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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ای درآمد: نمایندگان مجلس در کشاکش منافع ملی و منطقه
 

 زهره نجفی
 

د که خورنهای ایران به چشم میهای صنعتی و عمرانی متعددی در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ استانپروژه
ها در کارخانه ها وها، فرودگاهها، بیمارستاناند؛ ورزشگاهو بالتکلیف باقی مانده شدهکاره رها سالیان سال است نیمه

ای ها در ابتدا ردیف بودجهر مقیاس کوچک. برای هر یک از این طرحها دها، مساجد و مدرسهمقیاس بزرگ و درمانگاه
ها بعضا حتی تا ده سال به دلیل مشکالت فنی و تعریف شده و اصطالحا کلنگی بر زمین خورده است، اما این طرح

دهد ن میها نشاها و بررسیها هدر رفته است. پژوهشتمام مانده و بودجه عمومی صرف شده برای آناقتصادی نیمه
ها بر اثر اعمال فشار نمایندگان مجلس برای هدایت بودجه به سمت حوزه ها و طرحبخش قابل توجهی از این پروژه

 جا که فاقد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی و پشتوانه کارشناسیاند، اما از آنشان تصویب و اجرا شدهانتخابیه
ز ای نمایندگان مجلس یکی ااند. تعارض میان منافع ملی و منطقهمانده کاره باقیهای بعد نیمهاند در سالبوده
های تعارض منافع در سطح کالن و ملی است که پیامدها و تبعات بسیاری در مسیر ترین موقعیتترین و پردامنهمهم

 توسعه کشور داشته است. 

 قانون اجرای بر ناظر و گذارقانون یک لاو درجه در مجلس شورای اسالمی قانون اساسی، نماینده 48به موجب اصل 

ظایف حوزه بومی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارجوب است که در برابر تمامی ملت مسئول است. و

د شوای نمایندگان باعث میتعارض میان منافع ملی و منطقهمشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. 

با ضعف قدرت مراجع محلی نظیر شوراهای . بپردازداش، ایفای نقش در حوزه انتخابی بههر نماینده به تشخیص خود 

ای بازوی فشار بر  یک اسالمی شهر و روستا و نبود نهادهایی نظیر پارلمان محلی، نماینده مجلس شورای اسالمی به

 یافته است. تقلیل  انتخاباتی هایحوزه محلی و جزئی امور به رسیدگی

در ساختار کنونی نظام پارلمانی ایران، انتخاب مجدد نماینده مجلس در دوره بعدی منوط به جلب رضایت و حمایت 

 هایخواسته خود، نمایندگی دوران در ایساکنان حوزه انتخابی مربوطه است و این بدان معناست که اگر نماینده

 در یرد،بگ نادیده ندارند، نیز مجلس وظایف نمایندگی ارتباطی با چهی گاه که را خود انتخابی حوزه ساکنان عمومی

ای نمایندگان مجلس ممکن است درباره تعارض میان منافع ملی و منطقه. شد نخواهد مواجه اقبالی با بعدی هایدوره

زی جز واند چیتای جدا از منافع ملی نیست و یا به عبارت دیگر منافع کل نمیچنین استدالل شود که منافع منطقه

منافع اجزا باشد و در این صورت نماینده مجلس با برآورده ساختن انتظارات مردم حوزه انتخابیه در واقع در خدمت 

ماند که عملکرد و اقدامات منافع ملی عمل کرده است. حتی با قبول چنین فرضی، همچنان این مسئله باقی می

یا جنبه تبلیغاتی، نمایشی و پوپولیستی به منظور خرید رأی دارد، و یا در  نماینده در حوزه انتخابیه خود در اغلب موارد

 اقتدار در حوزه انتخابیه است. نفوذ و صاحبهای ذیراستای تأمین منافع گروه
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های غیرکارشناسی و به منظور جلب حمایت محلی بر اساس تشخیص امور مجلس به نمایندگان حد از بیش ورود

 شهر شوراهای وظایف حیطه در زیادی حدود قانون تا براساس که است شده اموری در دخالت بسب نفوذهای ذیگروه

 صص،تخبی افراد انتخاب سبب موارد از بسیاری در امر های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه است. اینروستا یا دستگاه و

کرسی متعلق به  671اسالمی حدود کرسی مجلس شورای  092از مجموع . است شده مجلس در غوغاساالر و گراقوم

( این 6998ابات کشور، ستاد انتختوانند داشته باشند. )ایست که تنها یک نماینده در مجلس میهای انتخاباتیحوزه

کرسی و شهرهای های تکدرصد( از حوزه 48نماینده )حدود  671حوزه انتخابیه  027بدان معناست که از مجموع 

 اند که ذهنیت نماینده در سطوح بسیار جزئی درگیر است. کوچک انتخاب شده

شهرها و روستاها تا تصویب و  مجلس شورای اسالمی بدون محدودیت در تمامی سطوح از مسائل و اختالفات محلی

کند. این وضعیت و عدم وجود محدودیت در حوزه گذاری و مداخله میالمللی قانونپذیرش مذاکرات و قراردادهای بین

های اخیر بر کشور وارد ساخته است. ناپذیری در سالهای جبرانگذاری برای نمایندگان مجلس آسیباقدام و قانون

های صنعتی های عمرانی نظیر ساخت سد، بیمارستان، ورزشگاه و فرودگاه، طرحدی از طرحتوان به موارد متعدمی

د که ها اشاره کر محیطی نظیر انتقال آب بین استانهای فوالد و پتروشیمی و طرح زیستهای کارخانهنظیر جانمایی

محیطی برای بار انسانی و زیستبدون پشتوانه کارشناسی و در فضای جنجالی مجلس به تصویب رسیده و تبعات فاجعه

 شود:ترین مصادیق این مسئله اشاره میکشور به جای گذاشته است. در ادامه به برخی از پرمخاطره

 های عمرانی نیمه کارهپروژه

منافع  و ای به زمین زده شده استهای سیاسی و منافع منطقهبا انگیزهدر کشور های نیمه تمام کلنگ بسیاری از پروژه

خواهد برای دور بعد هم نماینده شود فردی که میاغلب مشاهده می. لحاظ نشده است هادر بسیاری از این طرح ملی

نمایندگان مجلس با . در مواردی اش اجرا شودآورد تا یک یا چند پروژه در حوزه انتخابیهمجلس شود به دولت فشار می

یضاح است برای  شان اجرا کنند و در غیر این صورتمنطقه را اولویتهای بدون خواهند پروژهیکدیگر ائتالف و از وزرا می

ع شد. دهم نیز واق یس کمیسیون عمران مجلسئیب ر .  این مسئله موضوعی است که مورد تصریح ناکننداقدام می وزیر

 های عپروژه( 07/1/6997اقتصاد آنالین، )
 
ها ی آنبندبنابراین اولویت ،بر هستندبر و زمانهزینه، انرژیپر مرانی ذاتا

 اعثب مختلف دالیل به شده اجرا رأی کسب و سیاسی اهداف با که هاییپروژه از . بسیاریضرورتی انکارناپذیر است

ناسی های عمرانی بدون پشتوانه کارشاست. چنانکه پیشتر گفته شد طرح شده استان آسیب به و مالی منابع رفتن هدر

گیرد. در بسیاری از شهرهای ایران شود و مورد انتقاد قرار میهای انتخابی تمام میدر درازمدت به ضرر بومیان حوزه

 ایههزینه و شده زنیکلنگ سیاسیون از برخی حمایت دلیل به که اندشده معروف سیاسی هایطرح بهها طرح این

 املع ها،طرح کنندهمرجع تصویب و تصویب در چگونگی ابهام .اندتحمیل کرده دولتی و عمومی بودجه بر را سرباری

 یسیاس هایگیریای نمایندگان و تصمیمشود. تعارض میان منافع ملی و منطقهمی محسوب ناکارایی این اصلی

https://web.archive.org/web/20160323214541/http:/www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=360c96f2-e219-4360-bec0-a84345dc33aa
https://www.eghtesadonline.com/n/1VXn
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 وندر  در اصلی مشکالت تأمین، از قابل منابع محدودیت رعایت بدون یدجد هایپروژه و هاطرح تصویب در نمایندگان

 . است عمرانی هایطرح اجرای

 حجم ساله ره و نیستند مطلوبی وضعیت در بندیزمان برنامه از تبعیت و فیزیکی پیشرفت لحاظ به یادشده هایطرح

 اجتماعی و اقتصادی تبعات متمادی سالیان طی که دارد وجود متوقف گاه و ناتمام عمرانی هایطرح از انبوهی

 ادوار در ایتوسعه ژست یک عنوان به عمرانی هایپروژه است. شروع کرده تحمیل کشور اقتصاد و بودجه بر سنگینی

. ودشمنجر می کشور اجرایی و مالی هایظرفیت به توجه بدون عمرانی هایطرح محابایبی خوردن به کلید سیاسی،

 مجلس انتخابات از قبل سال یک در عمرانی هایطرح که تعداد زیر نمودار در عمرانی، هایطرح بر سیاسی ادوار اثر

. دهد، قابل رویت استنشان می ،(6996) مجلس انتخابات از بعد سال یک و( 6992) انتخابات مجلس سال ،(6949)

 دیدج های عمرانیپروژه تصویب انتخابات، سال و انتخابات از قبل سال یک در که شودمی مشاهده نمودار توجه به با

)امیری و  یافته است. کاهش هااستان تمام در جدید هایپروژه از انتخابات، بعد سال در اما یافته است، افزایش

 (6991صمدیان، 

 

 هایپروژه نظارتی های؛ گزارش0191ها )منبع: امیری و صمدیان، های عمرانی در استانتأثیر انتخابات مجلس بر تعداد پروژه

 (0190-0139های سال طی استانی عمرانی
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 های صنعتی غیرکارشناسیطرح

نات به وزرا برای انحراف امکامجلس نمایندگان ، فشار ای نمایندگانتعارض منافع ملی و منطقهیکی دیگر از مصادیق 

ی نایعصهای صنعتی بدون پشتوانه کارشناسی است. جهت احداث طرحملی به سمت و سوی مناطق و حوزه نمایندگی 

خود کار  تیظرفدرصد  02با کمتر از  هابرخی از آن و در حال حاضربر هستند بسیار آبفوالد و پتروشیمی  نظیر

نه تنها  که ساز بوده استهای سیاسی صنایع فوالد تا حدی مسئله. جانمایی غیرکارشناسی و مبتنی بر انگیزهکنندمی

باعث اتالف منابع ملی شده بلکه به مانعی در روند توسعه مناطق نیز تبدیل شده است. کمیسیون صنایع و معادن 

د تهیه کر « کشور فوالد صنعت از تفحص و تحقیق گزارش»گزارشی تحت عنوان  6998مجلس شورای اسالمی در سال 

 نیازمند سال در فوالد تن هزار 422 تولید برای استانی هایهپروژ از که در آن به این موضوع اشاره شده بود که هریک

 فوالد ملی شرکت اختیار در که طرحی 7 از طرح 8 که استدرحالی این و باشندمی آب مکعب متر میلیون 8 حداقل

 یهایطرح بافت و ریزنی قائنات، سبزوار، فوالد هایاند. طرحشده واقع کویری مناطق در اجراست دست در قرار دارد و

راردارد. ق آب لحاظ به بحرانی ممنوعه در دشت سبزوار فوالد طرح میان این از اند. شده واقع کویری مناطق در که هستند

 در و کشاورز صدها بیکاری باعث و شودمی نفر 422 مستقیم اشتغال تنها باعث منطقه این در فوالد صنعت طرفی از

 شد.  خواهد مهاجرت از ناشی مشکالت و شهرها به مهاجرت نتیجه

 یهایکشور و دشت خشک در مناطق( بر آب بشدت صنایع بعنوان) کشور هایپتروشیمی و فوالد کارخانجات عمده

اند. شده دادهتشخیص  «بحرانی ممنوعه» و یا «ممنوعه»ها یا که به لحاظ اجازه برداشت از آبخوان اندشده احداث

نقشه زیر که در آن مناطق ممنوعه با رنگ زرد و مناطق ممنوعه بحرانی با رنگ نارنجی نمایش داده شده است، نشان 

یزی ناچ بسیار اند( در مناطق ممنوعه و تعدادهای سیاه نمایش داده شدهدهد که عمده کارخانجات فوالد )که با لکهمی

 اند. مستقر شده کشور جنوبی گسترده سواحل در هااز آن

 
 های تجدیدپذیر ایران(های ممنوع شده از برداشت آب )منبع: انجمن انرژیهای فوالد و پتروشیمی در دشتاستقرار کارخانه
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 های زیست محیطی خطوط انتقال آبطرح

ر بهزینههم تبعات درازمدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارند و هم بسیار  آب انتقال هایپروژه

با  .نگاه ملی و کار کارشناسی باشد ،علمی جنبهباید  گیریمورد مسائل مربوط به آب مبنای تصمیم لذا در هستند،

شود در تقابل با منافع ملی قرار دارد، در موارد متعددی دیده میای کشاندن این مباحث به مسائل منطقهوجود آن که 

ای بر منافع ملی کشور های منطقههای مربوط به انتقال آب اولویترحدر اختالفات نمایندگان مجلس در تصویب ط

های مختلف جزو مواردی است های آبریز در استانمحیطی انتقال آب بین حوضههای زیستسایه انداخته است. طرح

مشرق نیوز، دهد. )های مختلف در مجلس شورای اسالمی را نشان میکه به خوبی منافع متضاد نمایندگان استان

و استان خوزستان انتقال آب از حوضه کارون های مربوط به انتقال آب نظیر ها و پروژه( در تصویب طرح8/62/6997

سازی آن نظیر انتقال آب دریاچه خزر های انتقال آب دریا و شیرینهای مرکزی اصفهان و یزد، و یا طرحبه سمت استان

ها و دعاوی نمایندگان مجلس کمتر واجد نگاه علمی و دیدگاه کارشناسی بوده و ایجاد استداللن سمنان، به استا

ای در خصوص یک طرح جنجال و هیاهو در عمده این موارد در دستور کار قرار داشته است. در مواردی نیز که نماینده

نی محیطی و فبا یک طرح با توجه به مسائل زیستهای خود را در مخالفت یا موافقت توجیه علمی داشته و استدالل

ای و استانی نماینده مزبور را مد نظر قرار داده و از تحلیل مسئله در بیان کرده است، این توجیهات صرفا منافع منطقه

منطقی و بدیهی است که نمایندگان نسبت به حوزه انتخابیه خود ( 08/7/6997ایسنا، بستر ملی عاجز بوده است. )

یری و گاحساس مسئولیت کنند و منافع متضاد و متعارض مناطق مختلف در نطق نمایندگان بروز یابد، اما تصمیم

ها و های مشابه که تأثیرات درازمدت اقلیمی، محیط زیستی، اقتصادی و سیاسی دارد، نیازمند بررسیتصویب طرح

با فضاسازی  ای نمایندگانتعارض منافع ملی و منطقههای جاری و های کارشناسی و علمی است. در رویهپژوهش

ای ای که قدرت فرافکنی و ایجاد فضای رسانههای مشابه کامال محتمل است که نمایندهنمایندگان مجلس درباره طرح

 شود.نهایتا به ضرر منافع کشور تمام می بیشتری دارد، مواضع غیرکارشناسی را پیش ببرد و چنین امری

 گسترش مناطق آزاد تجاری

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی -های متعددی از ناکامی و عدم موفقیت مناطق آزاد تجاریهای اخیر گزارشدر سال

 و تقویت هدف شده برای این مناطق منتشر شده است. مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بادر تحقق اهداف تعیین

 در ستردهگ بسیار هایتخفیف گمرکی، و مالیاتی هایمعافیت راستا همین در. شدند تاسیس محورصادرات تولید رشد

 سازی نیروی کار وزدایی از بازار کار و منعطفهای گوناگون از جمله مقرراتها در حوزهزداییمجوزها، مقررات صدور

 و هامعافیت عمل ها دربه استناد گزارش اما. آمد عمل به کشور آزاد مناطق از ایتعرفه هایحمایت اقسام و انواع

کل صادرات هفت منطقه آزاد ایران طی سال  است، نشده منجر محورصادرات تولیدات رشد به شدهاعمال هایحمایت

در  دیگر، عبارتبهمیلیون دالر بوده است.  922میلیارد و دالر رسیده که واردات آنها نزدیک به یک اردیلیم به یک 97

( 68/66/6994فرهیختگان، ) .است بوده دالر میلیون 049 منفی ایران آزاد مناطق خارجی تجارت تراز این سال

دهد مناطق آزاد ایران عمال با عوارض ورود و خروج کاال، خدمات مناطق نشان میهمچنین تحلیل منابع درآمدی این 

mshrgh.ir/922702
mshrgh.ir/922702
mshrgh.ir/922702
https://www.isna.ir/news/mazandaran-51242/
http://fdn.ir/37064
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 جای منطقه آزاد بودن،تنها جزء اهداف اولیه آنها نیست، بلکه بهشوند که نهشهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می

 ند. اشدهای و شهرداری های عمران منطقهلحاظ عملکردی تبدیل به شرکتاین مناطق به

 نفوذ نظیر تجار و اتاق بازرگانی حوزه انتخابیههای ذیبا این وجود، بسیاری از نمایندگان مجلس در اثر اعمال فشار گروه

ان نفوذ با نمایندگهای ذیهای پنهان گروهبه دنبال تصویب مناطق آزاد جدید در شهر خود هستند. اعمال فشار و البی

دهنده منافع این هایی که بازتابها و خبرگزاریتوان در رسانهمناطق آزاد را میمجلس برای افزوده شدن یک شهر به 

الیحه  منطقه ویژه به زیادیتعداد  مجلس نمایندگانها هستند، مشاهده کرد. نتیجه چنین مناسباتی آن است که گروه

مه سیس هأبا تالم کرد اگر . یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم چندی پیش اعانددولت افزوده

حدودا معادل تعداد کل  در کشورموافقت شود، تعداد کل مناطق آزاد و ویژه پیشنهاد شده از سوی نمایندگان مناطق 

 مناطق آزادافزایش از این نظر تالش نمایندگان مجلس جهت  (1/0/6999کیهان، ) نمایندگان مجلس خواهد شد.

جایگزین شدن منافع حوزه انتخابیه نمایندگان بر منافع  ای نمایندگان وتعارض میان منافع ملی و منطقه دهندهنشان

 . ملی است

*** 

منتشر شده است که نشان  مجلس دهم باره عملکرددریازدهم مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس اخیرا آماری از سوی 

 مجموع از الیحه بوده است.  092طرح و  822طرح و الیحه ارائه شده است که شامل  792 یندهد در مجلس پیشمی

ها قانون بر اساس طرح 72قانون بر اساس لوایح و  662مورد به قانون تبدیل شده است که  642طرح و الیحه،  792

م تبدیل به قانون شده است در های ارائه شده در مجلس دهدرصد از طرح 68تنها  این بدان معناست کهبوده است. 

 41دهد که قریب به نشان می آمارها این( 01/1/6999فارس، . )رسددرصد می 84حالی که در مورد لوایح این رقم به 

ون مغایرت با قان های ارائه شده در مجلس دهم، به علل مختلف مانند نداشتن پشتوانه کارشناسی الزم،درصد از طرح

های کالن و اسناد باالدستی تبدیل به قانون ها و نیازهای کشور، عدم توجه به سیاستاساسی، عدم توجه به اولویت

ر ای نمایندگان دهایی از پیامدهای تعارض میان منافع ملی و منطقه. در این یادداشت سعی شد به نمونهنشده است

 روی نظام تقنینی کشور است. های اساسی پیشکی از چالشمجلس شورای اسالمی اشاره شود که ی

*** 

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

حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشته که سازمان بازرسی نظرات خود را نسبت به طرح   

 شود تا وارد صحنمجلس ارائه داده است و در کمیسیون اجتماعی هفته آینده نهایی میمدیریت تعارض منافع در 

علنی شود و در آنجا پیش بینی شده است که سازمان بازرسی وظیفه نظارت و اجرای قانون تعارض منافع را داشته 

 باشد.

http://kayhan.ir/fa/news/186663/
http://fna.ir/ezkbc6


 

 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

عارض ی ترقامی از اجرای بخشنامهده، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی، به ارائه آمار و اکاظم نظم 

نفر از مدیران  8نفر مشموالن این بخشنامه،  820منافع در سازمان بهزیستی پرداخته و تصریح کرده از میان این 

نفر رئیس کل و  48نفر رئیس شهرستان،  92نفر رئیس اداره،  08نفر معاونان مدیرکل و مشاور،  08ها، کل استان

 ر کارشناس بودند.نف 000کارشناس مسئول و 

سیدمحمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش اظهار داشت تعارض منافع در آموزش و پرورش وجود دارد و نیازمند  

 توانم بخشنامه بزنم که مدیرکلقانون است. وی اضافه کرده در دوره وزارتم بارها در مجلس گفتم به عنوان وزیر می

رار ها دوباره تکشد اما یک بخشنامه است و با رفتن بنده و کاهش مراقبتاجازه ندارد مدرسه غیردولتی داشته با

 شود.می

دادستان وابسته به دادگاه عالی مدنی فرانسه اعالم کرد، تحقیقاتی قضایی درخصوص وزیر دادگستری این کشور  

 به اتهام تضاد منافع آغاز خواهد شد.

 9911دی  02مرکز 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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 توسط دولت و مجلسبودجه تعارض منافع در تهیه و تصویب 
 99دی  69ـ  ی(دولت و بخش خصوص یوگوگفت یعضو سابق شورا) محمد پارسا

 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه 

 

های شده با اهداف و برنامهبینیپیشیکی از کارکردهای اصلی بودجه بندی ساالنه انطباق منابع مالی موجود و 
سال از گروهی نحوی در طول یكروی دولت است. هر رقم از ارقام بودجه ساالنه، جزیی از درآمدهایی است که بهپیش

گردد. بر همین اساس بیشترین تعارض منافع های دیگر توزیع میاز شهروندان گرفته شده و این درآمدها در بین گروه
ا شود. از آنججهت دانست که چارچوب بودجه توسط دولت و مجلس قانونگذاری تهیه و تصویب می نیاز توان ارا می

که بودجه به عنوان بخشی از درآمد جامعه، متعلق به تمامی آحاد جامعه است، چگونگی ترکیب و توزیع ارقام و 
ترین های بودجه یکی از مهمکرد ردیفه اطالع آنها برسد؛ چه بسا نحوه هزینهای شفاف بگونههای آن باید بهردیف

تصمیمات اقتصادی مشترك میان دولت و مردم است. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته در هنگامه 
اجتماعی صورت های گوناگون ها وگروهها میان احزاب و سازمانها و سازشبندی ساالنه بیشترین مجادلهبودجه

طوری که در بودجه، ها هرگروهی خواستار پرداخت کمترین مالیات است بهها و سازشگیرد. در این مجادلهمی
های گوناگون ها میان گروهها و آشتیگردد. با وجود این تعارضها صرف میها برای این گروهبیشترین هزینه

 القول به آن معتقدند.کتورهایی است که همگی متفقاجتماعی درباره بودجه، عدم وجود کسری یکی از فا
 روزنامه اعتماد 

 

 

  یصندوق بازنشستگصندوقی  بر بحران تاثیر تعارض منافع بین
 99دی  69ـ  )خبرنگار( هزاره مقدم یننسر
  در سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع 

 

 یورکش یشدگان کشور، کارمندان  شاغل و بازنشسته دولت و تحت پوشش صندوق بازنشستگ یمهدرصد ب 66
دولت سالهاست که  یکوچک سازهای یاستگذشته و س یهاغلط سال یریتصندوق به لطف مد ینهستند؛ اما ا

 هاییاستان کننده، در سبحران نگر  ینا یک سر گذاشته است. یمرز بحران را پشت سر گذاشته و پا به قعر ورشکستگ
 و جامعه یواقع ینفعانکشور، عدم مشارکت ذای یمهبهای در همه صندوق یاصل کل یکصندوق است؛  یریتیمد

ندارد. هم اکنون  یدولت یرانمد یریتو سوءمدها صندوق یساز یجز، دولتای یجهاست که نت یریتیهدف در امور مد
 تعارض ای یمهب های همه صندوق یامنا یاته یامنا وجود دارد که به نوع یاته یکدر وزارت رفاه، 

 
کشور است و غالبا

دهد؛ سالهاست که بازنشستگان همه نمی امنا یاته ینرا به ا یحصح یریگ یماجازه تصم ی،صندوق ینمنافع ب
 دید و معتقدند باهستن خود ینقش مشارکت یشخواستار افزا ی،از جمله بازنشستگان صندوق کشورها صندوق

ده ارائه ش یخدمات درمان یفیتو ک یزانگرفته تا مها یدر همه امور صندوق از نحوه پرداخت مستمر یاصل ینفعانذ
 شدگان، نقش فعال داشته باشند. یمهبهای آورده یگذار یهنحوه سرما ینو همچن

 کارگر آنالین 
 

 

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/161308/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/161308/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-
https://kargaronline.ir/fa/news-details/434866
https://kargaronline.ir/fa/news-details/434866
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 تعارض منافع وزارت نفت یهدر سا LPGتن  یلیونمچند هدررفت 
 99دی  69ـ خبرگزاری فارس 

  انرژی یحوزهتعارض منافع در 
 

سهم صندوق توسعه و سهم دولت از  ،یخالء قانون لی، به دل94بودجه سال  غیمحاسبات از تفر وانیطبق گزارش د

 داده شده است. صیگاز تخص یدرآمد به شرکت مل نیدرصد ا 622محاسبه و پرداخت نشده و  LPGدرآمد صادرات 

 شودیوزارتخانه شده و باعث م ینتعارض منافع ا یجادباعث ا LPGوزرات نفت از صادرات  یدرصد 622نفع  ینهم

درآمد  LPG یشترهر چه ب یفروشدر داخل کشور شود تا بتواند با خام گازمایع مصرف مانع مذکور، خانهکه وزرات

 یندر خودروها و صادرات بنز LPGصورت استفاده از  رکند. به عنوان مثال د ینسازمان خود تام یرا برا یشتریب

 یمامستق LPG یناگر ا یکهخواهد بود درحال ینبنز یدرصد از کل درآمد صادرات 6848معادل، درآمد وزارت نفت تنها 

 .شودیوزارتخانه م ینا یبنص یعگاز ما یصادرات یدرصد از درآمدها 622توسط وزارت نفت صادر شود، 

 نیدولت و مردم از توسعه صنعت اتوگاز و همچن یصرفه اقتصاد یرغمکه عل شودیرض منافع باعث متعا ینا یجهنت در

در خودروها  LPGمصرف مردم از  یبرا یرساختیوزارتخانه حاضر نباشد که ز ین، اLPG یصادرات یتمحدود یرغمعل

تن  یلیونم 848از  یشوزارت نفت حاضر است ساالنه ب اکنونهمبوده که  ییتعارض منافع تا جا ینا یرکند. تأث یجادا

 .ا ندهدبه خودروه ولی بسوزاند هامشعلدر  یاکرده  یقتزر یرا به خط لوله گاز سراسر یاز پارس جنوب یدیتول یعگازما
 خبرگزاری فارس 

 

 

 تعارض منافع باشند یردرگ یدنبا یرانگ یمتصم
 99دی  68ـ  (مجلس یفرهنگ یسیونکم ییسر یبنا)ی غالمرضا منتظر

 کلیات تعارض منافع 
 

 یفیتکه در کهایی یباز آس یکی یم،دار یازدر آن حوزه ن یشناس یببه آسای در هر حوزه یتبه موفق یابیدست یبرا

 یدرض کنف تعارض منافع است. حثکند بمی مردم را فراهم یتینارضا یا یتمندیاست و سبب رضا یرگذارتاث یریتمد

 در عرصه واردات یگرد یداشته باشد و خود از سو یتیدر حوزه وزارت بهداشت و درمان در سطح کالن مسئول یشخص

 یود، لذخواهد ب یرگذارفرد تاث یناهای یریموضوع در موضع گ ینا یقینکند، قطع  یتفعال یزن یپزشک یزاتتجه

مرتبط  یمسائل اقتصاد یرکه افراد خود درگ یمحرکت کن ییاست که بر اساس انتظارات جامعه به سو ینا ارک ینبهتر

 شود.می یجادصورت مشکل ا ینا یرخود نباشند، در غ یتمسئول یا یتربا مامو

 یندر ا یشاهد شفاف ساز یداست و با یتیحائز اهمای کالم تجربه نشان داده است که تعارض منافع مسئله یکدر 

ممکن است فرد  و یستقابل جمع ن یکدیگردو با  ینرا، ا یمسائل اقتصاد یا یردبپذ یتمسئول یدبا یافرد  یم،حوزه باش

 کشور در تضاد باشد. نافعسوق دهد که با م یبه سمت یرا در مقاطع
 خبرگزاری ایسنا 

 

http://www.mizenaft.com/news/29125
http://www.mizenaft.com/news/29125
https://www.isna.ir/news/99101510949
https://www.isna.ir/news/99101510949
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 یمندار تعارض منافع و فساداز گزارشگران  یتدر حما یقانون محکم
 99دی  68ـ  (کل کشور یسازمان بازرس یسرئ)یشیان حسن درو

 کلیات تعارض منافع 
 

موضوع  نیام که مجلس به ا دهیشن رایگفت: البته اخ م،یاز گزارشگران فساد ندار تیدر حما یمتاسفانه قانون محکم
و خارج از آن داشته باشد.  ییاجرا یهااز گزارشگران فساد در دستگاه تیحما یبرا یاورود کرده و قرار است مصوبه

هد، سو استفاده بد یا یرمد یکخبر از تخلف  یها، طرح تعارض منافع است که براساس آن اگر کسطرح یناز ا یکی
 او را تنزل بدهد. حق ندارد پست ییدستگاه اجرا

که است  هافسادزا و گلوگاه یبسترها ییو شناسا یریگی، پتحول قضایی شده در سند ینیب شیپ یاز راهبردها یکی
و در  میرا شروع کرد یاقدامات زین نهیزم نیباشد که در ا ندهایمقررات و فرآ ن،یاز آن ممکن است مربوط به قوان یبخش

ط به نظرات خود را مرتب ن،یاز قوان ینسبت به اصالح برخ م،یبرقرار کرد یاسالم یبا مجلس شورا رایکه اخ یارتباط
 .میکنیمربوطه ارائه م یهاونیسیکم

 خبرگزاری ایرنا 
 

 

 یخدمات پرستار یگذارتعارض منافع علت اجرا نشدن قانون تعرفه
 99دی  68ـ  ی(نظام پرستار یعال یعضو شورا) یمراد یدونفر
 تعارض منافع در نظام سالمت 

 

 .در وزارت بهداشت است یاستگذارتعارض منافع پزشکان س یخدمات پرستار یگذارعلت اجرانشدن قانون تعرفه
پزشک  یمارستان،در زمان حاضر مثال  در اورژانس ب .شودیم یدرمان هایینهقانون باعث کاهش هز ینا یاجرا

 کنندیدستورات را اجرا م ینو پرستاران ا نویسدیو دستورات الزم را م کندیم یزیترا و یمارمتخصص طب اورژانس ب
ون قان رود؛یپزشکان م یبالزحمه پرستاران به جحق .شودیشکان پرداخت مخدمات به پز  ینا ولاما بخش عمده پ

 .ندکیآن اقدام نم یاجرا برایشده اما وزارت بهداشت  یبسال است که تصو ینچند یخدمات پرستار یگذارتعرفه
 خبرگزاری ایمنا 

 

 

 لزوم مقابله با تعارض منافع در اتاق بازرگانی
 99دی  68ـ  ی(اتاق بازرگان یمرکز داور یرهمد یاتعضو ه) معروف ینحس
 تعارض منافع در اتاق  بازرگانی 

 

تمام  یدکه با یاتاق بازرگان یناز مسئول یکی. یردانتشار تخلفات صورت گرفته در اتاق را بگ یجلو یدنبا یاتاق بازرگان
از  یکیدالر حواله کند؟  یکااش در آمرخانواده یهر ماه برا تواندیباشد چطور م یساعات کارش در اتاق بازرگان

گمرک  یبوده، همزمان کارت کارگزار یاتاق بازرگان یکماده  یسیونها عضو کمکه سال یاتاق بازرگان یادار ینمسئول
 دارد. یادیز یارتعارض منافع بس ینارد و ارا هم د

 نود اقتصادی 
 

https://www.irna.ir/news/84172618
https://www.irna.ir/news/84172618
https://www.imna.ir/news/466312
https://www.imna.ir/news/466312
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2137622
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2137622
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 قانون است یازمندوجود دارد و ندر آموزش و پرورش تعارض منافع 
 99دی  68ـ  (سابق آموزش و پرورش یروز) ییبطحا یدمحمدس
  آموزش عمومی یحوزهتعارض منافع در 

 

 یررسنقد و ب»کودکان و نوجوانان با موضوع  یاستگذاریس ینشست از کارگاه تعامل یندر چهارم ییبطحا یدمحمدس

ا به بن یو به همت وزارت رفاه برگزار شد، اظهارداشت: کنکور که روز یکه به صورت مجاز« کنکور محور ینظام آموزش

ه گذاشت یرا بر کودکان و نوجوانان ما برجا یدیآثار و تبعات شد یراخ هایشروع شد، در سال 82در دهه  ییهاضرورت

  است.

ال ن است. به عنوان مثقانو یازمندگفت: تعارض منافع وجود دارد و ن یزن یدرباره تعارض منافع موسسات کنکور وی

کنم، مدرسه  گذارییهسرما یرمس ینو کارشناس اجازه ندارم که در ا یرکلمعاون، مد یر،به عنوان وز یبنده نوع

ت. در قانون اس یازمندموضوع ن ینمجازات شوم. ا دش یناگر چن یدداشته باشم و کتاب منتشر کنم و با یردولتیغ

داشته  ییردولتاجازه ندارد مدرسه غ یرکلبخشنامه بزنم که مد توانمیم یرنوان وزدوره وزارتم بارها در مجلس گفتم به ع

 .شودیها دوباره تکرار مبخشنامه است و با رفتن بنده و کاهش مراقبت یکباشد اما 
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 در سازمان بهزیستی بخشنامه تعارض منافعآمار و ارقامی از اجرای 
 99دی  61ـ  یستی(عملکرد سازمان بهز یریتدفتر مد یرکلمد) دهکاظم نظم

 تعارض منافع در سازمان بهزیستی 
 

بخشنامه شدند. از  یندر کشور مشمول ا یستینفر از کارکنان سازمان بهز 820از زمان ابالغ بخشنامه تعارض منافع  

بودند که در  ینفر در حوزه توانبخش 609و  یشگیرینفر در حوزه پ 642 ی،نفر در حوزه اجتماع 49نفر،  820 ینا

و  یلمرکز خود را تعط یزنفر ن 027و مراکز خود را حفظ کردند و  نصرافخود ا یتافراد از مسئول یننفر از ا 698 یتنها

و مشاور،  یرکلنفر معاونان مد 08ها، کل استان یراننفر از مد 8نفر،  820 ینا یاناز م خود را حفظ کردند. یتمسئول

نفر کارشناس بودند. در  000رشناس مسئول و کل و کا یسنفر رئ 48شهرستان،  یسنفر رئ 92اداره،  یسنفر رئ 08

 اند.داده یلدرصد را مردان تشک 89درصد را زنان و  86بخشنامه  ینا ینمشمول یناز ب یزمجموع ن

و  یلاردب یهامورد بوده و استان 16که مشمول بخشنامه تعارض منافع شدند استان تهران با  ییهااستان یشترینب

مه بخشنا ینمشمول ا یراحمدبوکهکیلویه در کرمانشاه و  یفرد یچه یانم یند. در اانمورد داشته یک یززنجان ن

 نشدند.

پس از ابالغ بخشنامه، به استانها  است. سازمان ابالغ شده یاستتوسط ر 6994بخشنامه تعارض منافع در سال 

راست، ح یرکلمرکب از مد اییتهکم ینمختلف بخشنامه اقدام کنند. همچن یفرصت داده شد تا در ارتباط با بندها

 بخشنامه را عهده دار شدند. ینظارت بر اجرا یدفتر بازرس ی،دفتر حقوق
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.isna.ir/news/99101511136
https://www.isna.ir/news/99101511136
https://www.isna.ir/news/99101612005
https://www.isna.ir/news/99101612005
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 تعارض منافع  طرح مدیریت درباره یسازمان بازرسارائه نظرات 
 99دی  67ـ  (کل کشور یسازمان بازرس یسرئ)یشیان حسن درو

 طرح و الیحه مدیریت تعارض منافع 
 

دارد،  ینهزم ینرا در ا یشده و هم مجلس طرح ینتدو اییحهخوشبختانه در حوزه تعارض منافع هم توسط دولت ال 
 یینده نهایهفته آ یسیونطرح ارائه داده است و در کم یننظرات خود را نسبت به ا یسازمان بازرس یگرد یاز سو

ون قان ینظارت و اجرا یفهوظ یشده است که سازمان بازرس ینیب یششود و در آنجا پ یعلن تا وارد صحن شودیم
شدنش  ییجراو ا ییشده است، با نها یبتصو یسیونکه در کم یسنو یشپ ینا یدواریمام تعارض منافع را داشته باشد.

 ها مرتفع شود.و تعارض منافع هایاناز سوء جر یاریبس
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 ییغذا عیصنا یهاکارخانه یفیناظر کنترل ک در جایگاه تضاد منافع
 99دی  61ـ (مشهد یدانشگاه علوم پزشک یغذا و دارومعاون ) موفق لیجبرائ
 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 

 

دار هستند، از کارکنان و بازرسان معاونت غذا و دارو خودشان داروخانه یتعداد نکهیبا توجه به ا: انیمعصومه مؤمن

 کند؟ینم جادیموضوع تضاد منافع ا نیا

از همکاران خودمان در معاونت غذا و دارو  یکیاز داروخانه  شیحرف را قبول ندارم، چند روز پ نیا: موفق لیجبرائ

موارد که با جان و سالمت  نیو برخورد الزم انجام شد. در ا یآورجمع یو بهداشت یشیآرا رمجازیاقالم غ یادیمقدار ز

 است. کسانیو برخورد  میندار یمردم سر وکار دارد اغماض
مأمور به گزارش تخلفات موجود در خط  یکه از طرف یدر حال ییغذا عیصنا یهادر کارخانه یفیکنترل کحضور ناظر 

ق موضوع مواف نیتا چه حد با ا شود،یتضاد منافع م جادیدر استخدام کارخانه هستند، موجب ا گرید یو از سو دیتول

 د؟یهست

ممکن است وجود داشته باشد مورد  نیب نیکه در ا یو تعارض منافع ییغذا عیصنا یهاکارخانه یفیکنترل ک ناظر

 نیدر ا یمورد انجام شده است. اگر افراد نیهم با وزارت بهداشت در ا یادیدغدغه ما و همکارانمان بوده و مکاتبات ز

دهند  حیکارخانه دارند ترج کیمحصوالت  یفیکنترل ک یاکه بر  یتیخود را بر انجام مأمور یتضاد منافع نفع شخص

ر مجلس دارد چون د یبه مصوبه قانون ازیموضوع ن نیکرد. ا میبه دست ما برسد به طور قطع برخورد خواه یو گزارش

ماه ید 02شود.  نیاز کجا تأم دیبا یمسئول فن یایو عنوان نشده که حقوق و مزا میباره دار نیقانون ابهام و خأل در ا

 نیکاهش ا یبرا یخوب یشنهادهایو راهکارها و پ میخصوص دار نیر ابا سازمان غذا و دارو د یاجلسه زین یجار

 .میاتضاد منافع در نظر گرفته بیآس
 الینقدس آن 

 

 

https://www.irna.ir/news/84176794
https://www.irna.ir/news/84176794
http://www.qudsonline.ir/news/734876
http://www.qudsonline.ir/news/734876
http://www.qudsonline.ir/news/734876
http://www.qudsonline.ir/news/734876
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 VOD یهاپلتفرمدر صدور مجوز  تضاد منافع ساترا
 99دی  67ـ نگار()روزنامه زادهسییر هیمرض
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

ارتباطات در  ریمطرح شد و وز 97بار توسط ساترا در سال  نیاول یبرا ییویدیو یهاها و رسانهبحث مجوز به پلتفرم

 یادر فض ریفراگ ریمفهوم صوت و تصو دیبا یمجاز یفضا یعال یموضوع اعالم کرده بود که شورا نیواکنش به ا

 هیابالغ نیکرده بود که در ا دیهم تاک ریفراگ ریو تصو تصو یرگوالتور سییر ان،یکند که صادق امام حیرا تشر یمجاز

ها در مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه میتنظ ،یگرمیکه ابالغ شده، تنظ یفیشفاف بوده و در تعر زیهمه چ

ظارت، ن دیبگو تواندینم یوجود ندارد. پس کس یحقوق هیدر ابالغ یدیق چیسازمان است و ه نیا یتیحوزه مسئول

 دارد. یفیصدور مجوز چه تعر ای ریو تصو تصو

قررات صوت و م میها سازمان تنظحوزه به تضاد منافع ساترا اعتراض داشتند. به گفته آن نیاز فعاالن ا یاریبس البته

و  مویلیمانند ف VOD یهافتن پلتفرماست و مجوز گر  مایاز صداوس رمجموعهیز کی یمجاز یدر فضا ریفراگ ریتصو

 .شودیتضاد در منافع محسوب م ینماوا از ساترا به صورت
 کیرسانه کل 

 

 

 زمان سااین از تعارض منافع در  یآموزش یزیاسبق سازمان برنامه ر سیرئ روایت 
 99دی  69ـ (آموزش و پرورش یرمعاون اسبق وز) انیبهرام محمد نیالدیحجت االسالم مح

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 
 

 یافراد یاست و معموال برا یو ادار یاسیس ،یاقتصادهای در نظام تیموضوع قابل اهم کیموضوع تعارض منافع 

 ینیب شیپ ینیکنند، قوانمی فیتعر یو ادار یرسمهای تیو مسئول اراتیخودشان در حوزه اخت یرا برا یکه منافع

از  کهنیا ایکند و می شان منع یاجتماع یاسیس تیمسئول یآنها را در مقام مسئول و تا مدت تصد ایشده است که 

دارس اداره م یتمدرسه دارد و در مسئول یر فرداگ کنند.نمی کارها منصوب نیا یرا برا یابتدا از صاحبان منافع کس

 یداگر فر  ینهمچن .آن سازمان کنار برود یریتاز مد یاکند  یلمدرسه خودش را تعط یدبا یردگمی قرار یردولتیغ

اگر  یمگفتمی یدرسهای به مولفان کتاب کند.  یریتمد  مرتبط یدر سازمان دولت یدکارخانه دار و سهامدار است نبا

 یوصو در بخش خص یسیدبنو یکتاب کمک آموزش یدو اسمتان پشت کتاب است نبا یسیدنومی یب درسشما کتا

آن  یستگاهد یدضرورت دارد با یکتاب و برنامه درس یبرا یدکنمی و تصور یسیدنومی آنچه را ینکهمگر ا ید؛عرضه کن

 یوقت ا بکند.کار ر  ینا یدکرده و سازمان با یدرا تول یباشد که کتاب درس یمربوط به دستگاه یازشرا منتشر کند و امت

مکمل  را به عنوان یگردهای مجموعه یشبرا یرونو بعد در ب یمکن یجشو را یسیمسازمان بنو یرا برا یکتاب درس یک

 .یمدادای نمیاجازه ینمصداق تعارض منافع است و چن یمکن یدتول
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://click.ir/1399/10/17/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
https://click.ir/1399/10/17/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
https://www.isna.ir/news/99101713305/
https://www.isna.ir/news/99101713305/


 

 

 

 

 

 

 

 1399دی  19تا  13 | 28شماره  15

 

 عبه اتهام تضاد مناف فرانسه یدادگستر ریوز بارهدر ییقضا قاتیتحق
 99دی  02ـ  ترزیرو یخبرگزار

 های جهانی تعارض منافع نمونه 

 

کشور به  نیا یدادگستر ریدرخصوص وز ییقضا یقاتیفرانسه اعالم کرد، تحق یمدن یدادستان وابسته به دادگاه عال
وسط ت ییقضا ستمیاصالح س انیدر جر هیاز آنکه در ژوئ شیپ یدوپ ن مورت کیار اتهام تضاد منافع آغاز خواهد شد.

ال، ح نیا با مشهور بود. لیوک کیمنصوب شود،  یتردادگس ریجمهور فرانسه به عنوان وز سیامانوئل ماکرون، رئ
 یبت به برخنس لیبه عنوان وک تیها فعالپس از دهه یدوپ ن مورت کیقضات فرانسه گفتند، ار نیتربزرگ یهاهیاتحاد

 را ندارد. یبر وزارت دادگستر استیر تیقضات رفتار مغرضانه داشته و صالح
اصالحاتش از جمله  یهامسدود کردن برنامه یاز اتهامات تضاد منافع برا هاهیاتحاد نیگفت: ا یدوپ ن مورت کیار

 .کنندیقضات استفاده م یبرا یکتاب آموزش یسیو بازنو یدادگاه یاز روندها یلمبرداریف یبرا یاقدام
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 تضاد منافع تحلیلگران بورس در خودداری از صدور توصیه فروش
 99دی  02ـ نگار()روزنامه لویمحمدرضا هاد

 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

نبال به د یو آگاه لیتحل هیو فروش بر پا دیخر یتالش برا یرو در بازار سهام به جا نیانسان ذاتا تنبل است و از ا
 ؟ندیگویمن درست شهیگران هملیتحل یفروشان و حت گنالیچرا س اما م؟یچه بخر دیکه فقط به ما بگو میهست یافراد

بلکه  ،ستین دیجدای دهیپد ای دیفروش موضوع جد یبرا هیصدور توص یبرا یو لیعدم تما ایگر لیتحل لیعدم تما
 0222که در سال  نترنتیحباب ا یاصل لیاز دال  یکیدر بازار سهام وجود داشه و  ریاخهای است که در دهه یموضوع

در اکثر  دیخر یبرا هیکنترل توص بایفروش و تقر یابر  هیارائه هر گونه توص یبرا لگرانیتحل لیعدم تما د،یترک
هام س دیخر یبرا هیعالقه آنها به صدور توص ایکار را کردند؟  نیگران ا لیچرا تحل اما بود. یقاتیتحق یهاگزارش
ان کل سابق دادست یبه سرپرست  یقیسئوال در کانون توجه تحق نیا ست؟یچ ستندیکه آنها مالک آنها ن ییشرکتها

از  یکیبه فروش  هیتوص یراگران ب لیتحل لیگرفت: عدم تما جهینت 0220" بود که در دسامبر تزری"الوتسپ ورکیوین
کار  نیا یتضاد منافع  آنها به نوع لیبه دل لگرانیدهد تحلمی هنگفت است و نشانهای هیاز دست دادن سرما لیدال 

که  است تیواقع نیبلکه ا ست،یفروش، کمبود سهام ارزش فروش نهای هیعدم توص یواقع لیدل را انجام داده اند.
. در قرار دارند یکنند، تحت فشار نهادمی کار یگذار هیسرماهای و بانک یگزارکار های که در شرکت یگران لیتحل

موارد مانع  در اکثر نیدر بازار دارند و ا رگبز های خود از شرکت انیبه روابط با مشتر لیآنها تما  یافراد باال دست جهینت
  ارائه دهند.ها نسبت به شرکت یمنف هیتوص لگرانیشود که تحلمی از آن

 نیاشاره واضح کند. ا یو ارزش سهام ینزول ریدر گزارش خود بر مس یکه کارگزار دینیبمی عنوان مثال شما کمتر به
  نیسهام در سراسر جهان است، و ا یتضاد منافع آشکاردر همه بازارها کیفقط 

 
که  است یمشکل ساختار کیاساسا

 توانند مقصر آن باشند.نمی ییبه تنها لگرانیتحل
 سایت تحلیل بازار 

https://www.isna.ir/news/99101511136
https://www.isna.ir/news/99101511136
https://www.tahlilbazaar.com/news/65132
https://www.tahlilbazaar.com/news/65132
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 محتوای تصویری تعارض منافع
 

 بازتاب یافت:مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی ی تصویری برنامه دودر هفته  گذشته، 
 دری یدکتر فاطمه ح/   ر علمای دپایگاه اخالق حرفهیقات / تعارض منافع در پژوهش و تحق یکشور یناروب یناول

 99 ید 51 /

دی کارگاهی با  51در در علم  یاسامانه اخالق حرفه بنیانگذار و و فوق تخصص چشم دکتر فاطمه حیدری جراح
قمندان به اشتراک گذاشته ی سالمت و درمان برگزار کرده و ضبط کارگاه را با عالموضوع تعارض منافع در حوزه

 است.
 
 99دی  51/  نود اقتصادیی / تعارض منافع در اتاق بازرگان 

ی، در این ویدئو به بیان مواردی از تعارض منافع در اتاق اتاق بازرگان یمرکز داور رهیمد اتیعضو ه ،معروف نیحس
 های وی دربازرگانی پرداخته و خواهان برخورد جدی اتاق بازرگانی با این مسائل شده است. متن گزیده صحبت

  صفحات پیشین خبرنامه نقل شده است.
  

 

  

http://avoidretraction.com/%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/
http://avoidretraction.com/%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2137622
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2137622
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 شود؟منافع از کجا آغاز میعزم جدی در مبارزه با تعارض    مجازی: فضای در منافع تعارض تحلیل
 

 راضیه شیخ رضایی
 

محتوا در فضای  191های تضاد منافع، تعارض منافع و منافع متعارض، با کلیدواژه 1911ماه دی 11تا  11در تاریخ 
ر با ب متعلق به توییتای این تعداد مطلتلگرام، توییتر و اینستاگرام تولید و بازنشر شده است. بیشترین سهم توجه رسانه

به  دهد که استفاده از تعارض منافع نسبتها اجتماعی نشان میدرصد است. بررسی محتوای تولیدشده در شبکه 39
ن المللی در صدر اخبار باشد، استفاده از این مفهوم به ایای و بینوقایع روز متفاوت است، هنگامی که مناقشات منطقه

هایی داشت، آموزش عالی، قوه قضاییه و بازار سرمایه از جمله حوزهرود. همچنین تعارض منافع در وزارت بهسمت می
ارزه ها، مطالبه برای عزم جدی در مباست که کاربران به تعارضات منافع آنان اشاره کردند. همچنین تعدادی از توییت

 دهد.با تعارض منافع را نشان می

ی توییتری مربوط به اختالفات سیاسی در سطح پرکاربردترین حوزه استفاده از کلیدواژه تعارض منافع در فضا

است که کشورها بر اساس منافع ملی خودشان ممکن است با دیگر کشورها دچار تعارض و اختالف شوند.  المللیبین

 الملل بسیار پرکاربرد و مورد توجه جامعه است.استفاده از این مفهوم در ادبیات مطالعات روابط بین

ف ها به موضوع اختالهای متفاوتی از این مفهوم دارند. پرکاربرترین آنان فضای مجازی برداشتاما جدای از این، کاربر 

 ها بیشتر جنبه طنز و دستمایه شوخی است.خواهی بیشتر اشاره دارد که برخی از آنو سهم

تی فع به عنوان وضعیهای توییتری، کمتر از مفهوم تعارض مناها و بحثاز میان صدها محتوا در توییتر و حتی در پاسخ

حت اش تگیرد و انجام وظیفهای خودش قرار میکه فرد یا سازمان بین انتخاب منفعت عمومی و منفعت فردی یا حرفه

گیرد، صحبت شده است. با این حال برخی از کاربران نسبت به رویدادها و اخبار روز از این منظر تأثیر منافعش قرار می

 شود.در ادامه به برخی از موارد اشاره می کنند کهماجرا را تحلیل می

 یکی از کاربران توییتر به نقل از یک پادکست به موضوع مهم نقش مردم در توجه به تعارض منافع اشاره کرده است: 

تعارض منافع بین خودشان را جدی نگیرند حاکمانشون هم مطالبات این مردم را برای  همردمی ک» 
 «.سعدی …هدف یک و درد یک پیکریم یک ما همه …منع تعارض منافع را جدی نخواهند گرفت

در تحلیل توییت فوق توجه به این نکته ضروری است که تعارض منافع منحصر به نظام حکمرانی و دولت نیست، بلکه 

های ی مدنی ـ نیز امری رایج و جاری است. از طرف دیگر بسیاری از موقعیتدر درون جامعه ـ بخش خصوصی و جامعه

های اجتماعی دارند؛ مانند تعارض منافع ه و اقشار و گروهتعارض منافع در نظام حکمرانی، نقطه عزیمتی در درون جامع

های در نظام سالمت یا آموزش و پرورش که همان اندازه که معضل حاکمیت است، پایی جدی در درون جامعه و گروه

تواند اجتماعی دارد. از طرف دیگر جدی گرفتن نقش مردم در شناسایی مصادیق تعارض منافع و افشای آن می

ن تواند به عنواگیری تعارض منافع را دشوار کند. عالوه بر این، وجود تعارضات مدیریت نشده، میشکل بسترهای
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ناهنجاری اجتماعی شناخته شود و در نهایت عزم جدی برای چنین مطالباتی حکومت را به این سمت هدایت خواهد 

دیگر  ریت آن قوانینی در نظر بگیرد. به عبارتکرد تا هرچه بیشتر معضل تعارض منافع را به رسمیت بشناسد و برای مدی

تواند به آن پاسخ دهد. حتی در برخی از موارد که مردم نسبت به این مسئله حساس شوند، حاکمیت می قدرهمان

تهیه و اجرای مقررات تعارض  فشارتحتهای دارای تعارض منافع را ها و دستگاهتواند سازمانهای مردمی میخواسته

 ارد.منافع بگذ

 تعارض منافع حوزه بهداشت: از تعارض وظایف تا واکسن کرونا

زه منافع در حو تعارضآید کاربران درباره آن ننویسند. در واقع شاید این حوزه  از موضوعاتی است که کمتر پیش می

ی بهداشت و سالمت، بیشتر برای جامعه گیری کرونا و عمومی شدن مسئلهبه ویژه در شرایط همه بهداشت و درمان

آید. تعارض منافع این حوزه هم هیچ گاه تبدیل به قابل لمس است و پیامدهای آن به چشم کاربران فضای مجازی می

واجه با آن م کراتبهشود و یا کاربران فضای مجازی د جدیدی از آن روشن میشود، بلکه همواره ابعاداستان تکراری نمی

 شوند.می

  نویسد:چنانکه کاربری با اشاره به تعارض منافع در حیطه وظایف وزارت بهداشت می

درمان توش پول هسـت ولی برای بهــداشت بایــد پـول خرج کنی. وزیر بهــداشت وقـتی پزشـک »...  
 هاداروخانهشلوغ باشه و  هابیمارستانو  هامطبرو میـذاره روی درمـان نه بهداشت تا بـاشه تمرکز 

 «.لبریز از خریدار دارو

گذاری در حیطه بهداشت و پیشگیری از بیماری و از سوی دیگر تعارض میان وظایف وزارتخانه مبنی بر سیاست

های تعارض منافع در این حیطه است از پتانسیل گذاری در حیطه درمان و ارائه خدمات پزشکی همواره یکیسیاست

ی بهداشت و درمان، که به زعم نظرات متخصصان و مردم، این امر ناشی از این است که وزیر و مسئوالن کلیدی حوزه

ای، گیرد. برخی از کشورها برای پیشگیری از چنین شائبهخود پزشک هستند و منافع گروهی پزشکان را در نظر می

گذارند که درک درستی از نظام مدیریتی و اقتصادی سالمت داشته باشد، نه زارتخانه را برعهده افرادی میمدیریت و

 پزشک باشند.
 
 اینکه خودشان لزوما

ات گذاری خدم های مجازی بسیار بازنشر شده بود، مربوط به تعارض منافع در اجرای تعرفهمورد دیگری که در شبکه

گذار در وزارت بهداشت که در معرض تقدم بخشیدن به  منافع ف میان پزشکان سیاستپرستاری است. در واقع اختال

های زیرمجموعه وزارت بهداشت مثل پرستاران موجب چنین تعارض منافعی گروهی خود هستند، با منافع دیگر گروه

واند محلی برای تعنوان شده است می شورای عالی نظام پرستاری ایعضشده است. این ادعا که از سوی یکی از ا

 گذاری خدمات پرستاری باشد. نفعان دخیل در موضوع تعرفهمطالعه و شناسایی ذی

تنها ابعاد این مسئله ماجرای واکسن کرونا و تعارض منافع در ایران هم ماجراهای خاص خودش را دارد. در این مورد نه

سایی های تعارض منافع هم در آن قابل شناهعلمی و پزشکی با سیاست و تبلیغات سیاسی آمیخته شده است بلکه ریش

 است.

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
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 به گفته یکی از کاربران توییتر: 

خانم دکتر محرز که خودشون در تولید داخلی واکسن کرونا نقش دارند اما در مورد  یهاصحبت»...  
کنند. این رفتارها اشتباهه و مسخره است چون تضاد منافع واردات واکسن خارجی اظهار نظر می

 «اره.وجود د

ود، شهای سازنده واکسن کرونا، ناظران پروژه و حتی کسانی که واکسن روی آنان آزمایش میدر این مورد نقش سازمان

 تواند محل تردیدی برای وجود تعارض منافع بالقوه باشد.همواره می

 ها چه خبر؟از دیگر تعارض منافع

ضوع رسد باید توجه بیشتری به این موشته است که به نظر میها اشاره داکاربری در توییتر به تعارض منافع در خیریه

یله افراد شـده به وسـ تأسیسهای های خیریهبازی شایعترین ویژگیتعـارض منافع، خویشاونـد ساالری، و پارتی»شود: 

 «.طبقه حاکم بر ایران است

گیری تعارض منافع باشد، توانند محل شکلهمواره میمدنی ی های جامعههای خیریه نیز مانند دیگر بخشسازمان

های خاصی برخوردار هایی که به واسطه شبکه روابط خود در داخل حاکمیت از امکانات و بودجهبه خصوص خیریه

ادی های زیگزارش هامدیریت تعارض منافع در خیریهی هستند. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تاکنون در زمینه

 منتشر کرده است. 

  ، یکی از کاربران به نوشت:تعارض منافع در آموزش عالیدر حیطه 

استادان  دانشگاه، به سبب تضاد  منافع، نتوانند، الاقل به تنهایی، به نظر  من اولین گام این است »...  
 «های  مربوط را بنویسند.نامهآیین

ها اختیار ها بسیار ابعاد مختلفی دارد اما عالوه بر اینکه آنمصادیق تعارض منافع اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه

های دیگری هم تعارضات آنان شناسایی شده ارند، بلکه در حوزههایی مرتبط با منافع خودشان را دنامهتصویب آیین

های نظارت بر تخلفات اساتید که از اعضای است. به طور مثال تعارض منافع نظارت بر خود در میان اعضای کمیته

 شود.ترین دانشگاه تعیین میهیات علمی همان دانشگاه یا نزدیک

اضی به ان توییتر اگر یک قاشاره کرد. به گفته یکی از کاربر  تعارض منافع در حیطه قوه قضاییهدر انتها باید به مورد 

و مرجع رسیدگی به همان پرونده باشد، شائبه تعارض منافع  نوعی با یک پرونده در ارتباط باشد، در صورتی که او قاضی

 پیش خواهد آمد.

المللی وکال اصول راهنما راجع به تعارضات منفعت در کانون بینبه خاطر وجود چنین روابطی بین پرونده و قاضی آن، 

 تصویب کرده است تا صالحیت داوری از منظر تعارض منافع نیز مد نظر قرار گیرد. را ریداو

همچنین باید به توییت یک خبرنگار بازار سرمایه هم اشاره کرد که پیگیری فسادهای این حوزه را بدون عزم جدی 

 داند: های متولی غیرممکن میسازمان

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-civil-society/
https://iran-bssc.ir/?p=5695
https://iran-bssc.ir/?p=5695
https://iran-bssc.ir/wp-content/uploads/2019/10/%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%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7.pdf
https://iran-bssc.ir/wp-content/uploads/2019/10/%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%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7.pdf


 

 

 

 

 

 

 20 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

خود  دربیارم ولی رونگار و فعال بازارسرمایه باید بتونم آمار این فسادها االن چرا من بعنوان یه روزنامه» 
ا هبورس و شخص مدیرحقوقی سازمان این اطالعات رو یا نداره یا پیگیر این کثافتکاری سازمان

 «هافع وسط نباشفقط عزم جدی میخواد و اینکه تضاد من سخت نیست، اصال  نیست؟ مبارزه با فساد 

یوسته پهمیک هزارتوی به این توییت هم یادآور این مسئله است که فساد، نظارت و شفافیت، تعارض منافع هرکدام

کند که در این میان نقش مردم و خبرنگاران هم به اندازه نقش همه ای را طلب میاست که مبارزه با آنان عزم همه جانبه

 ترکاست. پرسش انکاربانیان آن جدی و غیرقابل
 
های بزرگی را در های کوچک اما متداوم مردم و خبرنگاران قطعا

 های فساد به وجود خواهد آورد.فونداسیون تعارض منافع و ستون

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 1399 دی  19تا  13-بیست و هشتم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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