتبد یو حقوق یاسیجنجال س

 روزنامه اعتماد 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/05/2376511
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/05/2376511
https://www.magiran.com/article/4106761
https://www.magiran.com/article/4106761


 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 تاثیر تعارض منافع بر سوداگری در بازار مسکن 
 99آبان  5ـ پایگاه خبری کهن پیشه 

 یمسکن و شهرساز یتعارض منافع در حوزه 
 

 ینبودن بازار عرضه و تقاضا ما با محتکران و دالالن میمسکن و تنظ ینبود عزم و برنامه مدون برا رینظ یلیدال  از جدا
 لیفت به دلبتوان گ دی. شابرندیم زین یبلکه سود فراوان ستندین یموجود نه تنها ناراض طیکه از شرا میروبه رو هست

و  نیمشکل تدو نیحل ا یبرا یاساس یابرنامه چگاهیموجود، ه منافعو تعارض  نیب نیدر ا اریبس یوجود منافع مال
 اجرا نشده است.

ان بازار ازسوداگر  یکیبه عنوان ها داغ تابستان به طرق مختلف نام آن یهابودند که در روز یگرانیاز باز یکی هابانک
کن بازار مس یاگرها در سوددر مورد نقش بانک اتیها، رفت و برگشت اتهامات و حدسخبر نی. اشدیم دهیمسکن شن

ار ارائه انتظ دینبا هانیاز ا شیرفت، اما ب شیپ یو وزارت راه و شهرساز یبانک مرکز نیب هیهرچند تا صحبت و جواب
 میداشته باش یروشن و شفاف از دو نهاد دولت یآمار

 شیافزا یاصل گرانیباز در مورد یمشاوران امالک تهران در پاسخ به سوال هیاتحاد سیرئ یخسرو یقل یمصطف
 یادیاد زتعد تیمالک ،یخال یهابر خانه اتیاجرا نشدن قانون مال لیاز دال  یکیمسکن گفت:  متیق یبرابر نیچند

خاص  ینهاد متعلق بهواحد  ۰۰۲۲ رایاست. اخ یحکومت یهاوابسته به نهاد یهاارگان ایها بانک یواحد برا
 دیاگر احتکار شده است با یوجود ندارد، ول یواحد در خدمت بازار است که مشکل ۰۰۲۲ نیشد. اگر ا ییشناسا

 کرد. تعداد نیبه حال ا یفکر
 پایگاه خبری کهن پیشه 

 

 
  فراخوانی به معلمان برای افشار تعارض منافع و کمک به وزیر 

 99آبان  8ـ  (فعال فرهنگی) جلیل شمس
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 

 

خودرا  فیتکل تا مصداق تعارض منافع هستند فرصت داد کهیکسان یماه برا ۰ یبا صدور دستور یرزائیبودکه م 99 ریت
عاالن و ف رانیکل سازمان معلمان ا ریمکرر دب تییرغم تو یعل نکهیتوجه به ا با با آموزش و پرورش مشخص کنند.

ستور از د یعمل یگزارش، کردندمی تیاز آن حما تعارض منافع خوشنود و انیبه پا ریکه از دستور وز یو فرهنگ یمدن
 شود.نمی دهید ریوز
کشور در  یاز همکاران محترم فرهنگ یآموزش،طبقات مخالفی تیو ترب یکسوت معلمان عدالت خواه آموزش در

در  ریهمزمان مد و دارند یهم مدرسه پول یعنیکه مصداق تعارض منافع هستند  یرانیمد ستیل مینمامی خواست
 قیصادبتواند از پس م شانیا محترم باشد و ریبر وز یکمک تا دیکنای ستند را رسانهسطوح مختلف آموزش و پرورش ه

 .دیبر آ رانیدار در آموزش و پرورش اشهیتعارض منافع ر
 روزنامه آرمان تبریز 

 

https://kohanpisheh.com/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://kohanpisheh.com/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://www.armantabriz.ir/news/26390
http://www.armantabriz.ir/news/26390
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 بازرگانی اصفهاناتاق تعارض منافع در  تیریمد حهیال ینقد و بررس
 و (اصفهان یاتاق بازرگان یو پارلمان یحقوق ونیسیکم سیرئ)ی رضا برادران اصفهان

 99آبان  ۱ـ ( اصفهان  یاتاق بازرگان یو پارلمان یحقوق ونیسیمشاور کم) یمحمدرضا محمد
  تعارض منافعکلیات  

 

 حهیال  یسبه نقد و برر  ون،یسیکم نیجلسه ا نیاصفهان در پنجم یاتاق بازرگان یو پارلمان یحقوق ونیسیکم یاعضا
، حقوق ،  یحوزه قانون گذار یدادهایاخبار و رو یبررس ن،یو همچن یبخش خصوص یتعارض منافع از سو تیریمد

 و امور مجلس پرداختند. ییقضا تیحما
های نهیشیپ حهیال  نیفت: درخصوص اگ ،یبرگزار شد، رضا برادران اصفهان ینشست که به صورت مجاز نیا یدر ابتدا

، یمدن یدادرس نییو آ یفریدر امور ک یدادرس نییآ نیقوان ملشا ینیتقنهای نهیشیپ نیوجود دارد که ا ینیتقن
قانون  ،یو کشور یمجلس خبرگان و کارمندان دولت ،یاسالم یمجلس شورا ندگانیقانون منع مداخله وزرا، نما

 ،یخدمات کشور تیریشغل، قانون مد کیاز  شیب یتصد تیممنوع ،یاخذ پورسانت در معامالت خارج تیممنوع
قانون  ران،یا یاسالم یو قانون بازار اوراق بهادار جمهور یقانون اساس 44اصل  یکلهای استیس یقانون اجرا

 ،ینیه تقنسابق نیاست که با در نظر گرفتن ا رانیا یاسالم یمقامات و مسئوالن و کارگزاران جمهور ییبه دارا یدگیرس
 گردد. نیتدو و ینیب شیتعارض منافع پ تیریدرخصوص مدای حهیبه شدت الزم بود ال 

 تیریمد التیداد: قانون تشک حیکشور توض یفعل طیتعارض منافع در شرا تیریمد تیبر اهم دیتاکبا در ادامه  یو
مهور به ج سیکرده است که متشکل از شخص رئ رینظارت بر تعارض منافع را تدب یتعارض منافع در فصل اول، شورا

از  یفعل طیتعارض منافع در کشور است و کشور در شرا تیریمد تیاهم یایمسأله گو نیا شورا است که سیعنوان رئ
بر  ینظارت نیوجود قوان از عدم یناش یشده در کشور را به طور کل جادیاهای از رانت یاریبس برادران  برد.می آن رنج

 .فتدیاست که الزم است اتفاق ب یاصالحات ازمندیدر حال حاضر ن حهیال  نیکرد : ا دیمورد دانست و تاک نیا
 یراداتیاست، از وجود ا یخوب و ضرور اریبس حهیال  نینکته که ا نیا انیضمن ب ،یدر ادامه جلسه محمدرضا محمد

 دهیدها سمن رایمردم نهاد استفاده شود؛ زهای منافع الزم است از سازماندر آن خبر داد و افزود: در بحث تعارض 
عنوان شده های و مجازات یبا در نظر گرفتن جرم انگار ن،یبر ا عالوهموضوع هستند.  نیا یبرا یخوبهای بان

شود می ینیب شیپ که یمباشر است؛ در حال یتنها براها مجازات نیشود که امی درخصوص تعارض منافع، مشاهده
بصره تحت ت تدولت نبوده اند؛ لذا الزم اس یباشند که کارمند رسم لیدخ زین یجرائم و تخلفات، افراد نیدر وقوع ا

 یسقانون به برر  نیا استفاده شود.« مشارکت کننده جرم» ای« معاون جرم»از عبارت  حه،یقسمت از ال  نیدر اای ماده ای
کارشناس  ندیاست که از فرآ نیبر ا هیرو دیجد یدر قانون گذار نکهیپرداخته؛ غافل از ا یتعارض منفعت در حوزه انسان

ه تواند اصالح داشته باشد کمی اوقات یتعارض منفعت گاه گر،یکند و از طرف د دایپ رییمحور تغ ستمیمحور به س
 ود.لحاظ ش زیاز خود قانون ن یالزم است تعارض منفعت ناش ن،یبه آن اشاره نشده است؛ بنابرا حهیال  نیدر متن ا

 خبرگزاری برنا 

 
 

 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078868
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078868
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 مدیریت تعارض منافع نیاز به مطالبه عمومی دارد  
 99آبان  5ـ  (یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ بیان) یهاشم زادهیقاضامیرحسین 

  کلیات تعارض منافع 
 

 کیرا وادار به ثبت اموال خود نمود .  رانیکرد و تمام مد سیتأسای اداره هیدر دوره گذشته خاطرم است که قوه قضائ

، کنترل نیاموال مسئول ی، اعالم عمومنیعملکرد مسئول تیوجود دارد مثال  در حوزه شفاف یخالء قانون یسر

. است یاسیمقامات س یبراها تیمحدود نی. همه امیبحث تضاد منافع مشکل دار در. میمشکل دار رخانچهای درب

  دارد. یو جمع یبه مطالبه عموم ازیشده و ن دیدر کشور تول یکارها بتازگ نیا اتیادب

 نیب می. ما هنوز نتوانست میخود باش رانینگران انحراف مد دیبا میباش رانینگران انتخاب مد نکهیاز ا شتریما ب

ه که انجام شد یهم مطالعات ای. در دن میداشته باش یکشورمان همسان ساز یو منافع مل رانیمد یشخصهای زهیانگ

 یسازمان دیاست . ما با رانیو عزل مد یسازمان ی، ارتقا یمالهای زهیاز انگ ترمطلب است که مهم  نینشان دهنده ا

 کند. خیبرخورد کند و آنان را توب رانیبا اشتباهات مد یکه بطور جد میداشته باش
 خبرگزاری آنا 

 

 

 منافع شدید داریم های وزارت صمت تضاد در ذات مسئولیت 
 99آبان  5ـ  (ی و استاد دانشگاهاسالم یمجلس شورانماینده سابق ) محمدرضا نجفی

 وکارها و بازرگانیی کسبتعارض منافع در حوزه 
 

خدمات مورد  کاالها و هیکل تیفیو با ک متیبه هنگام، به ق یعرضه و تقاضا د،یمتکفل تول یتیوزارت صمت نهاد حاکم

 یفراوان داتیها و تهدو فرصت یبهره ور ،یجادیا یهایگذار هیسرما نگ،یبرند ،یدر کشور، تجارت و بازرگان ازین

ر رقابت تحت تاث یاو منطقه یرا در اقتصاد جهان رمانکشو فیمردمان شر ندهیامروز و آ ستهیشا ستیاست که ز  ریپ 

وجود  یو اساس دیوزارتخانه تعارض و بلکه تضاد منافع شد نیمتنوع ا یهاتیاز مسئول یاریدر ذات بس .دهدیقرار م

 دارد. 

 جادیموجود، ا ییو محتوا یبا توجه به تعارضات ساختار ،یتینهاد حاکم نیا تیریو مد یراهبر یهاضرورت نیاز اول

اعمال اصالحات  طیها و عملکرد آن تا فراهم شدن شرادر اهداف، برنامه یکپارچگیو  یتوازن و تعادل، هماهنگ

 دیبازار، حقوق مصرف کنندگان، حقوق تول میو تنظ تیریمد است. ندهایساختار و فرا ها،تیدر مامور نیادیبن

و  توسعه ،یریپذمانند خودرو، رقابت و رقابت یانحصار یخصوصا در کاالها یدارکنندگان و به طور همزمان بنگاه

 است. کیاستراتژ کردیرو نیا ازمندین نده،یخصوصا با نگاه به آ گرید یاریموارد بس
 ها(ی مرجع بانک مرکزی و بانکایبنا )رسانه 

 
 
 

https://ana.press/fa/news/61/525806
https://ana.press/fa/news/61/525806
http://www.ibena.ir/news/118996/
http://www.ibena.ir/news/118996/
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 اصالح ساختار بودجه  یاجرا مانعتعارض منافع 
 99آبان  ۱ـ  (سازمان برنامه و بودجه سیرئ) محمدباقر نوبخت

 در نظام برنامه و بودجه تعارض منافع 
 

 میدارآن ن یبرا یاکه برنامه ستین نیاصالح ساختار بودجه، ا یسازمان برنامه و بودجه گفت: علت عدم اجرا سیرئ
اصالح ساختار بودجه، کار  ی! بلکه به خاطر آن است که اجرامیآوریاست و ما از آن سر در نم دهیچیپ یلیخ ایو 

 .کندیها برخورد ماست؛ چون به تضاد منافع دستگاه یمشکل
 خبرگزاری آنا 

 

 

 علت عدم اصالح ساختار بودجه، تعارض منافع مجلس نیست  
 99آبان  ۱ـ  (یاسالم یمجلس شورانماینده ) ینیالد رتاجیمحمدرضا م دیس
  برنامه و بودجه ظامنتعارض منافع در 

 

تار بودجه اصالح ساخ یبراها بر تضاد منافع دستگاه یبا اشاره به سخنان نوبخت مبن ینیالد رتاجیمحمدرضا م دیس
ده، مان نیمدت بر زم نیدر ا نکهیا لیدارد و دل یاظهار کرد: اصالح ساختار بودجه ارکان مختلف «دادیرو»در برنامه 

ار مغفول مانده در اصالح ساخت یبودجه را موضوع تیشفاف نیهمچن ینیالد رتاجیم مجلس نبوده است. ییاعتنا یب
 اصالح یو پژوهش دارند و برا قیبودجه تحقهای فیو رد یمرکز پژوهشها دستگاه یاریبودجه خواند و افزود: بس
 . کنند دایپ یعیهش تجمو پژو قیتحقهای فیردها تمام دستگاه میساختار بودجه تالش کرد

 کیو افزود: با  رندیگمی قرار عیتجم نیدانست که فارغ از اای ژهیو یآموزش و پرورش و وزارت علوم را جز نهادها یو
تالش دارند مجددا هایی یکنند و ضمن البمی مختلف مخالفت ینهادها ،یبودجه اهای فیرد نیکاسه شدن ا

 خود را اصالح کنند و باز گردانند. یپژوهشهای فیرد
 رادیو گفتگو 

 

 

 خوب است، اما برای دیگران! تعارض منافع  افشای 
 99آبان  7ـ  (هییقوه قضا یمعاون اجتماع) محمدباقر الفت

  کلیات تعارض منافع 
 

  هییقوه قضا
 
قدم است و حدود ده سال است که کارها در حال انجام است، اما  شیفعال و پ یریشگیدر حوزه پ حتما

تقاد اصول اع نیبه ا دیشود و افراد با تیتوسط تک تک آحاد جامعه رعا دیاصول با نیدارد که ا یاصول یریشگیپ
باور  نیا از تعارض منافع باور داشته باشند که متأسفانه در کشور یریو جلوگ تیبه اصل شفاف دیبا یعنیداشته باشند، 

من  یمال تیکه از شفاف یو زمان میخواهیم گرانید یو تعارض منافع را برا تیما شفاف یعنینشده است،  جادیا
 .پسندمیصحبت شود، نم

 خبرگزاری ایلنا 
 

https://ana.press/fa/news/50/526118
https://ana.press/fa/news/50/526118
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175110&n=731547
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175110&n=731547
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-986980
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-986980


 

 

 

 

 

 12 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 چگونه شکل گرفت؟در صنعت برق  یو دولت یتضاد منافع بخش خصوص
 99آبان  ۱ـ  برق دکنندهیتول یهاشرکت یکایسند
 ی انرژیدر حوزه تعارض منافع 

 

برق  یکشور دارند، حضور دولت در هر دو سمت عرضه و تقاضا یخصوصهای روگاهیکه صاحبان ن یمشکالت یکی از
بخش  انیمساله منجر به موارد متعدد تضاد منافع م نیاست. ا رویوزارت ن یتیو حاکم یگر یتصد فیوظا یو همزمان
را بر عهده دارند  نیقوان یاجرا فهیوظ یحال درآن  رمجموعهیزهای و سازمان رویشود. وزارت نمی یو دولت یخصوص

 هستند. یبخش خصوص بیکه خود در فروش برق رق
 نیار حل اتواند راهکمی گر مستقل مینهاد تنظ سیموفق، تاس یبه استناد تجربه کشورها زیو ن یاقتصاد اتیادب در

های مجلس، اتاقهای رقابت، مرکز پژوهش یمل یشورا یاز سو یادیزهای تالش ر،یاخهای مساله باشد. در سال
( 59برق انجام شده است و به پشتوانه ماده ) دکنندهیتولهای شرکت یکایفعال از جمله سندهای و تشکل یبازرگان

 ۶399و در خرداد  هینهاد ته نیا سیاساس نامه تاس ،یقانون اساس 44اصل  یکلهای استیقانون اصالح قانون س
و  یرود در مجلس بررسمی با قانون دارد که انتظار یرتیمصوبه دولت مغا نیشد. با وجود ا بیتصو رانیوز اتیدر ه

 گر مینهاد تنظ رخانهیرقابت به عنوان محل استقرار دب یماده از قانون، مرکز مل نی( ا۶. طبق تبصره )داصالح شو
 شده است.منظور در نظر گرفته  نیا یبرا رویشده اما در مصوبه دولت، وزارت ن نییتع

 روزنامه دنیای اقتصاد 
 
 

 

 

 درسی که سناتورهای آمریکایی از عدم افشای تعارض منافع گرفتند 
 99آبان  8ـ عصر اسالم 

های جهانی تعارض منافعنمونه 
 

بار در تمام  نیداشت که ا یچنان اثر ماندگار کایدر آمر ۰۲۲8رکود  یتیحما یهاپس از بسته شدهجادیفساد ا
انگاشته  یهیبد گریشده است. امروزه د شتریب تیبه تعارض منافع و شفاف هاتیحساس ایدر دن یتیحما یهااستیس
دارند. پس از جلسات  یاریملتمس مساعدت و  یانیانسان هستند و خانواده و اطراف زین استمدارانیکه س شودیم

 ونیسیکم سیجمله رئاز  ییکایو فروش سهام قانونگذاران، دو سناتور آمر دیخر یمحرمانه سنا راجع به کرونا و بررس
 متهم شدند.  ینفع شخص یدولت برا یبه سوءاستفاده از اطالعات داخل یمل تیامن

م کردن و محرو ییشناسا ،یخوداظهار ییکایآمر استگذاریکار س نیستکرونا، نخ یبرا یتیاعالم بسته حما هنگام
 نیدر حال انتشار است. با وجود ا یصورت شفاف و عمومطرح به اتیبود و جزئ یمتصل به افراد دولت یهابنگاه

 وارد است. هااستیس نیبالقوه ا یو فسادآور ینسب ییبه کارا یجد یهمچنان ابهامات
 عصر اسالم 

 
 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3705186
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3705186
http://www.asrislam.com/fa/news/20576
http://www.asrislam.com/fa/news/20576
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 شفافیت عامل رفع تعارض منافع  
 99آبان  8ـ ( مجلس یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیکم یسخنگو)یی ابوالفضل عمو

 تعارض منافع در مجلس 
 

تا عملکرد  دهدیآثار آن رفع تعارض منافع است و به مردم اجازه م نیتراز مهم یکیدارد.  یادیآثار ز تیشفاف
 ندهیتا نما شودیعوامل باعث م نیا یخود باشند. تمام یهاگر خواستهمنتخب را نظارت کنند و مطالبه یهاندهینما

 .ردینفوذگر قرار نگ یهاانیجر ریتأثو تحت اندو شفاف به اطالع مردم برس قیبتواند عملکرد خود را دق
 خبرگزاری آنا 

 

 

 است یتیتعارض منافع دوفور تیریمد حهیال
 99آبان  9ـ  (جمهور سیرئ یمعاون پارلمان)یریام ینعلیحس
  کلیات تعارض منافع 

 

ت است؛ دس نیو از ا دیاشتغال، تول شت،یکه عمده آنها مربوط به مع میکرد یاسالم یمجلس شورا میرا تقد حهیال  ۱7
 حیاشاره شده لوا حیسه مورد از لوا .میمجلس کرد میرا تقد یحیهم لوا یو اجتماع یاسیس گرید یهاالبته در حوزه

 یدر جهت سالمت نظام ادار یمهم رایبس حهیکه ال  یمال ینظام سالمت ادار یارتقا حهیاست مانند ال  یتیدوفور
 یقیبو تط عیاست که بر اساس مطالعات وس یتیدوفور حیتعارض منافع از جمله لوا تیریمد حهیال  نیاست. همچن

است که اگر  یتعارض منافع به نحو حهیال  است. رانیا یدر نظام حقوق یدیجد سیآن کار شده است و تأس یرو
 و یو قوم یاسیرا بر منافع س یمنافع عموم دهدیمربوطه م ریامکان را به مد نیا ردیقرار بگ یگاهیدر جا یریمد

 است. یبر منافع شخص یمنافع عموم حیتعارض منافع ترج تیریدهد. اصل در مد حیو ترج یشخص
 خبرگزاری مهر  

 

 

 آنالوگ یهانیانسول یشت پرده کمبود ناگهان، پتعارض منافع
 99آبان  9 -روزنامه جوان 

  تعارض منافع در نظام سالمت 
 

 ۶۶3به ارزش  نیفقره اظهار نامه ورود انسول ۶93 یگمرک، در سال جار یشده توسط معاون فنبر اساس آمار اعالم 
که در مدت زمان مشابه سال قبل  ستیدر حال نیشده است. ا صیها ترخدالر به گمرک ارائه شده که همه آن ونیلیم

 صیترخ یاساس ارزش دالر نیارائه شده بود. برا ردال  ونیلیم ۶۲۲به ارزش  نیفقره اظهارنامه ورود انسول ۶47
 هیدارو وارد کشور شده است و فرض نیاز ا یشتریداشته و تعداد ب شیدرصد افزا ۶3نسبت به سال قبل  نیانسول

 ،یپزشک یهااز انجمن یدر تضاد منافع برخ یبه راحت توانیعلت را م شود.می کامال رد یو مشکالت ارز میتحر
 دانست.  نفعانیذ ریکننده و ساوارد  یهاشرکت

  روزنامه جوان – خبرگزاری فارس 

https://ana.press/fa/news/36/526695
https://ana.press/fa/news/36/526695
https://www.mehrnews.com/news/5058411
https://www.mehrnews.com/news/5058411
https://www.farsnews.ir/news/13990809000225
https://www.javanonline.ir/fa/news/1025220
https://www.javanonline.ir/fa/news/1025220
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 لس مج ندگانینما: پیگیری تعارض منافع مجازی فضای در منافع تعارض تحلیل

 بین کاربران مجلس، سازمان برنامه و بورس زیر ذره
 

 افسانه شرکت
 

ها و شرایط مختلف مورد توجه کاربران فضای هاست که به بهانههای تعارض منافع نمایندگان مجلس مدتموقعیت

گیرد. از اشتغال همزمان، ارتباطات خویشاوندی گرفته تا تعارض درآمد و وظیفه هر کدام به نوعی گریبان مجازی قرار می

های مردم به سمت بورس توجه دیگر با کاهش ارزش پول ملی و حرکت سرمایه نمایندگان مردم را گرفته است. از سوی

 های تعارضگذرد مصادیق و موقعیترسد هر چه زمان بیشتر میکاربران به این نهاد نیز جلب شده است. به نظر می

فع عارض مناشود. در ادامه موضوع تمنافع بیشتری در سطوح مختلف دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه آشکارتر می

 نمایندگان مجلس و سازمان بورس را بیشتر شرح خواهیم داد.

 

-مطلب در فضای توییتر و تلگرام منتشر شده که به موضوع تعارض منافع پرداخته ۶38در هفته اول آبان ماه سال جاری 

میان موضوعات مختلفی  درصد از مطالب در تلگرام بوده است. در این 5۰مطلب یا به عبارت دیگر  7۰اند. از این میان 

توجه کاربران را به خود اختصاص داده است. تعارض منافع نمایندگان مجلس و موقعیت اشتغال همزمان در سازمان 

 در تحلیل
 
ا ههای قبلی نیز به آن پرداخته شده بود اما این بار از دید جدیدی به آنبورس دو موضوعی است که تقریبا

های رئیس سازمان های خبری را به خود اختصاص داد و آن گفتههم بود که توجه کانالایم. موضوع دیگری نگاه کرده

برنامه و بودجه مبنی بر آنکه تعارض منافع مانعی برای اصالح ساختار بودجه است. هر چند این مقام مسئول توضیحات 

ای تعارض منافع احتمالی را در هکنیم تا موقعیتبیشتری در این خصوص نداده است اما ما در این نوشتار تالش می

 ارتباط با این موضوع باز کنیم.

 

 ها!خانهاستخدام نمایندگان مجلس در وزارت

های دولتی بخصوص وزارت خانهموضوع استخدام نمایندگان بازمانده از ورود به مجلس یا نمایندگان سابق در وزارت

ره وباد نمایندگان سابق مجلس بعنوان مشاور وزیر نفتز نفت موضوع جدیدی نیست اما، این موضوع با استخدام یکی ا

ها آمد. کاربری به نام سپه ساالر این موضوع را در توییتر مطرح کرده و آن را عاملی برای ایجاد تعارض منافع بر سر زبان

شه منافع اون وزارتخونه رو که شامل خودشونم میشه به مردم دهد: " تعارض منافع باعث میداند و توضیح میمی

شوند." شاید بگویید این فرد دیگر نماینده مجلس نیست پس چگونه دیل میخور اونجا تبترجیح دهند، باالخره به نون

https://www.yjc.ir/fa/news/7538451/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7538451/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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ممکن است به تعارض منافع منجر شود؟ در ادامه توضیح خواهم داد که این موضوع چگونه بسته به شرایط سبب 

 چندین موقعیت تعارض منافع خواهد شد.

نویسد تعدادی از نمایندگان مجلس حتی قبل از پایان دوره نمایندگی می پایگاه خبری فارسفرض کنید همانطور که 

رت ای نظاهای دولتی حقوق دریافت کنند، در اینصورت چگونه ممکن است فرد بر عملکرد وزارتخانهخود از وزارتخانه

ند دانقرار گیرد؟ همه می درآمد و وظیفهن وجود ندارد که فرد در دوراهی گیرد؟ آیا احتمال آکند که حقوقش را از آنجا می

اند اما دریافت حقوق این افراد از هر نماینده مجلسی دفاع از حقوق شهروندانی است که به وی رأی داده وظیفه اصلی

تعارض درآمد و  -نظارت بر وزارتخانه متبوع خود دو -شود یکای( سبب دو نوع تعارض منافع میدولت )هر وزارتخانه

 وظیفه. اما اگر این فرد دیگر نماینده مجلس نباشد چه؟

نند ککند که بسیاری از نمایندگان مجلس تالش میاذعان می در یک مصاحبه تلویزیونییئت رئیسه مجلس دهم عضو ه

ید متا بعد از دوره نمایندگی به وزارت نفت بروند. در اینصورت ممکن است نمایندگان در طول دوره نمایندگی خود به ا

آنکه در آینده به وزارتخانه مربوطه روند چشم خود را بر روی تخلفات آن ببندند یا از اهرم نظارتی مجلس در دوران 

ی ی ارتباط پساشغلی را با استفاده از این ابزار نظارتنمایندگی در راستای منافع شخصی بهره گرفته و به نوعی زمینه

های فرد نماینده را در موقعیت تعارض منافع تبانی خدمتگزاران و درب فراهم کند. این موقعیت نوعی تبانی است و

 دهد. گردان قرار می

(، در رابطه با موضوع استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت ۶399/ ۶/۲3) مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت

خانه های دیگر به این وزارتها قبل به استخدام وزارت نفت در آمده بودند یا از دستگاهگفت: این نمایندگان از سال

ها را در موقعیت تعارض منافع ها در وزارتخانه دولتی و مجلس آنی است اشتغال همزمان آناین در حال .اندمنتقل شده

 شنیده میقرار می های سیاسیانگیزهاز نوع 
 
 شود بستگان درجه یکدهد. البته این را هم باید اضافه کرد که مکررا

های دولتی مشغول به کار هستند یا افرادی توسط آنان برای اشتغال به این برخی از نمایندگان هم در وزارتخانه

ن ایهای تعارض منافع نمایندگان مجلس شوند. )برای اطالعات بیشتر درخصوص موقعیتها معرفی میخانهوزارت

 را مطالعه نمایید( مطلب

شود موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری است موضوع دیگری که به تعارض منافع نمایندگان نسبت داده می

وعه های زیرمجمهای کارشناسی دستگاهنویسد:" با وجود مخالفتبطوریکه خبرگزاری آنا در کانال تلگرامی خود می

دولت، مجلس و مجمع تشخیص اما همچنان برخی نمایندگان و دولت، بر افزایش تعداد مناطق آزاد اصرار دارند که 

 ای زیرههای کارشناسی دستگاهعلت آن چیزی جز تعارض منافع نیست". این خبرگزاری معتقد است با وجود مخالفت

نفع بودن آنان از مجموعه دولت، مجلس و مجمع تشخیص، اصرار برخی نمایندگان بر افزایش تعداد مناطق آزاد ذی

دهد. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی درباره های سیاسی و قومی( را نشان میمنظر جلب رأی )موقعیت انگیزه

ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به دلیل کند: بیان می ۶395بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی سال 

های متعدد در این بخش و عدم شفافیت دادوستد مربوط به آن همواره از معضالت اساسی نظام مالیاتی بوده معافیت

 و عدم شفافیت در ارائه اطالعات موجب افزایش اقتصاد زیر زمینی و در نتیجه افزایش فرار مالیاتی شده است.

https://www.farsnews.ir/news/13990227000308/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86-%7C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990227000308/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86-%7C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
https://www.naftonline.ir/news/20955/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.naftonline.ir/news/20955/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/652369/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/12693/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/12693/
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 نافع مانعی برای اصالح ساختار بودجهتعارض م

، مقام معظم رهبری دستور فرمودند تا نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی و ۶397در آذرماه سال 

( تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی برسد، و بودجه 99-۶398کاهش کسری بودجه با افق دو سال )

های کلی و ب این برنامه تنظیم شود. همچنین ایشان تاکید فرمودند آنچه در سیاستنیز در چارچو ۶398سال 

های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصالح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به برنامه

گذشت دو سال رئیس  گنجانده شود. حال بعد از ۶398نفت تصویب و ابالغ شده الزم است اجرایی و در بودجه سال 

سازمان برنامه و بودجه کشور علت اجرا نشدن اصالح ساختار بودجه را مشکل بودن اجرای آن به علت تضاد منافع 

 .های خبری مختلف داشته استهای تلگرامی و سایتای در کانالکند. این مطلب بازتاب گستردهها عنوان میدستگاه

ت؟ این اصالحات شامل مباحثی از جمله کاهش وابستگی به نفت در بودجه، اول بگوییم اصالح ساختاری بودجه چیس

های دولتی و تغییر و تحول در ساختار اقتصاد کالن کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه، اصالح بودجه شرکت

ور کش های اجرائی درکشور است. حال سوال بعدی آن است که چرا این اصالحات سبب ایجاد تعارض منافع دستگاه

ا توان تحلیل دقیقی انجام داد. امدهند لذا نمیشود؟ از آنجاییکه دکتر نوبخت توضیح بیشتری در این باره نمیمی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

شود و پس از تصویب آن توسط شورای عالی اقتصادی سران اصالحات بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه تدوین می

 خود نیز بر اجرای آن نظارت میقواء اجرای 
 
کند، بنابراین خود سازمان برنامه آن نیز برعهده همین سازمان است و نهایتا

توان به تعارض وظایف در های تعارض منافع میو بودجه دچار تعارض منافع نظارت بر خود است. از دیگر موقعیت

 اشاره نمود. زیرا از یک ریزی و توسعه استانشورای برنامه ای مانند ستاد تجهیز درآمدها وریزی منطقهنهادهای برنامه

ای ها مسئول وصول این درآمدها برای تامین بودجه کشور است و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد منطقهسو، این نهاد

ض منافع رهای استانی با تعامسئول توسعه استان و جلوگیری از رکود هستند. لذا به ویژه درشرایطی رکودی مدیریت

)تأمین منابع بودجه و جلوگیری و یا کاهش کسری بودجه(  با منافع ملی -میان استان خود ـ مالیات ستانی حداقلی

یابد که منافعی از مازاد درآمدهای وصولی ـ وصولی نسبت شوند. این موضوع در شرایطی نمود بیشتری میمی مواجه

برای کند. )ساختار انگیزشی موجود نیز تعارض منافع موجود را تشدید می گردد ، لذابر نمیها به ارقام مصوب ـ به آن

را مطالعه نمایید( همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در فرایند تصویب بودجه نیز  این مطلباطالعات بیشتر 

ای همخارج دستگاه سازی درآمد واین مهم را تشدید خواهند نمود. از سوی دیگر اصالح ساختار بودجه نیازمند شفاف

الذکر با تعارض منافع مالی مواجه هستند )برای اطالعات های فوقدولتی و انضباط مالی آنان است بنابراین دستگاه

 را بخوانید(. این مطالببیشتر در خصوص انضباط مالی 

به نظر نویسنده منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تعارض منافع اصالحات ساختاری بودجه، فرایند تصویب 

یی هاها و سازمانطور رعایت حداکثر انضباط مالی سایر دستگاهبودجه )تعارض منافع نمایندگان پارلمان( و همین

تواند ها این دستگاه میشوند زیرا، شفافیت درآمدهای اختصاصی و هزینهنوعی از بودجه عمومی منتفع می است که به

 برند مدیریت یا به کل حل نماید.ها از آن سود میهای تعارض منافعی را که این دستگاهموقعیت

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87/8299/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87/8299/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/budget-transparency/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/budget-transparency/
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 داستان تکراری تعارض منافع در بورس

نافع نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران پرده برداشته و به نقل از مدیر کانال تلگرامی تحلیل سهم نوین از تعارض م

های خودشان را در سقف قیمت فروختند و با صف فروش دستوری بازار را نویسد: " سهامکارگزاری اقتصاد نوین می

 دست دارد بزرگتریناند تا سهام مردم .... را خریداری کنند. صندوق تمدن که وی مدیریت آن را در پایین نگه داشته

" حاال موضوع چیست؟ تعارض منافع .حقوقی بازار است که صف فروش سنگین چند نماد بزرگ را تشکیل داده است

 کجاست؟ متهم کیست؟

 متوجه 
 
ب رئیس آقای نای موقعیت اشتغال همزمانهر کس با ادبیات تعارض منافع آشنا باشد و جمله باال را بخواند سریعا

شود. ایشان که مدیریت شرکت تأمین سرمایه تمدن را هم برعهده دارند، همزمان نایب رئیس هیئت مدیره بورس می

شتن کد ها حق دا. خب فقط همین؟ خیر ! طبق قانون کارمندان درجه سه و معمولی کارگزاری1تهران نیز هستند

است. بنابراین ایشان با فرض صحت  2های بازارترین حقوقیدار یکی از بزرگبورسی ندارند چه برسد به ایشان که عهده

نیز قرار دارند. نکته آخر اینکه طبق گفته  تعارض وظایفاند که در موقعیت این اخبار، نه تنها خالف قانون عمل کرده

-حبتصهمین کانال تلگرامی و جستجوی نویسنده در اینترنت ایشان با تعارض درآمد و وظیفه نیز روبرو هستند چراکه 

های خریدی کشاند که سودش تنها به های بازار مردم را به صفمبنی بر حمایت مالی حقوقی های ایشان در تلویزیون

 .ها های بازار رفت و نه حقیقیجیب حقوقی

 
 

 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

 کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:  یکدر هفته  گذشته، 

 

 99آبان  ۶۲/ )تلویزیون بورس( نی/ اکوآنال شوندیسوخت م یکه به بهانه بازارگردان ییتضاد منافع و سودها 
  

 

 

                                                           

 باشند.البته ایشان از ابتدای آبان ماه سال جاری دیگر نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران نمی. 1

گویند که کنند حقوقی میگذاری و...که در بورس معامله میهای سرمایهها، صندوقها، بانکبه شرکت های بورسحقوقی. 2

 .اند نه یک فردشرکتهای کالن هستند و عمال یک دارای سرمایه

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7376/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7376/
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://www.eqtesaddan.ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/
https://www.eqtesaddan.ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/
https://www.boursenews.ir/fa/news/229760
https://www.boursenews.ir/fa/news/229760


 

 

 

 
 
 

 

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