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 2 مدیریت تعارض منافعخبرنامه هفتگی 

 

 وزارت نیرو« نحوه مدیریت تعارض منافع»بیم و امیدهای بخشنامه  درآمد:
 

 یخ رضاییراضیه ش
 

ی به مردم و از سوی دیگر رسانخدماتنقش ویژه  ژهیوبهی حساسی که بر عهده دارد هانقش واسطهبهوزارت نیرو 

. چنین جایگاهی منجر هاآن نیپردرآمدترو هم  شودیموزارتخانه محسوب  نیترپرخرجی عمرانی کالن، هم هابودجه

 ردار باشد.ی برخواژهیوو پیشگیری از فساد در وزارت نیرو از اهمیت  به این شده است که پیگیری مدیریت تعارض منافع

، وزیر نیرو از ابتدای دوره تصدی خود در دولت دوم آقای روحانی دغدغه مبارزه و پیشگیری از فساد را «رضا اردکانیان»

ر ی آخهاماه، اردکانیان در درواقعبرای او گذشت.  شیهادغدغهداشت اما این چهار سال بسیار زودتر از به ثمر رساندن 

و را ابالغ کند. اما آیا ا« نحوه مدیریت تعارض منافع»وزارتش توانست مجموعه وزارت نیرو را همراه خود کند تا بخشنامه 

  تواندیم
 
ی تعارض منافع را در وزارت نیرو خشک کند. برنامه عملیاتی وزارت نیرو برای اجرای هاشهیربا بخشنامه،  صرفا

ی یی را که برای اجرایهابرنامهنامه و به ثمر رساندن آن چیست؟ در ادامه عالوه بر مروری بر محتوای بخشنامه، این بخش

 و وزارت وپرورشآموزشو در انتها با توجه به تجارب وزارت  شودیماست، مرور  شدهگرفتهکردن این بخشنامه در نظر 

 است. شدهارائهراه و شهرسازی، پیشنهادی 

بند از جانب رضا اردکانیان ابالغ  31در تاریخ هیجدهم آبان ماه سال جاری با  نحوه مدیریت تعارض منافعبخشنامه 

ی هاشرکتمعاونین و مشاورین وزیر، مدیران کل حوزه ستادی، مدیران عامل به شد. این بخشنامه در خطاب 

است. این بخشنامه  شدهنوشتههشی آموزشی و پژو مؤسساتو روسای مراکز و  رمجموعهیزی هاشرکتمادرتخصصی و 

و  (3131) و مقابله با فساد ی، قانون ارتقاء سالمت نظام ادار(3111) مداخله کارکنان دولتبا ارجاع به قانون منع 

و ارائه  یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد» حهیل است. این در حالی است که  شدهابالغ قانون تجارت

ب ی برای تصویاسالم یمجلس شورااما هنوز  دیرس بیدولت به تصو ئتیه سال گذشته در آبان ماهدر  «یخدمات عموم

 وپرورشآموزشمثل نیرو و یا  هاوزارتخانهی هابخشنامه دیدرآقانون  صورتبهآن اقدامی نکرده است و اگر این لیحه 

 پشتوانه محکمی به لحاظ قانونی خواهند داشت.

است که هدف بخشنامه، سالمت اداری در فرایندهای مربوط به قراردادها، معامالت و  ذکرشدهدر ابتدای بخشنامه 

جذب نیروی انسانی است که باید در اسناد مناقصه و شرایط خصوصی قراردادها و سایر اسناد اداری اجرا شود. برای 

 د:آن را در پنج محور محتوایی مرور کر  توانیمشناخت بهتر از محتویات بخشنامه 
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 کلیه مدیران، کارشناسان و سایر شاغلینی: شودیممربوط به بند دهم است که مشمولین بخشنامه نام برده  محور اول

صورت رسمی، دائم، پیمانی، مدت معین، انجام کار مشخص، تأمین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی، کارگری، که به

 .زیرمجموعه یهاشرکت و نیرو وزارت دروقت امتم قراردادهای سایر و یامشاوره ی،سپارپیمانکاری، برون

مستقیم به موضوع و مصادیق تعارض منافع اشاره دارد. بند  طوربهمربوط به سه بند از بخشنامه است که  محور دوم

که کارکنان و اشخاص در موقعیت تعارض منافع باید آن را  کندیمیک بخشنامه ضمن تعریف تعارض منافع، تصریح 

ع به آن اشاره داشت این است که مناف توانیمی که در تعریف تعارض منافع در این بخشنامه انکتهار کنند. افشاء و اظه

 را 
 
وابستگان  مثل میرمستقیغمستقیم و یا  طوربهبه منافع مادی محدود نکرده و به هرگونه حق یا امتیاز غیرمالی،  صرفا

 است. کردهاشاره

 یصره ک رسدیمی به موضوع تعارض منافع اشتغال بیرونی اشاره دارد اما به نظر عنوبهدر ادامه، بند ششم بخشنامه 
 
 حا

اشتغال بیرونی به شکل اشتغال همزمان در دو بخش عمومی و خصوصی  کهیدرصورتبه این مسئله اشاره نشده است، 

و است. با این حال در ی خصوصی یکی از اشکال رایج تعارض منافع در وزارت نیر هاشرکتو یا سهامداری و مالکیت 

 خارج ه،زیرمجموع یهاکارکنان وزارت نیرو و شرکت هیهرگونه کسب منافع و یا همکاری کل»است:  شدهنوشتهبخشنامه 

با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع  ،یادار یهاو ضوابط و چارچوب یشغل یهاتیو مسئول فوظای از

احراز، قراردادهای مربوطه  رتو در صو دهیقراردادها منظور گرد یخصوص طیدر شرا ستیبایموضوع م نی. اباشدیم

 «.قابل فسخ خواهد بود.

نب ی و با دقت به همه جوادرستبههمچنین، بند هفتم بخشنامه به موقعیت تعارض منافع دریافت هدیه اشاره دارد که 

 یصراست و  شدهپرداخته.. ، تسهیالت، حق مشاوره، هدیه و .ازیامتاین تعارض منافع مثل دریافت 
 
موارد  دریافت این حا

 در مقابل انجام وظایف اداری را تخلف نامیده است.

فع ی تعارض مناهاتیموقعکه بیشترین بند در بخشنامه را دارد مربوط به نحوه اجرایی کردن و نظارت بر  محور سوم

 است: است. بندهای دو تا هشت و دوازده و سیزده به این موضوعات پرداخته

 باید به نحوی باشد که اگر تعارض منافعی افشا شد، بتوان آن قرارداد را لغو کرد. راردادهاتنظیم ق 

 یریکارگکلیه اطالعات سجلی و نوع قرارداد و مجوزهای جذب و بهو  اطالعات مربوط به معامالت متوسط و بالتر 

 سترس عمومی باشد.ی و در دریگیپقابلی مربوطه ثبت، هاسامانهباید در  کارکنان

  ورت شفاف، صکال و خدمات به کنندگاننیبرای پیمانکاران، مشاوران، تولیدکنندگان و تأم هاتیصالحفرایند احراز

ان ی مربوطه تا زمهاستیلبود از  رندگانیگمیتصمتا اگر مصداقی از تعارض منافع در مورد مدیران و  تدوین شود

 حل تعارض منافع حذف شود.

 تعارض منافع هستند. مرجع رسیدگی به شکایات ی،بازرس یواحدها 
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  دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو بالترین مقام هر دستگاه، اجرای بخشنامه را بر عهده دارد و در آخر

 وظیفه نظارت بر اجرا و ارزیابی بخشنامه را بر عهده دارد.

اجع ر است که افراد متخلف به م شدهاشارهیازدهم به آن  درباره مسئله پیگیری تخلف است که در بند محور چهارم

 بر عهدها و یا خسارات تخلف ر  شوندیم رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته انضباط کار و یا مراجع قضایی ذیربط معرفی

 .رندیگیم

ن اشاره دارد که بخشنامه به ای 3ی تعارض منافع دارد. بند هاتیموقعبخشنامه اشاره به موضوع آموزش  محور پنجم

ی تعارض منافع هر شرکتی هاتیموقعی سالمت اداری مصادیق و هاتهیکمیی ارائه شود و سپس هاآموزشبه کارکنان 

 را تعیین و اعالم کند.

مرور شد بر عهده واحدهای بازرسی،  آنچه بر اساسعملیاتی سازی بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو 

یک واحد اداری متمرکز  رسدیمی سالمت اداری است و به نظر هاتهیکمو  مدیریت عملکرد وزارت نیرو دفتر بازرسی و

نقطه  تواندیماست که اختیارات لزم و قدرت اجرایی کافی داشته باشد و این  نشدهینیبشیپمثل کمیته تعارض منافع 

بازرسی باید پاسخگو باشند که تاکنون چقدر ی مطرح است که وزارت نیرو و سازمان سؤالضعفی باشد. در اینجا 

وه بر عال توانندیمفسادهای این مجموعه را کشف و یا با آن مقابله کنند و آیا همین نهادها  اندتوانستهنهادهایشان 

باشند. ارزیابی صحیح و دقیق از  هاآنی تعارض منافع و مدیریت هاتیموقعوظایف دیگرشان، درصدد شناسایی 

 ی است یا خیر.ابخشنامهنشان دهد که آیا وزارت نیرو قادر به عملیاتی سازی چنین  تواندیمنهادها  عملکرد این

دیگر این است که در بخشنامه یکی از راهکارهای اصلی نحوه مدیریت تعارض منافع شفافیت اطالعات است که  مسئله

ح است ی این مسئله مطر طورکلبهنتشر شوند. حال یی با قابلیت رصد و پیگیری، مهاسامانهاطالعات معامالت در  مثال  

 به ارزیابی سازمان فناوری اطالعات و با توجهی شفافیت، تحقق و توسعه دولت الکترونیک است و هاهیپاکه یکی از 

 ینهاارتباطات که نشان داده است وزارت نیرو در ارزیابی نوبت چهارم و پنجم مشارکت نکرده و 
 
زمان سا 31را از  71رتبه  تا

شان از این ن تواندیمبخش عملیاتی این بخشنامه را اجرایی کند. چنین رتبه ضعیفی  تواندیمرا گرفته است، چه طور 

 ی تحقق دولت الکترونیک و شفافیت را مهیا نکرده است.هارساختیزباشد که وزارت نیرو 

 اشکال بسیاری دارد و نکته دیگر که باید به آن اشاره داشت این است که تعارض منافع انواع و 
 
ال بیرونی و به اشتغ صرفا

 دریافت هدیه و یا 
 
 ی تکمیلی درهابخشنامهکه  رودیمو از وزارت نیرو انتظار  شودینمتعارضات فردی محدود  اساسا

 تعارضاتی که جنبه سازمانی دارد، ابالغ کند. همچنین این انتقاد به خصوصبهی تعارض منافع و هاتیموقعمورد سایر 

 نوشتهموجود در وزارت نیرو  منافعهای تعارض بخشنامه کنونی هم وارد است که چرا مصادیقی مشخص از موقعیت

وقعیت ، هفت موپرورشآموزشدر بخشنامه وزارت  کهیدرصورتاست و تنها به کلیاتی از موضوع اکتفا شده است.  نشده

 است. شدهمشخص هاآنو برخورد با  ذکرشده وضوحبهتعارض منافع 
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ه به این است که در بخشنام کندیمو اقدامات وزارت نیرو را در موضوع تعارض منافع متمایز  هاتیفعالی که انکتهشاید 

یی را برای هاگامموضوع آموزش کارکنان اشاره است. چنانکه دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری به همین منظور، 

 -4ی گذارضابطه -1آگاهی بخشی  -2شناخت  -3ر نظر گرفته است: مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق را د

عالوه بر ابالغ بخشنامه، نشست تعارض منافع در صنعت آب و  تاکنون، وزارت نیرو هاگاماین  بر اساسنظارت و بهبود. 

اده افع را آمبرق را برگزار کرده است، همچنین دو فایل پاورپوینت برای آشنایی کارکنان و ترویج مفهوم تعارض من

 .اندکرده

*** 

 پیشنهاد گام دیگر: جلب حمایت اجتماعی و جذب مشارکت ذینفعان

ی وزارت آموزش و پرورش های دولت برای مدیریت تعارض منافع، تجربهی زیرمجموعهچنانکه اشاره شد آخرین تجربه

های کمتری در مقایسه و نارسایی ی مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش نواقصکه بخشنامهاست. در حالی

دی در های جی مذکور بیانگر موانع و ناکامیی اخیر وزارت نیرو داشت، اما ارزیابی بیرونی اجرای بخشنامهبا بخشنامه

ی مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش اجرای آن است. هرچند در مدت پنج ماهی که از اجرای بخشنامه

ها اقدام شده است، اما روشن است که به نسبت ریشه ی در این زمینه شناسایی و برای رفع آنسپری شده، مصادیق

 گام
 
توان به طور جدی این فرض را هایی اولیه هستند. میدواندن تعارض منافع در این وزارتخانه، اقدامات مذکور صرفا

فع در وزارت آموزش و پرورش، عدم ورود و ی تعارض مناپیش رو نهاد که یکی از علل بازدهی اندک اجرای بخشنامه

ها، ذینفعان نهایی ارائه و دریافت خدمات آموزشی یعنی ای، رسانهاستفاده از نیروی اجتماعی )نهادهای مدنی و حرفه

ها و ...( در جریان مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش بوده است. در واقع، وزارت آموزش و معلمان و خانواده

 یها در پیشبرد مدیریت تعارض منافع در زیرمجموعهدر جلب حمایت افکار عمومی به ویژه معلمان و خانوادهپرورش 

 خود ناکام بود. 

اکنون این تجربه باید مدنظر وزارت نیرو قرار گیرد: به سبب آنکه  تعارض منافع در رگ و پی نظام اداری و مناسبات 

های دولتی از جمله وزارت نیرو ریشه دوانده، ی تمام دستگاهیرمجموعههای زرسمی و غیررسمی کارکنان و سازمان

یست و های اجرایی کافی نصرف اتکا به صدور بخشنامه و دستور بال به پایین به ویژه در بروکراسی ناکارآمد دستگاه

 ها و اقدامات، نیاز به حمایت اجتماعی و مشارکت ذینفعان است.برای پیشبرد این بخشنامه

ی ای، خود درگیر تعارض منافع هستند؛ برای مثال در جریان بخشنامهها، نهادهای صنفی و حرفهبرخی حوزهدر 

ی مهندسنظامتعارض منافع وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت عباس آخوندی، موضوع اصلی تعارض منافع خود 

دافع و نیرویی مدنی م عنوانبهن نهاد صنفی ای و صنفی است و انتظار اولیه این است که ایبود که یک تشکل حرفه

ای و صنفی همراه در مدیریت حل تعارضات باشد. ممکن است در صنعت برق و آب نیز، سندیکاها و نهادهای حرفه
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مؤتلفی برای مدیریت تعارض  عنوانبهها ی وزارت نیرو، خود درگیر تعارض منافع بوده و نتوان روی آنمربوط به حوزه

زارت نیرو حساب کرد؛ اما وزارت نیرو باید این تجربه را مدنظر قرار دهد که مدیریت تعارض منافع در نهادهای منافع در و

ها( و جلب حمایت رسانه ازجملههای اجرایی بدون مشارکت و همراهی نیروهای اجتماعی )حاکمیت و دستگاه

ست و بدون تعامل با جامعه، امکان عقب راندن پذیر نیشوند، امکانذینفعانی که از وضعیت تعارض منافع متضرر می

 های تابعه در جهت مدیریت تعارض منافع وجود ندارد.ی وزارت نیرو و شرکتهای ذینفع در سطوح مدیریت و بدنهگروه

که  ی کردبندجمعچنین  توانیمتمام نقاط قوت و ضعف بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو  باوجود

ی رضا اردکانیان توانست گام مهمی را در جهت تحقق لیحه مدیریت تعارض منافع بردارد و دارسکانیرو با وزارت ن

 هستیم در ادامه کارنامه درخشانی را از نحوه اجرای مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو شاهد باشیم. دواریام

*** 

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

  کل حوزه ستادی، به معاونان و مشاوران وزیر، مدیرانبند  31در وزیر نیرو بخشنامه "نحوه مدیریت تعارض منافع" را

های آموزشی و پژوهشی های زیرمجموعه، رؤسای مراکز و مؤسسههای مادر تخصصی و شرکتمدیران عامل شرکت

 ابالغ کرد. 

  محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خبر داده است که در این کمیسیون مقرر شده

 فاقات مثبتی در حوزه تعارض منافع شاهد باشیم.ای به قانون مدارس غیردولتی الحاق شود تا اتاست اصالحیه

  اخبار مجلس حاکی از آن است که بررسی طرح مدیریت تعارض منافع از جمله دستورکارهای کمیسیون اجتماعی

ی مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی همچنان خارج از دستور کار مجلس این هفته است. لیحه دولت درباره

 است. 

 ینده مردم رباط کریم در مجلس در مورد دلیل عدم بررسی طرح جامع آموزش و پرورش وکالت حسن نوروزی نما

اند به دلیل تعارض منافع نمایندگان از دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس قبل که برخی مدعی شده

 رد بررسی قرار گیرد.خارج شده است، گفت: مجلس در روزهای آخر بسیار پرکار شده بود، فرصت نشد این طرح مو

  محمدرضا احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت

های غیرانتفاعی را از جمله اقدامات اخیر کمیسیون خوانده و تاکید کرد براساس این طرح هرکس در دانشگاه

تواند مدیریت مدارس غیرانتفاعی را برعهده ، نمیآموزش و پرورش، وزارت علوم و سایرنهادهای مرتبط مسئول است

 بگیرد.

  گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده تصریح دارد که در حال حاضر یکی از

 ند.کمختل میرا  های گوناگونکــه عملکرد دستگاه ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع استمهم
 

1399آبان   24رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـم  
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 تعارض منافع را گرفت یجلو توانینم یاخالق یهاآموزهبا 
 33آبان  31ـ (  معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) زیسحرخ میابراه
 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 

 

از  یکیبا  یجنابعال ی! گفتگویاسالم یمجلس شورا  یو فناور قاتیآموزش، تحق ونیسیمحترم کم سییر بینا
 یاتنک رندهیتعارض منافع در آموزش و پرورش در بر گ قیدر باره ضرورت برخورد قاطع و مناسب با مصاد هایخبرگزار

بر  تیریدم دیابه آن اشاره کرده یکه بدرست همانطور کنم. میتقد هرا در آن بار  یبود که برخود فرض دانستم تا مطالب
هنگام و به یداشته مستلزم ورود جد یو حقوق ییقضا تیآن، ماه یمسئله تعارض منافع و نظارت بر حسن اجرا

 حلقه مفقوده توسط کیبه عنوان  یردولتیمدارس غ سیاست که شوربختانه در قانون تأس ینظارت یهادستگاه
  قرار گرفته است. یجد فلتورد غقانونگذار  م

رد نظارت بر عملک یمرکز یشورا بیکشور در ترک یسازمان بازرس ژهیوبه ینظارت یهاقانون از ورود دستگاه نیا در
را همزمان و  یچیو ق شیر  .ستین یخبر ،یمشتر ایاز حقوق مصرف کننده  تیدر مقام حما یردولتیمدارس غ

مدرسه  ایفالن منطقه  ریگرفته تا مد ریشخص وز یعنیمقام آن  نیتریکه از عال میاسپرده یتوأمان به آموزش و پرورش
 .شندیاندیخود م بیباشند که به ج ینفعانیاز ذ یردولتیممکن است به سبب داشتن مدرسه غ یدولت

 هیا تکمملکت ب نیا ریو بازدارنده، انتظار داشت وز یهیتنب یهاو مجازات ینظارت یهااهرم ینیبشیبدون پ توانینم
 نیاش در اچند باره مانیبر عهد و پ ایخود  یارسال نامهوهیامثال من و شما  همچنان بر ش بینه ای یبر آموزه اخالق

ع را به هم تعارض مناف یاتاق جناب معاون، سروته ماجرا ییتنها با جابجا دکر  ینماند و سع نکهیباشد کما ا بندیباره پا
مجلس و دولت در  ،یبا گذشت چهل سال از انقالب اسالم چرا دهد! صلهیغائله ف نیبه ا شیخو الیآورده در خ

که از ضمانت لزم در اجرا برخودار باشد، ” تعارض منافع“بر  تیریمد نهیو محکم در زم یقانون قو کی یو اجرا بیتصو
 روند؟یکرده دست به عصا راه م شهیو مماشات پ زیپره

 ندگانیاز دولتمردان و نما یبرخ حاصلیو ب یشیها و مصوبات نماطرح ای یموسم از نگاه یخاطر خوش رانیا مردم
 ، ”ینجوم یهامبارزه با حقوق“،  ”هییبه قوه قضا رانیمد شماریب یهاییاز دارا یااههیس هیثبت و ارا“خود مانند 

  آن ندارد. مثالو ا  ”رانیمد یافتیدر یسازسامانه شفاف یاندازراه“
ز که به مالکان مدارس و مراک میباش یقانون بیبه فکر سرانجام رساندن به تصو عتر،یهرچه سر ستیبهتر ن پس

شدن به سرشان  ریمعاون وز ایوزارت  یهرگز اجازه ندهد تا هوا  یتاجران کنکور و فعالن بخش خصوص ،یردولتیغ
ها به ده بیوتص نیح ای یانیمرحله پابازنشستگان، پس از عبور از  یریبکارگ تیاگر مانند قانون ممنوع البته بزند.

دوباره  با پاداش و حقوق مضاعف یرا پس از بازنشستگ ینشود تا برخ نیو آن مز نیا یبرا هیتبصره، پنجره ، سهم د،یق
 یبه همت دوستان دوارمیام انیپا در باشد.  اعتنایکشور ب نیا تیجمع ونیلیم 71بر سر کار بازگردانده، به شعور و خرد 

 انخوار ژهیو موارد تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش، راه بر و قیمصاد یو برشمار ییبا شناسا یجنابعال مانند
 است. دیام یبس یدیمسدود شود؛ در ناام

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/17/2384364
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/17/2384364
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 ودنب مجلس ، تعارض منافعطرح جامع آموزش وکالتعلت عدم رسیدگی به 
 33آبان  31ـ (  میمردم رباط کر ندهینما)ی حسن نوروز

 در مجلس تعارض منافع 
 

 یمدع یع آموزش و پرورش وکالت در مجلس قبل که برخطرح جام یعدم ادامه بررس لیدر مورد دل  یحسن نوروز
خارج شده است، گفت: طرح  یو حقوق ییقضا ونیسیاز دستورکار کم ندگانیتعارض منافع نما لیاند به دلشده

رفت قرار گ یپورمختار در مجلس دهم مورد بررس یآقا استیبه ر یاتهیکم لیکو آموزش وکالت با تش رشیجامع پذ
 یصنعت تیتجارت و مالک حیطرح و لوا نیپرکار شده بود، فرصت نشد ا اریآخر بس یمجلس در روزها کهنیا لیاما به دل

 .ردیقرار گ یمورد بررس
 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 کند؟یتعارض منافع را منتشر نم یوپرورش گزارش اجراچرا آموزش
 33آبان  37ـ (  ژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع()پ زادهمحمد صادق تراب

 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 
 

 نیشد بر ا نییآن تع یابالغ و فرصت دو ماهه براآموزش و پرورش  ریخرداد بخشنامه تعارض منافع توسط وز 33
مجوز  ایخود استعفا دهند  یاز ُپست دولت ایکنار بروند  یدارمسئولن، از مدرسه یدارقرار بود در بحث مدرسه ساسا

از  یاکنون سه ماه از فرصت دو ماهه گذشته است و همچنان منتظر ارائه گزارش رسمکنند. هم قیمدرسه خود را تعل
 حیرجت شتریبه گزارش مکتوب ندارند و ب یپرورش، اعتقاد واما ظاهرا مسئولن آموزش  میآموزش و پرورش هست یسو

 که صحبت کنند. دهندیم
هم وجود دارد که  گریمصداق از بخشنامه تعارض منافع بود و مسائل د کیمسئولن فقط  یدارمدرسه تیممنوع

 قیاز مصاد یکیدر ابهام مانده است. به عنوان مثال  تیه نشده و وضعارائ یکدام از آنها گزارش رسم چیدرباره ه
ها را مسئولن آموزش و پرورش، پروژه ایآ دهند؟یانجام م یرا چه کسان یپژوهش یهااست، طرح نیتعارض منافع ا

 ایمدارس  یتعارض منافع مربوط به سازمان نوساز قیاز مصاد یگریبخش د کنند؟یخود دست به دست م نیب
بود که مسئول  لیدل نیمدارس به ا یمربوط به آن است. در گذشته مطرح شد که بحث هوشمندساز یقراردادها

آموزش و پرورش  ریوز یبوده است.در بخشنامه تعارض منافع که از سو لیآن دخ زاتیمربوطه در کار واردات تجه
  قیمصاد ریمشخص است و اعالم کردند، سا یقیابالغ شده، مصاد

 
 دیبا زیموضوع ن نیمطرح خواهند کرد که ا را بعدا

 هم اعالم شود. گرید قیشود تا مصاد یریگیپ
ن دور زد یو حل مشکل تعارض منافع او به نوع یردولتیسازمان مدارس غ سیپست رئ رییتغ دانندیاگر چه همه م

و توسعه  یت آموزشخدما دیاست و نگاه به خر یردولتیتوسعه مدارس غ یدولت حام یاست اما وقت یافکار عموم
 . شودیمطرح نم یسازمیُبعد تصم زتعارض منافع ا گریاست د یسازیخصوص

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/459535
https://www.icana.ir/Fa/News/459535
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/18/2384641
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/18/2384641
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  یتتوسط مسئوالن دول یرانتفاعیمدارس غ تیریاز مد یریجلوگتالش برای 
 33آبان  31ـ (  مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم) یمحمدرضا احمد

 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 
 

اس است. براس ونیسیکم ریامات اخاز جمله اقد یانتفاع ریغ یهادانشگاه تیطرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوع
مرتبط مسئول است،  یرنهادهایآموزش و پرورش، وزارت علوم و سا در ایدارد  یطرح هرکس که منفعت شخص نیا

عارض طرح مبارزه با ت بیدرصدد است تا با تصو ونیسی.کمردیرا برعهده بگ یرانتفاعیمدارس غ تیریمد تواندینم
ت و فساد ران جادیموجب ا هیرو نیکند چراکه ا یریجلوگ یتوسط مسئولن دولت یرانتفاعیمدارس غ تیریمنافع از مد

 . شودیدرکشور م
 پارس نیوز 

 

 

 !رانیشدن تعارض منافع در ا یبر عاد ینقد
 33آبان  37ـ (  استان سمنان یصنعت یهاشرکت شهرک رعاملیمد) هیبوحسن آل

 در بخش مسکن و شهرسازی تعارض منافع 
 

 یغیتبل یبه سبب سخنران یبه خانواده و نیاز ا شیکه پ هیریخ کیکانادا به سبب کمک به  ریوزنخست ی: به تازگمرآت
 دیه شاک یامسأله یکشور برا کی ریوزقرار گرفت. نخست یارسانه یفشارها نیدتریپول پرداخت کرده بود تحت شد

تضاد منافِع به ظاهر ساده، مقامات  نیپارلمان کانادا پاسخ داد! ا یمال ونیسیدر کم قهیدق 09باشد،  یاز نظر ما عاد
ست را د نیاز ا ییهااست اما هرگز واکنش اریبس رانیتضاد منافع در ا نیا قیبرد! مصاد شیکانادا را تا مرز استعفا پ

 گری)از دهیبوآل یآقا ایمنزل متخصص بودند  زیتجهپسرخاله شما، در  هیبوآل یکه آقا دی. شما اعالم کردزدیانگیبرنم
اد تض نیکه ا کردمیمواگذار شده به بانک رسالت را انجام داده است و من فکر  نیزم متیق یاقوام شما( کارشناس
ه چ افتاد،یاتفاق م ستندین المالتیحالل و حرام و حفظ ب دارهیکه به اندازه ما داع گرید یمنافع اگر در کشور

  افتاد؟یبه دنبال آن م یاقاتاتف

به پسِر  دینگفته است که مثال تو نبا نیقوان یجاچیاست. ه فتادهیتعارض منافع اتفاق ن نجایابویه: حسن آل
تعداد  نیترشی. من بستیتعارض منافع ن نی. ایاست، کار ارجاع بده یدادگستر یکه کارشناس رسم تیپسرعمو

که  امرا کنار گذاشتم. وقت نکرده هانیپروانه اشتغال در استان را دارم؛ نظام ساختمان، معدن، آسانسور و... تمام ا
 احتمال تعارض منافع، همه را کنار گذاشتم. لینداشت اما به دل یمانع دادمیکنم. اگر انجام هم م دیرا تمد میهاپروانه

 یقوقدفتر ح ست؛یبا من ن یکارشناسان رسم یهم نداشت که من مطلع باشم. معرف یلیبانک، دل نیموضوع زم در
 دیاخود را ب یدولت درآمدها میگویاست. من م یدر مجموع نکته درست دییگویچه که م. آندهدیکار را انجام م نیا

ز است که آن واحد ا یعیکه فالن کار را انجام بدهد، طب اندازمیرو ب ی. اگر من به واحدتواندیوصول کند اما نم قیدق
است. من اگر بخواهم خودم را نقد کنم،  فتادهیاتفاق ن جانیتعارض منافع ا نیبنابرا خواهد داشت. یمن انتظارات

 اند. به کاهدان زده انیآقا نی. امیرسینممسائل  نیقدر خطا و اشتباه دارم که به اآن
 خبرگزاری مرآت 

 

https://www.parsnews.com/fa/tiny/news-634632
https://www.parsnews.com/fa/tiny/news-634632
http://meraatnews.com/content/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-15-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
http://meraatnews.com/content/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-15-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
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 تعارض منافع یهاانسداد راه قیمبارزه با فساد از طر
 33آبان  37ـ ی(  و فناور قاتیآموزش، تحق ونیسیکم سیرئ بیا)نمحمد وحیدی 

  تعارض منافعکلیات 
 

به  یشود که اگر خدمت جادینگاه ا نیا دینبا د.تعارض منافع بسته شو یهاراه دیبا میر کنفساد را  دو میخواهیاگر م
ه ک ییهااز فرصت واهندگذاران باز باشد و افراد بخخدمت یرانت و استفاده از فرصت برا یهاراه شود،یمردم ارائه م

از  یکیا منافع آن در تعارض است، ب یو گاهیکه جا یبرکنار شدن شخص هست سوء استفاده کنند. ارشانیدر اخت
 یشخص منافع یگاه کند. دایگسترش پ دیو با ستین یامر کاف نیانجام داد اما ا توانیراه م نیاست که در ا ییکارها

ود دارد که وج انیاطراف یسوء استفاده برا یاما دسترس ستین زیدر تعارض ن یو گاهیاست، با جا تیمسئول یکه دارا
 .ردیقرار بگ یمورد بررس زینها راه نیا دیبا
و  میکن ییمختلف تعارض منافع را شناسا یهاهیل  یو بازرس ینظام ،ییقضا یهامجموعه یاست که با همراه ازین

 ازین .میاشمردم ب یبرا یدار خوبامانت میتا بتوان میارائه کن زین ژهیو یراهکارها ها،ییشناسا نیا یبراساس خروج
ثال به طور م .مند، در نظر گرفته شودشخص دستور دهنده و شخص بهره یبرا یمختلف تهایاست که مجازات و تنب

 طیمورد که شرا نیدر ا اتیباشد، اما جزئ مانکاریپ تواندیدر حال حاضر در قانون ذکر شده که شخص کارمند نم
از  میتوانب نکهیا یبرا .توجه شود تریموضوعات به صورت جزئ نیبه ا دینشده و با ذکرچگونه باشد  دیبا انیاطراف

و  میباش دارند، داشته یشتریب یکه چرخش مال ییهابه دستگاه یترژهیتوجه و دیبا م،یکن یریتعارض منافع جلوگ
 .میکن ییشناسا یمختلف تعارض منافع را به خوب هیل 

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 با کاهش درآمد ارزی، تعارض منافع تشدید خواهد شد
 33آبان  33ـ (  رانیابازرگانی، صنعت، مدن و کشاورزی اتاق  سیرئبینا)ی ورزسالح نیحس
 انیوکارها و بازرگدر کسب تعارض منافع 

 

اضافه شود تعارض  یکه بر ابعاد کمبود ارز یضرب قرار دارد و هر روز ریز یکاهش درآمد ارز یاز سو رانیاقتصاد ا
کند و  به آنها اعتماد دیدولت با ندیگویتعارض قرار دارند و م نیا یسو کیخواهد شد. بازرگانان در  دیتشد زیمنافع ن

 نینخواهد کرد و سرانجام ا یتجارت به دولت کمک یهاد و بداند بستن راهکن یخوددار رانهیسختگ یهایزناز گمانه
از  انتیقرار دارند که ص سالرانوانیسو اما د گریتن کال در بنادر رسوب کرده است. در د هاونیلیخواهد شد که م

لبته با گروه ا نیاند. اننشسته ییدر جا هودهیب هندکنند و نشان د یریگسخت کندیمنصب و مقامشان آنها را وادار م
تجارت  یهاقرار است قفل دید دیرا با خود همراه خواهند کرد. با استمدارانیس ،هااز تخلف ییهانشان دادن آدرس

 . کنندیم لیرا بر اصل موضوع تحم یجانب یامدهایپ استمدارانیها با کمک سبوروکرات ایباز شود  یخارج
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

https://www.isna.ir/news/99081811746/
https://www.isna.ir/news/99081811746/
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3709192
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3709192
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 و نابرابری فقر عامل تشدید ،تعارض منافع
 33آبان  33ـ  اجتماعیرفاه و  کارتعاون،وزارت  یمعاونت رفاه اجتماع

 و فقر تعارض منافع 
 

 ریز رانیا یدرصد خانوارها 21شده،  هیوزارت رفاه و تعاون ته یمعاونت رفاه اجتماع یکه از سو یبر اساس گزارش
 دیتشد ایو  جادیهستند که منجر به ا یعوامل گوناگوندر این گزارش تصریح شده  .کنندیم یخط فقر مطلق زندگ

مل است. عوا نیا جادیاز ا یریاقدامات، شناخت و جلوگ نیتراز مهم یکیمبارزه با فقر،  یو برا شوندیم یفقر و نابرابر
ال . در حکندیصدق م زین یبرتر از درمان است، در خصوص مساله فقر و نابرامهم یریشگیعبارت معروف که پ نیا

را که  یگوناگون یهاتعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه ،یفقر و نابرابر جــادیعوامل ا نیترمهم زا یکیحاضر 
باعث  یدولت یهاستمیخصوصا س ستمی. اختالل در عملکرد سکندیبه مردم را دارند مختل م یرسانخدمت فهیوظ

 یبروز انواع فسادها یو بستر لزم برا نهیزم گرید یو از سو دیاینتظار به دست نمورد ا یو خروج جهینت شودیم
امعه در ج یفقر و نابرابر دیعوامل تشد نیتراز مهم یکیخود  یبه خود ــزیفراهم شود. فساد ن یو مال کیبوروکرات

مراه به ه زیرا ن یاسیو س یاجتماع یهابروز اعتراض ای تیبه حاکم یاعتمادیاز جمله ب یگرید یامدهایاست که پ
 خواهد داشت. 

ها احمنافع جن زیاست که دستاو رانیا یدر نظام اقتصاد دارشهیر یکه فقر موضوع داردیاعالم م حایگزارش تلو نیا
همسو  قدرت یهافقر اگر با منافع گروه یکنشهیکه ر رساندیمعنا را م نیموضوع ا نیشده است. ا یاسیس یهاو گروه

 . وجود نخواهد داشت دهیبعد از انقالب به گوش رس یهاکه در تمام دولت یکان تحقق شعار کاهش نابرابرنباشد ام
 روزنامه جهان صنعت 

 

 

 دهدمدیریت تعارض منافع در شرایط فقدان استراتژی، نتیجه عکس می
 33آبان  21ـ (  اقتصاددان)کمال اطهاری 

  تعارض منافعکلیات  
 

شمول هستند و و همه ریفاقد برنامه و اهداف فراگ ،یاستگذاریشمول س رهیدر دا یاسیس یهااحزاب و جناح
به  لیاتومب یهاچرخ یاند. وقتاز دست داده یو اقتصاد یاسیتوسعه س ریحرکت در مس یرا برا یادیز یهافرصت

. ساختار معوج اقتصاد شودیدر هر حرکت خود دچار لرزش م لیاتومب نیا رندیخود قرار گ یصورت ناهمسان در جا
ابات الته برنامه مشخص و مدون دائما در حال لرزش و نوسان است و نوسانات و کیاز  تیعدم تبع لیبه دل زین رانیا

 دارد. یطلبمنفعت و یدانشیاز انحصارها و ب یناش یدر ناهمگن شهیر زیروزانه ن
 یمثبت تلق یتعارض منافع و برطرف کردن آن امر صیساز مانند تشخموضوع هماهنگ کیتوجه به  انیم نیا در

از موانع  یکیافع به عنوان بردن تعارض من نیاز ب یمشخص، حت یاستراتژ کیو  نیمع یالگو کیاما در نبود  شودیم
 . دهدیعکس م جهینت زیتوسعه ن یدر چارچوب الگو یبزرگ قانونگذار

 روزنامه جهان صنعت 
 

https://jahanesanat.ir/%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/120697
https://jahanesanat.ir/%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/120697
https://jahanesanat.ir/?p=120309
https://jahanesanat.ir/?p=120309
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  در وزارت نیرو تعارض منافع تیریابالغ بخشنامه نحوه مد
 33آبان  21ـ (  روین ریوز) انیرضا اردکان

 ی انرژیحوزهدر  تعارض منافع 
  

عامل  نرایمد ،یحوزه ستاد کلرانیمد ر،یتعارض منافع" را به معاونان و مشاوران وز تیریبخشنامه "نحوه مد روین ریوز
کرد. در  غابال یو پژوهش یآموزش یهامراکز و مؤسسه یرؤسا رمجموعه،یز یهاو شرکت یصمادر تخص یهاشرکت

 ریقراردادها و سا یخصوص طیبند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرا 31در  یبخشنامه موارد نیا
 نیدر قراردادها، معامالت، تأمکه به هر نحو  یبخشنامه، کارکنان و اشخاص نیا طبق ابالغ شده است. یاسناد ادار

 کهیبه نحو رندیگیتعارض منافع قرار م تیضوابط و مقررات در موقع بیو تصو یانسان یرویکال و خدمات، جذب ن
 میمستق به صورت دیو نبا دهآنان در تضاد با منافع شرکت / سازمان باشد، موظف به افشا و اظهار آن بو یمنافع شخص

 رو،ین ریوز یاز سو یبخشنامه ابالغ طبق مرتبط با موارد مذکور داشته باشند. ماتیر تصمد یریتأث میرمستقیغ ای
رس در دست یمربوطه، ثبت و به نحو مقتض یهادر سامانه دیاطالعات مربوط به معامالت متوسط و بالتر با یتمام

کارکنان، لزم است  یریجذب و بکارگ یو نوع قرارداد و مجوزها یاطالعات سجل یتمام ن،ی. همچنردیعموم قرار گ
 باشد، ثبت و ضبط شود. تیو رؤ یریگیکه قابل پ یبه نحو طهمربو یهادر سامانه

کال و  انکنندگنیو تام دکنندگانیمشاوران، تول مانکاران،یپ یکوتاه برا یهاستیل هیو ته تیاحراز صالح ندیفرا
. وجود هرگونه تعارض ردیقرار گ نفعانیذ اریبه آن در اختشود و اطالعات مربوط  نیخدمات به صورت شفاف، تدو

و تا دو سال پس از آن( موجب حذف  تیمرتبط )در طول دوران مسئول رندگانیگمیو تصم رانیمد هیلمنافع در مورد ک
 .ندر یقرار گ ستیدر ل توانندی/سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نمتمذکور در شرک یهاستیاز ل
ارج خ رمجموعه،یز یهاو شرکت رویکارکنان وزارت ن یتمام یهمکار ایبخشنامه، هرگونه کسب منافع و  نیاساس ا بر

 با اشخاص طرف قرارداد ممنوع است.  ،یادار یهاو ضوابط و چارچوب یشغل یهاتیو مسئول فیاز وظا
و موارد مشابه در مقابل انجام  هیوره، هدحق مشا الت،یتسه از،یاس بخشنامه مزبور، استفاده از هرگونه امتسا بر

 .شودیخود تخلف محسوب م ربطیمرتبط با شغل توسط کارکنان به جز دستگاه ذ فیو وظا یادار فیوظا
و  هاتیبخشنامه، موقع نیخواهند بود. بر اساس ا اتیبه شکا یدگیمشابه مرجع رس نیعناو ای یبازرس یواحدها

. آنان ارائه گردد یلزم برا یهاکارکنان برسد و آموزش هیواضح به اطالع کلبه صورت  دیتعارض منافع با طیشرا
 یهاتیو موقع قیو اعالم مصاد نییبخشنامه، نسبت به تع نیموظفند متناظر با مفاد ا یسالمت ادار یهاتهیکم

 ،رانیمد یامبخشنامه، تم نیهر شرکت اقدام کنند. منظور از کارکنان در ا یهاتیتعارض منافع بر اساس فعال
 رو،ین نیانجام کار مشخص، تأم ن،یمدت مع ،یمانیدائم، پ ،یاست که به صورت رسم ینیشاغل ریکارشناسان و سا

 رویتمام وقت در وزارت ن یقراردادها ریو سا یامشاوره ،یسپاربرون ،یمانکاریپ ،ی، کارگریطرح ،یحجم ،یشرکت
 .کنندیم تیفعال رمجموعهیز یهاو شرکت

ارائه  و یابیمقام هر دستگاه بوده و نظارت بر حسن اجرا و ارز نیمفاد بخشنامه به عهده بالتر یساس، اجراا نیبر ا
 است. رویعملکرد وزارت ن تیریو مد یبخشنامه بر عهده دفتر بازرس یماهه از اجراشش یهاگزارش

 خبرگزاری ایمنا/  )پاون( رویوزارت ن یرساناطالع گاهیپا 
 

https://www.imna.ir/news/454525
https://www.imna.ir/news/454525
https://www.imna.ir/news/454525
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 شودیآراء باعث کاهش تعارض منافع م تیشفاف
 33آبان  33ـ ی(  اجتماع ونیسیکم سیرئ بینا)ی عباس گودرز

 در مجلس تعارض منافع 
 

ند اند پاسخگو باشکه داده ییدر قبال رأ دیبا ندگانیذکر شده، نما که یحساس حیها و لوادر مورد طرح نیعالوه بر ا
 موجب کاهش تیشفاف نیعالوه بر ا در مورد آنها به خاطر آراءشان قضاوت خواهد کرد. ندهیاست که آ یهیالبته بد

 ردینظر بگ خود را در یکه منافع شخص نیا یدادن به جا یهنگام رأ ندهیو نما شودیآنها م تیریتعارض منافع و مد
 دهد. رکند، منافع عموم و مصالح کشور را در آراء خود مدنظر قرا نیخود تأم ندهیآ یرا برا یباشد منافع نیو به فکر ا

 پایگاه خبری جامعه نیوز 
 

 

 ی برای مدیریت تعارض منافعردولتیغقانون مدارس الحاقیه به 
 33آبان  23ـ ی(  و فناور قاتیآموزش، تحق ونیسیعضو کم) یزاهد یمحمدمهد

 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 
 

 هایالتعد یب نیبه ا افعکه وجود تعارض من میحوزه هست نیدر ا یعدالت یب یمتأسفانه در آموزش و پرورش شاهد نوع
بوده که خود صاحب مدرسه  یردولتیدر آموزش و پرورش، مسئول مدارس غ ینمونه فرد یت. برادامن زده اس

است که  نینکته معطوف به ا نیا انیبلکه ب ستندیاشخاص ن ایحوزه فرد  نیهم است؛ البته بحث ما در ا یرانتفاعیغ
خود  حفظ منافع یکه فرد برا شودیم یمسئله تلق نینفع باشد، ناخودآگاه ا یخود ذ یتدر حوزه نظار  یاگر شخص

حوزه رخ  نیکه در هم یاز اتفاقات یکی را انجام داده است. یانتصابات ایرا صادر کرده  ییهاها و بخشنامهدستورالعمل
ف سقف و ک نییدر خصوص تع یتیگونه شفاف چیاست که ه یردولتیمدارس غ هیشهر یداد درباره عدم سامانده

 تیفیک یارقام در جهت ارتقا نیا ایآ شود،یم نهیپول از کجا هز نیاست که ا نیال اوجود ندارد؛ حال سئو هاهیشهر
 .شودیم نهیزآموزش ه

است  که حق معلم یزیکمتر از آن چ یاریبس یمبلغ یردولتیمدارس غ نیاست که اکثر ا نیحوزه ا نیدر ا یبعد رادیا
 یاجتماع نیاز موارد بر خالف ضوابط قانون تأم یاریدر بس یو حت کنندیبه عنوان حقوق به کادر خود پرداخت م

 رانیدم یو حت رکلیمعاونان مد ،یاستان رانیاز موارد مد یاریدر بس  نشده است. تیمعلم رعا یبرا مهیکف حقوق و ب
 فیموارد نظارت آموزش و پرورش را به شدت تضع نیتعارض منافع هستند که ا نیهم یها داراو شهرستان ینواح

 .کندیم
عارض در حوزه ت یالحاق شود تا اتفاقات مثبت یردولتیبه قانون مدارس غ یاهیاساس مقرر شده است اصالح نیمبر ه

 تعارض منافع را به مجلس ارسال کرده است تیرینحوه مد حهیتحت عنوان ل  یاحهی. البته دولت ل میمنافع شاهد باش
 .شود دهیکشور د تیریتعارض منافع در مد رفتن نیو اصالح دارد تا اثرات از ب یبه محکم کار ازیکه ن

 خبرگزاری خانه ملت 
 

https://www.jameenews.ir/%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88-%d8%ac%d9%84%d9%88/
https://www.jameenews.ir/%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88-%d8%ac%d9%84%d9%88/
https://www.icana.ir/Fa/News/459877
https://www.icana.ir/Fa/News/459877
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 هاهیسرما نیشکست انحصار و رونق تأم
 33آبان  23ـ (  نیام هیسرما نیبازار شرکت تأم اتیمعاون عمل)یی نایب لیاسماع
 در بازار سرمایه تعارض منافع 

 

 ندیفرآ قیو از طر عامیکه به شکل سهام هیسرمانیتأم یهابورس، مؤسسان شرکت یعالیشورا ریبر اساس مصوبه اخ
 داشته باشند. اریدرصد سهام شرکت را در اخت ۰1حداکثر تا  توانندیم شوند،یم سیتاس یعموم یسینورهیپذ

 تیریتمرکز را به مد تواندیم سوکیاز  میتصم نیبورس، ا یعال یمصوبه شورا هیو اصالح دیجد میبا اتخاذ تصم
 ۰1با فراهم شدن امکان تملک  م،یتصم نیبر اساس ا نیبازگرداند و همچن سیدالتاسیجد هیسرمانیتأم یهاشرکت

 رهیمدتأیه یهایکرس تیو اکثر هیسرمانیتأم تیریگروه، عمال مد کیاز طرف  هیسرمانیتأم یهادرصد سهام شرکت
 تیعضو یکه به نحو ییهامزبور، نهادها و سازمان میبر اساس تصم خواهد ماند. یشرکت در تملک مؤسسان باق

 رهیمدتأیه تیعضو یامکان تصد دیجد یهاهیسرمانیدارند در تأم اریرا در اخت هیسرمانیشرکت تأم کی رهیمدأتیه
حضور رقبا و  یبرا رااز تضاد و تعارض منافع، عمال راه  یامر ضمن کاهش مسائل ناش نینخواهند کرد. ا دایرا پ

و  یسینورهیسمت تعهد پذ یاساس،قبول نیکشور باز خواهد کرد.بر ا یهاهیسرمانیدر بازار تأم دیجد یهادهیا
 . دیآیصنعت به شمار م نیوکار اخطوط کسب نیتریاز اصل یتشار اوراق بدهان ندیدر فرآ یبازارگردان

 صدای بورس 
 

 

 بخش آب و برق یسازمان یارتقا ع وتعارض مناف تیریمد
 33آبان  23ـ (  رویوزارت ن یو تحول ادار تیریدفتر توسعه مد رکلیمد) شیبخشا یمرتض
 ی انرژیحوزهدر  تعارض منافع 

 

 تیریددهد، نحوه ممی هیرا ارا یسازمان یمجموعه ایسازمان  کی یافتگیاز توسعه  یرینشانگرها که تصو نیاز ا یکی
خدمات و ارتباط با عموم مردم و مشاغل و حضور صدها  یآب و برق به واسطه گستردگ صنعتمنافع است. تعارض 

و  یقتصادا تیبخش بر وضع نیا ییربنایکه خدمات ز یقابل توجه یاثرگذار زیو ن مانکاریو پ دکنندهیمشاور و تول
 یاست که اگر به درست ی تعارض منافعهاتیدر ذات خود مملو از موقع  گذارد،یافراد م یها ییو دارا یارزش اراض

 صنعت آب و برق را فراهم خواهند یاجتماع هیاز دست رفتن سرما جهیبروز و ظهور فساد و در نت نهینشوند، زم تیریمد
باشد، توجه به آن به عنوان  تیتعارض منافع واجد اهم تیریدر حوزه مد یاز آنکه ضابطه گذار شیب دیشا ساخت.

ناسب م یبخشیآگاه دیامر با نیا یو مهم باشد. برا یو کارکنان صنعت آب و برق ضرور رانیدر نزد مد یامر اخالق کی
را  هاتیموقع نیبه موازات آنکه ا دیبا نی. همچنردیتعارض منافع مورد توجه قرار گ قیکارکنان از مصاد هیبه کل

و  یریوگجل هاتیموقع نیکه بتوانند از بروز ا میینما یرا طراح ییسازوکارها م،ییآیو درصدد رفع آنها برم ییشناسا
محترم  ریزو یاز سو رایتعارض منافع که اخ تیرینگاه، بخشنامه مد نیا با دهند. شیبه آن را افزا یتوجه یب یهانهیهز

 کیدر توجه کارکنان صنعت آب و برق به تعارض منافع به عنوان  یانقش قابل مالحظه تواندیم ده،یابالغ گرد روین
 داشته باشد. یامر اخالق

 پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
 

https://www.sedayebourse.ir/news/420736
https://www.sedayebourse.ir/news/420736
https://news.moe.gov.ir/News-List/58121
https://news.moe.gov.ir/News-List/58121
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 تابعه وزارت نیرودر دانشکده  تعارض منافع تیریمد یدوره آموزش
 33آبان  21ـ  رویصنعت آب و برق وزارت ن یتخصص یهاآموزش یموسسه

 ی انرژیحوزهدر  تعارض منافع 
 

ی آموزشی مجازی مدیریت تعارض های تخصصی صنعت آب و برق وزارت نیرو اقدام به برگزاری دورهی آموزشموسسه
راسان، اصفهان، خوزستان، فارس، تهران، مازندران و گیالن کرده منافع در واحدهای استانی خود در آذربایجان، خ

های زیر است: کلیات تعارض آبان برگزار شده و مشتمل بر سرفصل 22و  24ی آموزشی در روزهای است. این دوره
بندی تعارض منافع، شدت ریسک تعارض منافع، ارائه منافع، نسبت تعارض منافع با فساد و شفافیت، دسته

 رهای مدیریت تعارض منافع، وضعیت تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور. راهکا
 ای مازندران و گلستانشرکت سهامی برق منطقه 

 

 

 ندادندی رفع تعارض منافع در آموزش و پرورش را اجازه
 33آبان  23ـ   (مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم)ی میکر یعل
 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 

 

 نیه او با استناد ب کندینفع آن هستند منع م یکه خودشان ذ یوجود دارد که کارکنان دولت را از معامالت زین یقانون
ها نهدر رسا یفرهنگ ساز منع کرد. یاقتصاد یهاتیرا از مشارکت در فعالها کارکنان وزارتخانه توانیم یماده قانون

بر اساس  دیبا زیما ن سوء استفاده و زد و بند شوند. یجرأت نداشته باشند وارد فضا رانیتا مد ردیصورت گ دیبا زین
 ریزو ش وجود ندارد.و در حال حاضر قانون تعارض منافع به شکل شفاف در بعد آموز میمسئله را منع کن نیقانون ا

ه داشت یدولت ریکارکنان را منع کرده که مدرسه غ یتیریدر همه سطوح مد یاآموزش و پرورش بر اساس بخشنامه
 یگفرهن یهاساخت ریز ثیاز ح دیمسئله با نیا کار را ندادند. نیدرست است اما در اجرا اجازه ا یاهیرو نیباشند و ا

  را ندهد. کار نیاصالح شود و جامعه اجازه ا
 رادیو گفتگو 

 

 

 تداوم بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی
 33آبان  21ـ   کمیسیون اجتماعی مجلس

 ی آموزش عمومیحوزهدر  عتعارض مناف 
 

  آبان برگزار خواهد شد. 21تا  22 یروزها یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیکم جاریهفته  یهانشست
 یمحسن حاجاز جمله دستورکارهای کمیسیون اجتماعی مجلس است.  تعارض منافع تیریطرح مد یبررس

 قاتیآموزش، تحق ونیسیآبان به کم 21شنبه روز سه ندهیمان 33پاسخ به سوالت  یآموزش و پرورش برا ریوز ،ییرزایم
 خواهد رفت. یاسالم یمجلس شورا یو فناور

 خبرگزاری پانا 
  

https://www.mazrec.co.ir/1675
https://www.mazrec.co.ir/1675
https://www.mazrec.co.ir/1675
https://www.mazrec.co.ir/1675
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175107&n=739140
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175107&n=739140
http://www.pana.ir/news/1138424
http://www.pana.ir/news/1138424
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 مجازی: راه درازی در پیش است... فضای در منافع تعارض تحلیل
 نیاز به آگاهی بخشی عمومی داریم

 

 فر زهره سروش
 

، ما را با این اندکردهآبان ماه منتشر  23تا  32بررسی مطالبی که کاربران توییتر در هفته گذشته یعنی در فاصله روزهای 

 ای عمومی برای جامعه و نظام حکمرانیکه هنوز فاصله زیادی با تبدیل تعارض منافع به مطالبه دینمایمحقیقت مواجه 

که امکان ایجاد خواستی جمعی در خصوص  شودیموجود دارد. ابهام در ادراک و تلقی از تعارض منافع، موجب 

ی دولتی هاسازمانح گوناگون در ادارات و مدیریت تعارض منافع و برخورد جدی و قانونی با موارد مختلف آن در سطو 

اطمینان داشت که حتی تصویب لیحه در مجلس  توانینمدر حال حاضر وجود نداشته باشد. بدون پیگیری جمعی نیز 

الل ی جامعه از خسازآگاهنیز موجب اجرای دقیق و صحیح آن در سطوح گوناگون حاکمیتی شود. بدین ترتیب نیاز به 

و آنچه حتی بیش از معنا و مفهوم تعارض منافع اهمیت دارد، جا انداختن  شودیمبیش از پیش آشکار  یارسانهکارهای 

 ضرورت پرداختن به آن و نتایج و پیامدهای گسترده و شوم آن برای جامعه است. 

افت که ی بر اساس آمار انتشار محتوا در خصوص تعارض یا تضاد منافع در فضای مجازی رتبه اول به توییتر اختصاص

که از  اندافتهدر تلگرام انتشار ی %33دیگر در اینستاگرام و  %33مطالب در این خصوص در آن منتشر شده بود.  47%

ی گوناگون خبری و غیرخبری منتشر شده و کمتر منبع شخصی دارد، هاکانالمطالب تلگرامی اغلب در  کهییجاآن

لگرامی و اینستاگرام چند موضوع مشخص پرتکرارتر از دیگر موضوعات ی تهاکانالدر  از بقیه موارد هستند. ترقیدق

 . میپردازیمبودند که در اینجا به هر یک به صورت جداگانه 

 هابانکتعارض درآمد و وظیفه در بنگاهداری 

ی هفته گذشته بود. هاامیپو مشکالت ناشی از آن یکی از دو موضوع اصلی و مکرر  هابانکموضوع بنگاهداری 

ی هاامو ی مردم و نیز امکان ارائه هاهیسرمابرای جلوگیری از نابودی  هابانکی هاتیفعال نیترمهمی یکی از گذارهیرماس

ی که در اینجا بالترین میزان اهمیت را دارد، این است که چنین انکتهگوناگون به آنها، سود بانکی و ... است. اما 

در انجام  هابانکو نباید جایگزین آنها شود یا موجب شود  هاستبانکفعالیت فعالیتی فرع بر مأموریت و اهداف اصلی 

 ی بنگاهداری وهاتیفعالی به مردم دچار مشکل شده و از سوی دیگر خود درگیر فساد گسترده ناشی از رسانخدمات

یر اینکه بین فعالیت غبه خاطر »که در مطالب تلگرامی و اینستاگرامی هم آمده است:  طورهمانی شوند. گذارهیسرما

تضاد منافع شدید وجود دارد و بخش  هابانکبا فعالیت اعتباری  هابانکی گذارهیسرماقانونی بنگاهداری و 

از بخش قانونی دیگر شده است به  تربزرگکه غیرقانونی است به لحاظ منافع  هابانکی و بنگاهداری گذارهیسرما

فیت و به همین خاطر کی اندجاماندهرف فعالیت غیرقانونی شده و از کار بانکی ص هابانکی که بخش عمده انرژی اگونه

خدمات بانکی در کشور در مقایسه با دنیا پایین است، و این تضاد منافع منجر به فساد و ناکارآمدی در حوزه بانکی شده 
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به  فاف و مدیریت ناکارآمد و کمکی غیرشهاتیفعالی پوششی برای ناکارآمدی و فساد است که با انجام داربنگاهاست. 

 .«شودیمی در کل اقتصاد وربهرههای جناحی و سیاسی باعث کاهش بده بستان

و وظایف دچار تعارض و تضاد  هاتیمأمورتعارض درآمد و وظیفه به معنای آن است که در سازمانی کسب درآمد و انجام 

ل نیز از ری هابانکنماید. درحال حاضر فعالیت بنگاهداری شوند و سازمان مجبور باشد میان این دو یکی را انتخاب 

است، خارج شده است و خود کسب درآمدهای بیشتر تبدیل  نفعانیذاصلی وظایف خود که همانا حفظ ارزش سرمایه 

ی سیاسی هم مطرح است زیرا هازهیانگبه هدف اصلی شده است. همچنین در اینجا مسأله تعارض منافع ناشی از 

ی سیاسی و مداخله سیاستمداران در ابعاد گوناگون آن قرار گرفته هازهیانگتحت تأثیر  هابانکی بنگاهداری هاتیفعال

 است.

 مدیریت معکوس تعارض منافع در آموزش و پرورش

یی یکی از جاجابهموضوع مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش در هفته گذشته از جمله موضوعات داغ بود و 

ای نظارت بر مدارس غیردولتی )که خود مالک یک مدرسه غیردولتی بود( از این شورا به یک پست جدید اعضای شور 

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس را برانگیخت و به دنبال آن موضوع در فضای مجازی بسیار  واکنشدر وزارتخانه 

ردولتی دارد نباید در آموزش و فردی که مدرسه غی»مطرح شد. نایب رئیس کمیسیون آموزش در این خصوص گفت:

پرورش پست مدیریت یا معاونت داشته باشد و اگر قرار باشد فرد را از یک پست برداشته و در جای دیگری منصوب کنیم 

موثر خواهد بود. اگر  هایریگمیتصمباز هم او در شورای معاونان وزارتخانه حضور داشته، حق رأی دارد و نظراتش در 

فع های اداری آموزش و پرورش به نفع مناع دارد نباید در پستی قرار بگیرد که تصمیمات او در فعالیتفردی تعارض مناف

جایی پست مشکل تعارض منافع را حل کرد اینگونه هر فردی که مدرسه اش تأثیرگذار باشد؛ اگر بتوان با جابهشخصی

شود! اگر وزیر آموزش و پرورش منتقل میغیردولتی دارد از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به بخش دیگری 

، توجه ماندای را درباره تعارض منافع تهیه و آن را بخشنامه کرده است به لحاظ اخالقی باید به آن متعهد مینامهشیوه

ز ابعاد هنو رسدیمبه نظر « های دیگر نیز وجود دارد.داشته باشیم تعارض منافع مادی و معنوی است و در سایر دستگاه

ی حت هابخشنامهی ما روشن نشده است و هاسازمانی پیرو آن در ادارات و هابخشنامهگوناگون موضوع تعارض منافع و 

رد را از که صرفا کافی نیست ف کنندینمبدین معنا که افراد توجه  شوندیماگر اجرا شوند نیز، به شکلی صوری انجام 

شته و به پستی دیگر منصوب کنند بلکه باید هنگام انتصاب به پستی که مستقیما در بخشنامه مطرح شده کنار گذا

پست جدید نیز مراقب باشند که فرد در جایگاهی قرار نگیرد که همچنان تعارض منافع سابق وجود داشته باشد و یا با 

 مصادیق دیگری از تعارض منافع دست به گریبان شود.

 در راه...ی مدیریت تعارض منافع، یکی پس از دیگری هابخشنامه

ابالغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع از سوی وزیر نیرو گام دیگری در دولت دوازدهم در جهت توجه به موضوع تعارض 

منافع در نهادهای دولتی و تالش در جهت مدیریت آن است. در این بخشنامه به مصادیق گوناگون تعارض منافع 

 ی شده است؛ نیبشیپ ییهاحلراهپرداخته شده است و برای مدیریت آنها 



 

 

 

 

 

 

 18 مدیریت تعارض منافعخبرنامه هفتگی 

 

ی رئیس سازمان بهزیستی و وزیر آموزش و پرورش، بخشنامه وزیر نیرو گام دیگری به پیش در زمینه هابخشنامهپس از 

ا لیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس ر  ترعیسرمدیریت تعارض منافع است و البته بار دیگر نیاز به تصویب هر چه 

 .دینمایمی ذکر شده گوشزد هابخشنامهی جهت ایجاد پشتوانه قانونی برا

 موقعیت درب گردان برای نمایندگان مجلس

ی تعارض منافع هاتیموقعدر اینستاگرام به موضوع بسیار مهمی اشاره کرده است که مربوط به  rzکاربری به نام 

و  هاسازمانمجلس در  . وی از شاغل شدن نمایندگان بالفاصله پس از فراغت از نمایندگیشودیمنمایندگان مجلس 

 موقعیت تعارض منافع، ممکن»در مجلس بوده است:  شانتیفعالکه مرتبط با کمیسیون محل  انددادهنهادهایی خبر 

ای که در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارد، از سوی ایجاد شود. مثال  اگر به نماینده هاسازماناست در همه نهادها و 

ود که پس از پایان دوره نمایندگی به سمتی مناسب در این وزارتخانه منصوب خواهد مقامات وزارت نفت پیشنهاد ش

گذاری در دنیا، . در خیلی از مجالس قانوندهدیمشد، این پیشنهاد، نماینده را در موقعیت تعارض منافع قرار 

گیری را ندارند و نباید گیری در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، حق شرکت در رأینمایندگانی که هنگام یک رأی

 «نسبت به آن موضوع رأی بدهند.

از ارتباطات گسترده خود که در دوره نمایندگی کسب کرده است و نیز اطالعات  تواندیمقطعا نماینده ذکر شده 

 فادهی که در آن زمینه خاص دارد، در دوران پس از فراغت از نمایندگی و در آن نهاد مشخص استارمحرمانهیغمحرمانه و 

بر  دتوانیمچنین پیشنهادی پیش از فراغت از کار نمایندگی به او پیشنهاد شود،  کهیصورتنماید. همچنین در 

 ی خاص قرار دهد.اعدهبه کمیسیون مربوطه تأثیرگذار باشد و آن را در جهت منافع  اشیدهجهتتصمیمات وی و 

لیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی و ی دولتی، تصویب هاسازماندر  هابخشنامهتصویب و اجرای 

مواردی از این قبیل همگی کمک خواهند کرد که مفهوم تعارض منافع در وهله اول در میان مدیران سطوح بال و میانی 

ویب تص و در وهله دوم در میان کارکنان سازمان شناخته شود و به تدریج اجرا گردد. اما آگاهی عمومی صرفا با هاسازمان

ی از خالل تهیه محتواهای ساده، قابل فهم و جذاب برای ارسانهو نیاز به کارهای  شودینمایجاد  هابخشنامهقوانین و 

مردم را دارد و در این میان توضیح این موضوع که چرا پرداختن به تعارض منافع اهمیت دارد و این موقعیت چه 

 معه خواهد داشت، امری ضروری است. ی را برای همه اعضای جااپردامنهپیامدهای 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 1399 آبان  23تا  17 -بیستم شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
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