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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 انگاری یا پیشگیری؟تعارض منافع: جرمدرآمد: 
 «مدیریت تعارض منافع»نقد رویکرد طرح 

 
 پورمحمدحسین نعیمی

 
که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی و تصویب است تا کنون از زوایای  «مدیریت تعارض منافع»طرح 

مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار تالش دارد ضمن پرداختن اجمالی به اهداف مدیریت تعارض منافع 
وع، رویکرد یی در این موضدر دیوانساالری مدرن و سوابق فرهنگی و تقنینی آن در ایران و نیز بررسی برخی تجارب اجرا

انگاری قرارگیری در موقعیت تعارض منافع و پیامدهایی آن برای نظام اداری طرح مدیریت تعارض منافع را مبنی بر جرم
های اطالعاتی و در یک فرآیند تدریجی و گام به گام مورد نقد قرار ها از طریق زیرساختبه جای مدیریت این موقعیت

 دهد.

 ای اصنافهای دنیای مدرن و اصول اخالق حرفهها و دیوانساالریگریمنافع بدین سبب در تنظیممدیریت تعارض 

تها به این موقعی تیریمدهایی که عدم مختلف در دنیای امروز مورد توجه قرار گرفته است که عالوه بر کنترل ناکارآمدی

. لذا قاعدتا تمهیداتی که برای مدیریت تعارض منافع هایی اجتناب شودآورد، از فساد احتمالی در چنین موقعیتبار می

اری و انگشود از جنس پیشگیری است و نه مجازات. چرا که این ارتکاب تخلفات است که نیازمند جرماندیشیده می

 دهد. توجه به این نکته و فلسفه مدیریت تعارضمجازات متخلف است و نه قرار گرفتن در موقعیتی که امکان تخلف را می

منافع در هنگام تدوین و تصویب یک قانون مادر برای مدیریت تعارض منافع اهمیت فراوانی دارد. آن هم در شرایطی 

قنینی های تگر و رویهکه به دلیل نو بودن این مفهوم در میان ایرانیان و کم توجهی به این مهم از سوی نهادهای تنظیم

هایی از ایرانیان که همچنان قرار گرفتن در چنین ران، هستند گروهو دیوانساالری در طول تاریخ دولت مدرن در ای

 شان واضح و مبرهندانند و ضرورت برخورد با آن و پیامدهای نامطلوب عدم توجه به آن برایهایی را قبیح نمیموقعیت

رویجی ن نیازمند کار تهای تعارض منافع به عموم ایرانیان همچنانیست. در واقع نشان دادن قبح قرار گرفتن در موقعیت

 اند و با استفاده از تولید محتواهای ابتکاریمندان این حوزه نیز به تازگی بدان مشغول شدهو تبیینی است که دغدغه

سازی جامعه دارند. از جمله مرکز توانمندسازی حاکمیت و های مختلف سعی در انجام این مهم و آگاهمرتبط در رسانه

نظران " تالش کردند تا در گفتگو با صاحبکشاکش منافعویری ایرنا در برنامه تصویری "جامعه با همکاری بخش تص

های هخبرنامهای مختلف اقتصادی پیامدهای تعارض منافع در هر بخش را به نمایش بگذارند. یا با تهیه همین بخش

توجهات بخشی از اندیشمندان و فعالین جامعه را به اهمیت این موضوع جلب کنند. برخی دیگر از  هفتگی

   اند.هایی تا کنون داشتهنیز در این راستا تالش افیت برای ایراناندیشکده شفمندان این حوزه مانند دغدغه

ندان منع مداخله کارم»قانون بنابراین اگرچه ردپاهایی در سوابق تقنینی کشور برای مدیریت تعارض منافع همچون 

قانون  2های قوانین بودجه سنواتی )بند ه تبصره یا برخی تبصره «7337ماه  ید ۲مصوب . یدر معامالت دولت

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1121498?fk_legal_draft_oid=1121467%22&a=download&sub=h
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13447/
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13447/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/
https://tp4.ir/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94793
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94793
https://www.mpob.ir/wp-content/uploads/2020/07/ghanon-bodje-1399.pdf
https://www.mpob.ir/wp-content/uploads/2020/07/ghanon-bodje-1399.pdf
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و ...( وجود داشته ولی تا کنون قانون مادری با این عنوان در  9911ن بودجه قانو 2بند ط تبصره  1، جز 9911بودجه 

های فراوانی رو به رو بوده است. به همین کشور به تصویب نرسیده است و قوانین مذکور نیز در مرحله اجرا با کاستی

عرف  جود داشته است و نه درهای قانونی سنتی برای توجه به مدیریت تعارض منافع وعلت نه در فرهنگ تقنینی و رویه

کنیم اند. از این رو وقتی به مناسبات شغلی در جامعه نگاه میاخالقی مردم چندان قبحی برای این موضوع قائل بوده

ا را نه ههایی است که گاه سوء استفاده از این موقعیتمشحون از قرار گرفتن شاغلین در هر سطحی در چنین موقعیت

ار ترین اقشهای اشتغال همزمان که از فرهیختهدانند. مانند انواع و اقسام موقعیتی خود میتنها مباح که حق طبیع

ور و ترین سطوح اداری کشجامعه مانند پزشکان و فرهنگیان دچار آن هستند و قبحی برای آن قائل نیستند تا پایین

های کارکنان صندوقو ها حتی در بخش خصوصی مانند مورد خرید و فروش شخصی سهام توسط سبدگردان

 که در گزارشات مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به آنها پرداخته شده است.  گذاریسرمایه

در چنین شرایطی تصویب قانونی که تمام این موارد و قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع را مجرمانه تلقی کند و 

نگاهی کیفری به موضوع چنین تخلفاتی داشته باشد، نه تنها کمک کننده نخواهد بود و دیوانساالری ما را کارآمدتر 

ش گیری را بیهای اداری و فرآیندهای تصمیمخواهد افزود و رویه های نظام ادارینخواهد کرد که بر ابهامات و پیچیدگی

 ستاند. گیری و اقدام را از مدیران و کارشناسان میسازد و جرأت تصمیماز پیش طوالنی و متزلزل می

 رویکرد سازنده به مدیریت تعارض منافع

ن در موقعیت تعارض منافع بلکه مدیریت انگاری قرار گرفتتواند در این راستا کمک کننده باشد، نه جرمآنچه می 

های تخصصی مدیریت تعارض منافع در هر بخش و سازمان و های تعارض منافع از طریق نظام اداری و کمیتهموقعیت

های در نهایت ابزارهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری است. مدیریت اصولی تعارض منافع در کشور نیازمند گام

ف در نخستین گام نیازمند آنیم که بخش اصولی و تدریجی است. ر  های مختلف سازمانی و اجرایی کشور و اصناف و ح 

های تعارض منافع را در سازمان و حرفه خود ای مصادیق موقعیتمختلف در قالب یک منشور اصول اخالق حرفه

ریف بینی و تعاین اسناد پیشبرشمرند و راهکارهای اجرایی قابل تضمین، شفاف و کارآمدی را برای مدیریت آنها در 

کنند. چرا که تشخیص مصادیق تعارض منافع در هر سازمان و حرفه نیازمند آشنایی کامل با فرآیندها و قوانین و ساز و 

های تعارض منافع است که به کارها در آن سازمان و حرفه از یک سو و درکی صحیح و دقیق از مفهوم و تعاریف موقعیت

هر سازمان و حرفه در این موضوعات، انجام این کار در قالب یک قانون مادر مدیریت تعارض منافع های دلیل پیچیدگی

پذیر نیست و یا در صورت انجام، چنین قانونی بسیار کلی و مبهم خواهد بود. ها و صنوف امکانبرای تمامی سازمان

نف و نهادهای دارای جایگاه معتبر قانونی برای گر در هر صاین منشورها و اسناد الزم است مورد تصویب نهادهای تنظیم

سازمانها و نهادهای حاکمیتی قرار گیرد تا به لحاظ حقوقی و قانونی جایگاهی مستحکم و غیرقابل خدشه داشته باشند.  

 طهای تعریف شده در این قوانین و مقررات و اقدامات صورت گرفته بر مبنای این اسناد به راحتی توسبرای آن که رویه

نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری قابل نقض و بطالن نگردد، نیازمند قانونی باالدستی کارآمد و مستحکم در مورد 

ز مرک گزارشمدیریت تعارض منافع در کشور هستیم تا مبنای رأی این نهادها قرار گیرد. به عنوان مثال بر اساس 

https://www.mpob.ir/wp-content/uploads/2020/07/ghanon-bodje-1399.pdf
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet98/4962-budjet98
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/13692/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/13692/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/13692/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/13692/
https://iran-bssc.ir/research-fields/14372/
https://iran-bssc.ir/research-fields/14372/


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

کل وقت اداره کل روابط کار و  ریمدتوسط  991۱در مردادماه سال ای که توانمندسازی حاکمیت و جامعه، بخشنامه

 یندگیبه موجب آن نما صادر شد و  در راستای مدیریت تعارض منافع  یجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

گردید، ممنوع اعالم  برند،یبه سر م یکارمندان دولت که در مرخص حل اختالف توسط یهائتیدعوا در ه یهاطرف

با استناد به اصول ای که نامهتیبر اساس استنادات شکا 9/2/9911 خیدر تار یعدالت ادار وانید یعموم ئتیهاما 

 نییآ 29و  22ماده ی و خدمات کشور تیریقانون مد 1۸ماده  2تبصره ی، قانون اساس 21اصل )مانند  یو مواد قانون

بخشنامه مذکور را ابطال کرده و حضورکارمندان دولت به  ،شده بودبخشنامه این خواستار لغو و ابطال  ،(کار یدادرس

 بر اساس بالمانع دانسته است. یمرخص ایدر مراجع حل اختالف را در زمان اشتغال و  نیاز طرف یکی ندهیعنوان نما

 یدر مراجع حل اختالف کار پست سازمان یندگیشغل، نما کیاز  شیب یتصد تیقانون ممنوعرأی دیوان عدالت "

حق حضور در جلسات  ،یقیکار، هر شخص حق یدادرس نییآ 29و  22به موجب مواد  نیهمچن شود،یمحسوب نم

 9۸9اصل  یرا دارد و از آنجا که در راستا یدعو نیاز طرف یکی ندهیمراجع حل اختالف کارگر و کارفرما به عنوان نما

 وکالت دادگستر رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس
 
ر در اصل مذکو تیکارمندان دولت، مشمول ممنوع یبرا یصرفا

در مراجع حل اختالف کارگر و  نیاز طرف یکی ندهیحضور کارمندان دولت به عنوان نما نیشناخته شده است، بنابرا

...". بنابراین بدون وجود قانون مادر در مورد  بالمانع است یمرخص ایو  اشتغال( در زمان یکارفرما )نه وکالت دادگستر

های مدیریت کننده ای و بخشنامهمدیریت تعارض منافع، چنین مشکالتی بر سر راه اجرای منشورهای اخالق حرفه

 تعارض منافع قرار خواهد گرفت.

در وهله دوم نیازمند ساز و کارها و ابزارهایی با ضمانت اجرایی کافی برای اجرای راهکارهای تعبیه شده در این منشورها  

های تعارض منافع در سازمانها و صنوف ها و اطالعات کافی برای تشخیص موقعیتو اسناد هستیم. در شرایطی که داده

د وجود نداشته باشد، انواع قوانین و مقررات مدیریت تعارض منافع مانند گیرنو افرادی که در این موقعیتها قرار می

دیریت مشوند. مثال همان طور که در مورد بسیاری از قوانین مشابهی که ابزار اجرای آنها وجود ندارد بال اثر و بی معنا می

شود، وقتی بسترهای اطالعاتی الزم برای ردیابی و مشاهده می گذاریهای سرمایهتعارض منافع کارکنان صندوق

محدود ساختن معامالت شخصی این کارکنان در بورس وجود نداشته باشد که به طور خودکار هر گونه معامله شخصی 

د منغیر از خوداظهاری آنان میسر کند، شرایط برای ضابطه آنها را به طور خودکار و بدون دخالت اشخاص و از طریقی

ه توان بای دیگر میکردن این معامالت و مدیریت معنادار تعارض منافع در این حوزه مهیا نخواهد بود. به عنوان نمونه

اره اش «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»تجربه شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای شهر تهران با عنوان 

کرد. طبق این مصوبه استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری ممنوع است. چرا که ممکن است 

ژه اظر یک پروای دیگر مجری یا نکارمند یک منطقه شهرداری به واسطه برخورداری از پروانه نظام مهندسی در منطقه

ساختمانی شود و همکاران این شخص در شهرداری که مسئولیت تأیید نقشه یا کنترل ساختمان را به عهده دارند به 

واسطه این آشنایی بدون سنجش و بررسی دقیق آنها را تأیید کنند. لذا قرار گرفتن در این موقعیت تعارض منافع در این 

م مهندسی در شهرداری مدیریت شده است. این بخش از مصوبه در حال حاضر به مصوبه با منع استفاده از پروانه نظا

https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/13692/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/13692/
http://laws.tehran.ir/law/imagetext/5107
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های در حال که در آن مشخصات مهندسان سازنده یا ناظر هر یک از ساختمان «شهرسازی»سامانه واسطه اتصال 

شود، به سامانه منابع انسانی شهرداری که مشخصات کارکنان شهرداری در آن آمده ساخت در سطح شهر درج می

 ناظر احداث شود و فهرست کارکنان شهرداری که از طریق پروانه نظام مهندسی خود در تهران سازنده یااست اجرا می

گردند. اما بخش دیگری از ساز و شود و از این کار منع میساختمانی باشند سریعا و به طور اتوماتیک مشخص می

کارهای مدیریت تعارض منافع در شهرداری که ناظر بر قانون منع معامله با مدیران شهرداری و بستگان آنها است، به 

انی به سامانه منابع انس سامانه پیمانکاران شهرداریعامالت شهرداری و دلیل عدم اتصال سیستماتیک سامانه جامع م

شهرداری و اطالعات ثبت شده در بانک اطالعاتی روزنامه رسمی امکان پذیر نشده است. بنابراین مدیریت تعارض 

های داده پایه در تی در آن بخش و امکان تبادل داده با بانکمنافع در هر بخش مستلزم ایجاد زیرساختهای اطالعا

کشور است و بدون ایجاد چنین امکاناتی مدیریت تعارض منافع در کشور فراگیر و سیستماتیک نخواهد بود. خوشبختانه   

ط وست« مدیریت تعارض منافع»در طرحی که در این روزها در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تحت عنوان 

نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب است، به اصل لزوم ایجاد چنین زیرساخت اطالعاتی توجه شده است که 

 های آن قابل نقد و بررسی است.البته نحوه نگاه به این موضوع در این طرح از نظر میزان اجرایی بودن و هزینه

 نقطه ضعف طرح مدیریت تعارض منافع

انگارانه و کیفری به موضوع تعارض منافع دارد که همان طور ین طرح آن است که رویکردی جرماما از نقاط ضعف مهم ا

تر آمد چنین رویکردی بر خالف رویکرد مدیریت تعارض منافع از طریق نظام اداری و در نهایت رسیدگی به که پیش

گفته را خواهد داشت. در این طرح تخلفات در چارچوب تخلفات اداری کمک کننده و سازنده نخواهد بود و آفات پیش 

عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشموالن این قانون با انجام بی »تعارض منافع این گونه تعریف شده است: 

آن کلیه مشمولین این  9۸و در ماده « ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد.طرفانه وبدون تبعیض وظایف حرفه

رکت اند از شگیری موظف شدهاجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرآیندهای تصمیمقانون در صورت مو

 گیری امتناع کنند و اشخاص حقوقی برگزار کننده اینگیری یا تأثیرگذاری به هر نحو در فرآیند تصمیمدر جلسه یا رأی

شخص  امتناع یک یا چند»را معلوم کنند و  جلسات باید قبل از برگزاری جلسه وضعیت تعارض منافع شرکت کنندگان

و برای متخلفان مجازاتهایی در نظر گرفته است. با توجه به ...« از شرکت در جلسه ...نباید موجب تعطیلی جلسه شود 

نی شده بیهایی با چنین قیودی و مجازاتهای پیشتعریفی که از تعارض منافع در این قانون آمده طرح چنین محدودیت

ن ای با اشخاص آماند که در عمل جز ایجاد ابهام و فلج کردن نظام اداری و برخورد سلیقهه بیان آرزوهایی میبیشتر ب

های سنگین و به تبع آن ایجاد اجماع در همه سطوح برای کنار گذاشتن این قانون هم به صورت قضایی و با مجازات

 حاصلی نخواهد داشت. 

ه شود تا گرفتکه برای مدیریت صحیح تعارض منافع در کشور چه راهی باید پیشدهد مقایسه این دو رویکرد نشان می

معنا و خالی از محتوا نگردد و پیامدهای در بدو تصویب و اجرای قوانین در این زمینه قانون و مفهوم تعارض منافع بی

  نین شود.سوء آن به درستی مدیریت شود. باشد که به یاری خدا و همت و درایت حاکمان و جامعه چ

https://tmicto.tehran.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/ArticleId/319
https://providers.tehran.ir/
https://providers.tehran.ir/
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*** 

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

دی ماه کمیسیون اجتماعی  29مهدی عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، خبر داد که در نشست یکشنبه   
 بررسی طرح مدیریت تعارض منافع به اتمام رسیده و جهت ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی آماده شد.

ز طرح بانکداری جمهوری اسالمی خبر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب موادی ا 
احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد از جمله احکام تعارض منافع اعضای هیات  ۷داد و گفت: در ماده 

 عالی نیز بررسی و به تصویب رسید.

سازی سامانه شهر ای تحت عنوان بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران خبر داده که در شهرداری سامانه 
 کند. ای از کارکنان شهرداری که پروانه نظام مهندسی دارند استخراج میاندازی شده که لیست ممنوعهراه

طرح تعارض منافع این کمیسیون، به  2۷، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده که ذیل ماده باباییعلی  
ورد کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مخلف برخورد میغیر از اینکه دستگاه مربوطه با مدیر یا کارشناس مت

بررسی قرار گرفته و به غیر از تعیین مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارات ناشی از تعارض منافع، بار دیگر 
 دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسالمی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند.

احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس خبر داده که در چارچوب طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش  
 آموزش کشور، ورود شرکت تعاونی سازمان سنجش به کنکور نیز مورد تفحص قرار خواهد گرفت. 

داری ین شورا به شهر سید عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای اسالمی شهر شیراز از ابالغ مصوبه مدیریت تعارض منافع ا 
 شیراز خبر داده است. 

  3711دی  ۲3رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
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  یاجتماع یسیونتعارض منافع در کم یریتطرح مد یاتمام بررس
 11دی  29ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم ییسر)زاده  یسیع یمهد
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

ماده بوده به  2۷ یتعارض منافع که دارا یریتطرح مد یبررس یاجتماع یسیونماه کم ید 29 یکشنبهنشست  در
 یسیونکم ینماه در ا 2طرح به مدت  ینا آماده شد. یاسالم یمجلس شورا یو جهت ارائه در صحن علن یدهاتمام رس

 یراز سازمان ادا یندگانینشست نما ینقرار گرفت. در ا یمختلف مورد بررس یهابا حضور مسئوالن مربوطه در حوزه
مربوطه  ییاجرا یهادستگاه یرو سا یاسالم یمجلس شورا یهاکشور، وزارت اطالعات، مرکز پژوهش یو استخدام

 حضور داشتند.
 خانه ملت یخبرگزار  

 

 

 شودیبه صحن مجلس ارجاع م یمنافع به زودطرح تعارض 
 11دی  29ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم یسخنگو) یکارنام ییبابا یعل
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

 دی 29روز یکشنبه  مجلس ارجاع خواهد شد. جلسه یو به صحن علن یلطرح تعارض منافع تکم یهفته بررس ینا
مجلس برگزار شد. در  یهاکشور، وزارت اطالعات و مرکز پژوهش یو استخدام یاز سازمان ادار یندگانیبا حضور نما

وزها ر  ینا گذرد.یطرح تعارض منافع م یدو ماه از بررس .یمتعارض منافع را ادامه داد یریتطرح مد یجلسه بررس ینا
دولت و طرح مجلس بوده  یحهاز ال  یقیکه تلف یمتعارض منافع هست یاماده 2۷طرح  یهاماده ینآخر یدر حال بررس

ع مجلس ارجا یبه صحن علن یینها یبتصو یطرح تعارض منافع کامل و برا یهفته بررس ینخدا ا یداست. به ام
 خواهد شد.

 خبرگزاری فارس 
 

 

 پول و اعتبار یکنترل تعارض منافع شورا یبرا یقواعدتصویب 
 11دی  29ـ  (مجلس یاقتصاد یسیونکم ییسر)یمی محمدرضا پورابراه

 یتعارض منافع در نظام بانک 
 

و  9۱و  1، 1، ۷ماده  یبمجلس از تصو یاقتصاد یسیونکمدی  29 یکشنبهجلسه  یحدر تشر یمیمحمدرضا پورابراه
مصوب  یبانک مرکز یعال یاتاحکام مرتبط با ه ۷خبر داد و گفت: در ماده  یاسالم یجمهور یطرح بانکدار 9۷

ه است، شد یاستقالل بانک مرکز یتکه منجر به تقو یعال یاته یعزل اعضا هاحکام عبارتند از نحو ینشد از جمله ا
کرده  یهتعب یعال یاتکنترل تعارض منافع ه یبرا یخوب یارکه ضوابط بس- یعال یاته یاحکام تعارض منافع اعضا

 . یدرس یبو به تصو یبررس ۷ماده  یلدر ذ یزن -است
 خبرگزاری خانه ملت 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.farsnews.ir/news/13991021000996
https://www.farsnews.ir/news/13991021000996
https://www.icana.ir/Fa/News/465260
https://www.icana.ir/Fa/News/465260
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 ها،مستلزم استمداد از افکار عمومی و تشکلتعارض منافع مدیریت
 11دی  29ـ  (کارشناس حوزه آموزش و پرورش)ی محمد داور

  آموزش عمومی یحوزهتعارض منافع در 

 

 یتو موضوع یتتعارض منافع در آموزش و پرورش اظهار کرد: کل یریتبخشنامه مد یتدرباره اهم یداور محمد
قرار گرفت و افراد مختلف در سطوح مختلف از آن  یزمهم است و مورد استقبال ن یارتعارض بس یریتبخشنامه مد

 .یستن یدواریام یگفت چندان جا بایدبخش بودنش  یجهاستقبال کردند؛ اما در باره نت
ارتخانه که در ستاد و وز  یگفت: اتفاقات یفیو ک یصورت گرفته به لحاظ کمهای ییو جابجا ییراتتغ یابیدر ارز وی

 نبود. یدبخشافتاد محدود و معدود بود و چندان ام
 یاتواند بر ارتقمی طرح تا چه حد ینا یدنبه سرانجام رس ینکهدرباره ا ینکارشناس حوزه آموزش و پرورش همچن این

 ینا یراذارد،  زبگ یخاص یراست تاث یدداشته باشد؟ گفت: بع یرتاث یآموزش یو کاهش فقر و نابرابر یآموزش یفیتک
 کند.می یجادا یشانبرا اصیبرند که رانت و فرصت خمی سودهایی یتافراد از موقع

بخشنامه تعارض منافع را برشمرد و گفت: چند دسته موانع وجود  یاجرا یرو یشدر ادامه موانع و مشکالت پ وی
تعارض هستند. موانع  ینمختلف قرار دارند  و خودشان مصداق اهای هستند که در سمت یافراد یدارد. مانع اصل

فات در به تخل یدگیباشد. البته بخش رس یجد ییقضا یبرخوردها یدوجود دارد و با یزن یو قانون  ییقضا ی،حقوق
ت و اس یارشاندر اخت یکنند، امالکمی یقلدر یافراد یما یدهتواند ابتدا ورود کند، اما شنمی داخل آموزش و پررش

 .یردصورت گ ییآنها برخورد قضاگردانند که الزم است با  یبرنم
ها هرا به کمک بطلبد و از رسان یافکار عموم یدبا یرکند. وز ینیعقب نش یدآموزش و پرورش در راس هرم است و نبا یروز

ار ک یگیریپ یتحت نظر خودش برا ییوجود دارد بهتر است ساختار مجزاهایی مقاومت یندبمی کمک بخواهد و اگر
تقل مطمئن و مس یادار یزممکان یک هستند. ینفعنگذارد که خودشان ذ یطرح را به عهده کسان یداشته باشد و اجرا

 یهضق ینا یجد یقکه مصاد یکند و موارد یافتکوتاهتر در یرا در دوره زمان یتر یحصرهای گزارش یراست تا وز یازن
 کند. ییهستند را شناسا

ها رسانه یر،وز ینکها یاز آنها نشد و به جا یمتاسفانه استقبال یبه موضوع ورود کردند ولها و رسانه یصنفهای تشکل
 ینابه عنوان چشم بها و رسانهها است که تشکل یدر حال یناز آنها نکرد. اای استفاده بداند،خود  یرا بازوها و تشکل

 را آماده کنند و از یکرده و افکار عموم یموضوع را به عنوان مطالبه مطرح، گفتمان ساز ینتوانند امی و گوش شنوا
 نیکه در ا یگزارش و از منافع عموم ینندبمی کشور یتعارض منافع را هرکجا یقبخواهند مصاد یانمردم و فرهنگ

 ،یدر قالب اتاق فکر یدبا یروزای رسانه یو فضا یصنفهای فعال کردن تشکل یبرا حوزه وجود دارد دفاع کنند.
ش آموزان که و دانها خانواده تعامل داشته باشند. یکدیگربا  یدبا یزنای رسانه ینه باشد. فعالداشت یمتعامل مستق

اه اگر آگ یانو مرب یااولهای موضوع نشدند. انجمن ینا یرهستند هم به موضوع ورود نکردند و درگ یاصل ینفعانذ
کالن به نفع توسعه کشور است و  اههاییدگد یکه در راستا یطرح خوب و منطق ینتوانند کمک کنند تا امی شوند

 یمنافع، طرح خوب تعارض یباشد به سرانجام برسد. به طور کل یتواند تحقق بخش عدالت اجتماعمی آن یلهم در ذ
 .یفتدب یکننده است، مگر آنکه در ادامه راه اتفاقات خوب یداست که بد اجرا شده و همچنان ناام

 خبرگزاری ایسنا  
 

https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.isna.ir/news/99102014964
https://www.isna.ir/news/99102014964
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 هاداده کیستماتیاتصال س :تعارض منافع تیریمدنیاز پیش
 11دی  22ـ  (شهر تهران یعضو شورا) بهاره آروین

  یشهردارتعارض منافع در شوراها و 
 

 نهیمصوبات کشور در زم یناز نخست ید،رس یببه تصو 1۷تهران که مهر ماه  یتعارض منافع در شهردار یریتمصوبه مد
 یشامل دو بخش است که مکمل ییمصوبه از نظر محتوا ینماده است، ا 9۷شامل  یادشدهمصوبه  تعارض منافع بود.

و  ندکیاز تعارض منافع وضع م یریجلوگ یرا درراستا هایییتبخش ممنوع یک. شوندیمحسوب م یکدیگر یبرا
 یباتقر وبهیت این مصگفت موارد مرتبط با شفاف توانیم .پردازدیم یتشفاف تحقق یبرا یزیربه برنامه یگربخش د

 ینشده است. همچن تشرمن 1۸از سال  یرانکارکنان و مد یخارج یاند. در حال حاضر اطالعات سفرهامحقق شده
 در مصوبه به آن اشاره نشده بود، ینکهو اطالعات کارکنان هم با ا یافتهانتشار  یشهردار یرانفهرست مشخصات مد

 اطالعات منتشرشده هم در حال انجام است. یروزرسانمنتشر شده است و در حال حاضر به
 یاستفاده از پروانه نظام مهندس یتمثال ممنوع. وجود داشته است ییهامصوبه هم مقاومت هاییتممنوع یدر اجرا

از مهندسان  یمصوبه، برخ یپرمقاومت بود. از زمان ابالغ و اجرا یهاحوزه یناز ا یکی ی،ط کارکنان شهردارتوس
به مساله ورود کرد. خوشبختانه  یوانکردند و د یتشکا یعدالت ادار یواندرخصوص ماده مربوطه به د یشهرساز

 بود، با ماده مربوطه موافقت یبه مقررات باالدست یمکوچک که استناد مستق یبا اعمال اصالح یعدالت ادار یواند
  اکنون کامال اجرا شده است. یدر شهردار ربطیابالغ شد و به گفته مسئوالن ذ یاصالح ادهم یجهکرد. درنت

 ایکه در آن مشخصات مهندسان سازنده  یمدار یتحت عنوان سامانه شهرساز یاسامانه یخوشبختانه ما در شهردار
 یسامانه منابع انسان یدارا یگرد یدر حال ساخت در سطح شهر درج شده است. از سو یهاساختماناز  یکناظر هر

از ای ممنوعه یستل یمدو سامانه توانست یندر آن آمده است. ما با اتصال ا یکه مشخصات کارکنان شهردار تیمهس
 یازتعارض منافع را در بخش شهرس یتیرو مصوبه مد یمدارند استخراج کن یکه پروانه نظام مهندس یکارکنان شهردار

  . یمساز ییاجرا
عارض ت یریتمد .هاستداده یستماتیکمنوط به اتصال س یتعارض منافع در هر سازمان و نهاد یریتتحقق کامل مد

. آن را نداشت ییآن نشد؛ چراکه ابزار اجرا یبود، اما موفق به اجرا شدهبخشنامه  یراه و شهرساز یروزتوسط منافع 
آن برخوردار  ییچراکه از ابزار اجرا یم؛قانون شد ینا یموفق به اجرا یاست که ما در حوزه شهرساز یحال رد ینا

رت بر نظا یم،هست یشهردار از یرونب یهاسامانه یاتصال به برخ یازمندمتاسفانه از آنجا که نبا این حال،  .یمبود
ان و بستگ یشهردار یرانقانون منع معامله با مد ینکهابا وجود  .یستن یرپذمصوبه امکان یاز بندها یبرخ یاجرا

آن  یچراکه اجرا یم؛آن موفق نبود یما چندان در اجرا شود،یتعارض منافع محسوب م یریتمصداق مد ینها اولآن
 یبه سامانه منابع انسان هرداریش یمانکارانجامع معامالت و سامانه پ یهاسامانه یستماتیکمستلزم اتصال س

 نشد. یرپذامکان یاقدام یناست، اما متاسفانه چن یروزنامه رسم یو بانک اطالعات یشهردار
طرح  ییراتمسئول تغ یسیونکم یناست. ا ۵ماده  یسیونکم یدر شهردار یمصداق تعارض منافع سازمان ینترمهم
دارند  یادیز یلو تما کنندیدرآمدزا نگاه م یبه چشم منبع یبه حوزه شهرساز هایاست و از آنجا که شهردار یلیتفص

 هستند.  نفعیذ یاربس یسیونکم یندهند، در ا تغییرخود  یرا به نفع اهداف درآمد یلیتا طرح تفص
 خبرگزاری ایسنا 
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 یو صنعت ژهیو یپسماندها یامحادر  تعارض منافع
 11دی  22ـ  (استان تهران یانسان یستز یطاداره مح ییسر) فاطمه اکبرپور

 یستز یطمح یتعارض منافع در حوزه 
 

ه شده آن گذاشت یدکنندگانرا برعهده تول یژهو یو دفع پسماندها یریتمد یفهوظ ندپسما یریتقانون مد ۷در ماده 
طرناک از خ خواصاز  یکیباال بودن حداقل  یلکه به دل شودیگفته م ییپسماندها یهکل به یژهو یاست. پسماندها

  دارد. یازن یژهو مراقبتو مشابه آن به  یاشتعال، خورندگ یاانفجار  یتقابل زایی،یماریب یت،سم بیلق
 یهارکتها و شکارخانه ی، بینو صنعت یژهو یپسماندها یجهت انتقال و امحا یمانکارانتخاب پ یمناقصه برا یبرگزار

صه برنده بدهد در مناق یشنهادرا پ یمتق ینکه کمتر یمانکاریمتداول است. واضح است پ یژهکننده پسماند و یدتول
پسماندها،  یدفع اصول یواقع هایینهبا هدف برنده شدن و بدون توجه به هز یزسودجو ن یمانکارانخواهد شد و پ

 یدفع اصول یو سود خودشان به جا هاینههز. در مرحله بعد جهت پوشش دادن دهندیم یشنهادرا پ یمتق ینکمتر
 .کنندیم جازم یرغ یهاو در محل یطها در محآن یهو تخل یپسماندها نسبت به رهاساز

گذشته است اما هنوز تمام  یستز یطسازمان حفاظت مح یمرزسامانه حمل و نقل درون یتسال از آغاز فعال یک
ش تحت پوش یمرزاند و زمان الزم است تا تمام نقل و انتقاالت درونسامانه ثبت نام نکرده یندر ا یصنعت یواحدها

پسماند  یریتکردن مراحل مختلف مد یکاست که با الکترون ینها بر احال تمام تالش ین. با ایردسامانه قرار بگ ینا
 ند.ک یداتخلفات کاهش پ یزانمکان ماعمال شود و تا حد ا یشتریب هاییریهم سختگ و یابد یشها افزاهم نظارت

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 داروخانه یستعارض منافع علت مخالفت با رفع انحصار تاس
 11دی  22ـ  (کسب و کار وزارت اقتصاد یطو بهبود مح یشمرکز پا یسرئ)یروزی ف یعل
  سالمت و درمان یحوزهتعارض منافع در 

 

طرح  و یداروخانه، دفترخانه اسناد رسم یسمراکز از جمله تاس یاز انحصار در مجوز برخ یشسال پ یک یروزیف یعل
انه داروخ یسلحاظ شده در مجوز تاس یتیو جمع یاییجغراف یتها خبر داد و گفته بود، محدودبانک یبرا یسینو

رت ابار با مخالفت وز  ینچندم یداروخانه برا یسمصوبه رفع انحصار از مجوز تاس .شودیم ینهزم یندر ا نحصارموجب ا
  .دانندیمسئله را تعارض منافع م ینا یبهداشت روبرو شده و مسئوالن وزارت اقتصاد علت اصل

موضوع مهمتر از تعارض منافع  یوجود دارد منتها ایدن یگفت: طبق قاعده تعارض منافع در همه جا یروزیف یعل
ر هر تعارض منافع را د .ستین یدلبخواه بحث کینهاد چرا که قانون  دگردنیبا یبه احکام الزم االجرا و قانون نکهیا

 که یشود که آن کسمی یطراحای صدور مجوز به گونه ندینوع فرآ یخود به خود وقت .کرد دایتوان پمی یمجوز
خواهد شد که تعارض منافع بصورت  نیبرد منجر به امی خواهد مجوز صادر کند خود از محدود بودن بازار نفعمی

ر سطح د ینقطه برسد که کسب و کارها به راحت نیمختلف و امثالهم به ا یگرها یوجود داشته باشد و با الب یدائم
ع و کرونا نو  یوعش یلتعارض منافع است. به دل ی،مشکل اصلها نیز در بحث انحصار داروخانه نشود. جادیکشور ا
که  ودشیاست، نم یافتهمصوبات کاهش  یاجرا در رابطه با ییزدامقررات یئتوزارت اقتصاد و ههای یگیریسطح پ

 در آن وجود ندارد. یو انحصار یستموضوع کسب و کار ن ینا گویندیو م یمبرو یسراغ هر مجوز
 پایگاه خبری مشرق نیوز/  رادیو اقتصاد 

 

https://www.isna.ir/news/99102115991
https://www.isna.ir/news/99102115991
http://radioeqtesad.ir/NewsDetails/?m=094117&n=775630
https://www.mashreghnews.ir/news/1166526
https://www.mashreghnews.ir/news/1166526
https://www.mashreghnews.ir/news/1166526
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 عدالتی در جامعهدر حوزه سالمت، عامل فشار و بی تعارض منافع
 11دی  22ـ  )پژوهشگر اقتصاد سالمت(یی رجا الیسه
 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 

 

شده است که  یاآبهعمل نموده و منجر به خروج چرک ایسالمت در دن یهابر بدنه نظام یشتریهمانند ن 91-دیکوو
ال در ح تیبه لحاظ ماه زین رانیحوزه مهم داشته است. کشور ا نیدر ا یو حکمران یتیریمد یهایدر نارسائ شهیر

 .نبوده است یمستثن رهیدا نیا زشکننده در نظام سالمت ا یوجود ساختارها زیتوسعه بودن و ن
واردشده توسط تعارض  یهابی. آسرودیسالمت در کشور به شمار م یآشنا در بحث حکمران یتعارض منافع نام

 اثرگذار در کشور را یهاو انتصابات تا پژوهش ییسالمت از بازار دارو یو حکمران یتیریمد یهابخش یمنافع تمام
و  یتیریو اختالفات مد افتدیدر کشور اتفاق م 91-دیا رخداد بحران کروو. نقطه اوج تعارضات منافع بشودیشامل م
جه آثار متو زینظام سالمت را ن زیبودن ارز در کشور ن ی. دو نرخابدییم شیبحران افزا نیحل و فصل ا یبرا یحکمران

 شیعرصه منجر به توسعه ب نیدر ا نفعانیاز ذ یو انحصار برخ یاساس یخود نموده است و کمبود داروها یهاانیو ز
با حضور تعارض منافع مطلوب نخواهد  شکینظام سالمت ب ندهیچالش تعارض منافع در کشور شده است. آ شیاز پ

 یخاص منجر به فروپاش یکنشگران یزده و اجازه دسترسشتاب یهایگذاراستیبا ادامه روند س شکیبود و ب
 در جامعه خواهد شد. یلتعدایفشار و ب شیو افزا نیادیبن یساختارها

 جمهوریهای استراتژیک ریاستمرکز بررسی 
 

 

 شوندیبار محاکمه و مجازات م2 در تعارض منافع متخلف رانیمد
 11دی  29ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم یسخنگو) کارنامیییبابا یعل
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

تعارض  یریتطرح مد یرامونمباحث مطرح شده پ یبندجمعبه  یاجتماع یسیونکم 11دی  29شنبه نشست سه در
زارش گ یممجلس جهت تنظ یهاو مرکز پژوهش یندگاننما یارائه شده از سو یشنهاداتالحاقات و پ یمنافع و بررس

د، نشست مطرح ش ینکه در ا یمباحث یناز مهمتر یکی. یمپرداخت یاسالم یمجلس شورا یارائه در صحن علن یبرا
ر آن مجرمانه د یقبود که مصاد ییتعارض منافع با حضور مسئوالن دستگاه قضا یریتطرح مد 2۷مجدد ماده  یبررس

ا دستگاه مربوطه ب ینکهاز ا یرماده آمده است که به غ یندر ا شده و مجازات متخلفان را مشخص کرده است. یفتعر
 یره و به غقرار گرفت یمورد بررس یزن ییتخلف در دستگاه قضا ینپرونده ا کند،یکارشناس متخلف برخورد م یا یرمد

، شده است یینتع نقانو یناز تعارض منافع که در ا یو جبران خسارات ناش ینقد یمجازات حبس و جزا ییناز تع
 .کند ینیمسئول متخلف مجازات تع یبرا یحق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسالم ینا ییدستگاه قضا یگرد بار

کشور، وزارت اطالعات، سازمان حفاظت اطالعات سپاه  یو استخدام یاز سازمان ادار یندگانینشست نما یندر ا
 حضور داشتند. یاسالم یمجلس شورا یهاکل کشور و مرکز پژوهش یسازمان بازرس ی،پاسداران انقالب اسالم

 ناخبرگزاری ایر  

 
 

http://www.css.ir/fa/content/125638/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9
http://www.css.ir/fa/content/125638/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9
https://www.irna.ir/news/84183456
https://www.irna.ir/news/84183456
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 وربه کنک سازمان سنجش یورود شرکت تعاونتحقیق و تفحص از 
 11دی  29ـ  (مجلس آموزش یسیونکم )عضو احمد نادری

 تعارض منافع در آموزش عالی 

 

 ست.ا دهیباره به دست ما رس نیدر ا زین یاریدر سازمان سنجش مطرح است و گزارش بس یادیابهامات و اشکاالت ز
 نیاز عملکرد سازمان سنجش و وزارت علوم وجود دارد لذا ا یاگسترده اریبس یعموم یهایتیراستا نارضا نیهم

  شده است. نیو تدو هیته یاسالم یدر مجلس شورا لیدل نیطرح به هم
در  میکنکور نظام قد یم از برگزارعلو ریها، تمرد وزسازمان سنجش و آزمون یهابخش هیکل یو مال یمباحث ادار

احتمال هم  نیو همچن یشیآزما یهاسازمان سنجش به آزمون ی، تعارض منافع و ورود شرکت تعاون9۸۱۱سال 
 .استو تفحص از سازمان سنجش  قیطرح تحق یاصل یکنکور را از جمله محورها یایسازمان با ماف نیا یدست

 ایمختلف چه شخص  یهاآزمون یمشخص شود در برگزار دیهستند که به هر حال با نیبه دنبال ا ندگانینما
 شفاف شود. دیبا زیسازمان ن نیبردند و عملکرد ا ینفع مال یاشخاص

 خبرگزاری فارس 
 

 

 عامل فساد و فاصله طبقاتی استتعارض منافع 
دکاظم انبارلو  11دی  2۸ـ نگار و فعال سیاسی( )روزنامهیی محم 

  کلیات تعارض منافع 
 

 ینبا ا یرانا گوید،یبا حساب دودوتا چهارتا م کند،ینگاه م یرانبه اقتصاد ا یرونکه از ب یو هر اقتصاددان ینکارآفر هر
داقل ح تواندیم یاییجغراف یتجوان و موقع یانسان یرویو ن ینسب یتها مزو ده یرزمینیو ز ینیزم یهمه منابع رو

عمت ن همهینکه ما چرا با ا یناما ا داشته باشند، یاشرافتمندانه ندگینفر را نان حالل بدهد و مردم ز  یلیونم 9۱۱
 ینا اسخپ است. یدیسؤال کل یک یم،کن یامردم مه یبرا یشرافتمندانه اقتصاد یزندگ یک یمانتوانسته یخداداد

 «.تعارض منافع» شود؛یدر دو کلمه خالصه م یدیسؤال کل
تعارض  دارد. شهیراست که در تاروپود اقتصاد کشور  یفساد در امر حکمران هاییشهر ینترارض منافع از مهمتع مقوله

تورم و  ،ید که فساد و فاصله طبقاتشویم یریتمد یقیخود اقتصاد کشور از طرخودبه یم،نکن یریتمنافع را اگر مد
 ینترمنافع مهم . تعارضصورت مسائل و مشکالت کشور خواهد بود ینترو... ملموس یکاهش ارزش پول مل

 یندگو ز  یبه آن پرداخته شده و بدون نگاه درست به آن حکمران یاسیحقوق و علوم س یهااست که در رشته یموضوع
ل ح به سمت ینقوان یحصح یبا ورود به مقوله تعارض منافع، با نظارت بر اجرا یمجلس انقالب .معناستیب یمدن

و  یسال انتخاب دولت جوان، انقالب 9۸۱۱. سال آیدیبه سر م یبه زود ی. عمر دولت کنونرودیم یشتعارض پ ینا
 یرا در دستورکار قرار دهد و حکمران« تعارض منافع»مقوله  تواندیم یدولت ینچن یریگاست. فقط شکل یاللهحزب

 قرار دهد. « تعارض منافع»قوله مربوط به حل م ینو قوان یقانون اساس یلرا در ر یاقتصاد
 خبرگزاری فارس 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/13991023000880
https://www.farsnews.ir/news/13991023000880
https://www.farsnews.ir/news/13991023001076
https://www.farsnews.ir/news/13991023001076
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 تعارض منافع در تمام اصناف وجود دارد
 11دی  2۸ـ  (رانیاتاق ا سیرئبینا) یسالح ورز نیحس
 وکارها و بازرگانیی کسبتعارض منافع در حوزه 

 

 اتیبا ه رانیاتاق ا سیرئبینا یورزسالح نیو حس رانیاطالعات و ارتباطات اتاق ا یفناور ونیسیکم ینشست اعضا
در این  نرایاتاق ا سیرئبینا یسالح ورز نیحس .شداستان تهران برگزار  یاانهیرا یسازمان نظام صنف دیجد رهیمد

نمره در شاخص ادراک فساد،  کی شیافزا یکه به ازا دهدیصورت گرفته نشان م یطالعات پژوهشنشست گفت م
هم اثبات شده است که اگر  رانیهمراه خواهد شد. در ا یبا نمره مضاعف یو به تبع آن، رشد اقتصاد یگذارهیسرما

 نیتحقق ا بود. میخواه یشدن رشد اقتصاد داریدرصد شاهد پا ۵تا  میسه نمره شاخص ادراک از فساد را بهبود بخش
 در هر شهیبدون شک تعارض منافع هم ی است.واقع یبه معنا کیشدن دولت الکترون یاتیعمل یهدف را در گرو

اشت نکته توجه د نیبه ا دیاما با م؛یفوالد شاهد هست زهیتعارض منافع را امروز در زنج نیوجود دارد. مصداق ا یصنف
 مجلس و دولت و البته نیا رند،ینگ شیدر پ هیوحدت رو گریکدیبا  یدر همکار یبخش خصوص یهاتشکل یتوق
بر  دیبا تأک رانیا یفاوا ونیفدراس رهیمدئتیعضو ه ییایمسعود شنت خواهند گرفت. میتصم شانیکه برا هاستیالب

متفاوت  یاهقهیوکار است، گفت: متأسفانه سلکسب طیمح یهاچالش نیتراز مهم یکینکته که تعارض منافع  نیا
 کنندگان شده است.خصوص مصرففراوان به افراد و به یهاخسارت لیافراد منجر به تحم

 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران 

 

 

 بروز تعارض منافع  یسازنهیزمواگذاری هپکو به تامین اجتماعی،
 11دی  2۵ـ  )خبرنگار(مقدم نسرین هزاره

 تعارض منافع در دولت 

 

 نیکارگران هپکو و دلسوزان ا شود؛یمختلف م یهادر بخش« تعارض منافع»دولت، منجر به  دهیناسنج مات  یتصم
ه هستند؛ مجموع نیدر ا دیتول یهاو باز شدن قفل هایبه دنبال تهاتر بده یبه درست ،یصنعت آالتنیماش دیغول  تول

سهام به سازمان و آنچه دولت  یطبقه کارگر، با نحوه واگذار ندگانیو نما یاجتماع نیسازمان تام انیاز آن سو، حام
 رد د

 
دارد و  یقطع یالیتومان، تعهد ر اردیلیهزار م 9از  شیمشکل دارند؛ سازمان ماهانه ب داند،یم ونیاصطالحا

و  سودده یهانگیبلکه سهام هلد ست؛یتنها دولت حاضر به پرداخت پول نقد نحاال نه  خواهد؛یالجرم پول نقد م
  .کندیبه سازمان واگذار نم ونیرد د یو جا داردیخود نگه م یسر پا را برا

وجود  بدجور به یدوراه کیبوده که  یماتیاز آن تصم زین یاجتماع نیسهام هپکو به تام یواگذار یدولت برا میتصم
  ایبه تضاد منافع دو گروه که هر دو صاحب حق هستند، دامن زده است؛ آ میتصم نیآورده، چراکه با ا

 
دولت واقعا

 یاند، به نهادهاسقوط افتاده بیبه سراش ،یسازیرا که به خاطر اشتباهات خصوص یعیهپکو و صنا تواندینم
 تا ایکند؛ آواگذار  درویا ای درویمیخود مثل ا رمجموعهیز

 
 92۱۱سرپا شدن هپکو، از  یبه بها دیبا یاجتماع نیمواقعا

 کند؟! یپوشپرداخت شود، چشم یخود که قرار بوده در سال جار یتومان اردیلیهزار م 91 یتومان  طلب قانون اردیلیم
 خبرگزاری ایلنا 

 

http://otaghiranonline.ir/news/36421
http://otaghiranonline.ir/news/36421
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1024213
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1024213
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 ابالغ مصوبه مدیریت تعارض منافع به شهرداری شیراز
 11دی  2۵ـ  (رازیشهر ش یاسالم یشورا سیرئ)ی عبدالرزاق موسو دیس
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

 یسال جار انیمورد تا پا 9در دهه فجر و  ستمیس ریده ز یبا اشاره به بهره بردار رازیشهر ش یاسالم یشورا سیرئ
قوق عامه ح عییاز تض یریو جلوگ تیو مسئول تیاز سوء استفاده از موقع یریگفت: طرح تعارض منافع با هدف جلوگ

 یآمادگ زرایشهر ش یاسالم یشورا است. دهیاجرا ابالغ گرد یبرا ید و به شهرداریشهر رس یاسالم یشورا بیبه تصو
حقوق  عییاز تض یریجهت جلوگ یو دادستان یازمان بازرسس ژهیو به و یبا مقامات قضائ یهرگونه همکار یخود را برا

 .دینمایعامه و مبارزه با فساد اعالم م
 روزنامه شیراز نوین 

 

 

 در مورد تعارض منافع یپروژه فرهنگستان علوم پزشکسرانجام 
 11دی  2۸ـ  (تعارض منافع ی در موردپروژه فرهنگستان علوم پزشک یمجر) یانجعفر یعل
  سالمت و درمان یحوزهتعارض منافع در 

 

آن  یقادمص یالبته برخ یست،کامال شفاف و روشن ن یشهاست و هم یکحساس و بار یاربس یتعارض منافع موضوع
 یاریهم است. بس یجد یاراست و بس رحبحث تعارض منافع در حوزه سالمت مط یادن یهم شفاف است. در همه جا

شده است. در جامعه  یفسفت و سخت و تعر یارمدون داشته و بس یاخالق یموضوع کدها ینا یاز کشورها برا
که بتواند از  یمندار ینهزم یندر ا یمرتبط با تعارض منافع وجود دارد، اما هنوز قانون یاخالق یهم کدها یپزشک

را کار  یاپروژه یک یدر گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشک ینهزم ینکند. در ا یریحوزه جلوگ ینتعارض منافع در ا
 اتییخالصه عمل یکتعارض منافع را ارائه داده و  یعموم یقو مصاد یفپروژه تعار ینباره است. در ا ینکه در هم یمکرد

در  یپروژه علم یکبلکه  یست،ن یاقدام هنوز قانون یناما ا یم،کرد ینآن تدو یبرا یدستور اصل 9۱هم با  ییو اجرا
اخالق وزارت  یعال یاست که در شورا ینپروژه منوط به ا ینشدن ا ی. قانونشودیمحسوب م یحوزه اخالق پزشک

 یاست، در نظام پزشک یو خدمات درمان یاز آن که مربوط به نظام پزشک ییهابخش یاو ابالغ شود  یببهداشت تصو
اخالق هم منعکس شد، اما  یعال یپروژه به وزارت بهداشت واصل شد و در شورا ینگزارش ا به ضابطه شود. یلتبد

 نشده است. گیرییمهنوز درباره آن تصم
ممکن  همه یرااست و نه اشکال دارد. ز یاست که قرار گرفتن در موضع تعارض منافع نه کار خالف ینا یدینکته کل

 را حلو چطور آن  کنندیبرخورد م یتموقع یناست که چگونه با ا یناما مهم ا یرند،قرار بگ یتموقع یناست در ا
تعارض منافع دارند در  یترا که موقع یاصال افراد گویندیاز کل موضوع ندارند، م یکه درک درست یا. عدهکنندیم

 یو بجا باال استفاده نکرده هاییتصورت از افراد توانمند با قابل یناما همانطور که گفتم در ا ید،قرار نده هایتمسئول
 راهکارها مساله حل ینبا ا ینرا هم ندارند. بنابرا هایسوم آن توانمند یک یداش که شودیاستفاده م یآنها از افراد

 . شودینم
 خبرگزاری ایسنا 

 

http://www.shiraznovinnews.ir/news-details/52782-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://www.shiraznovinnews.ir/news-details/52782-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/99102216797
https://www.isna.ir/news/99102216797
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 رفع تعارض منافع یبرا ازدهمیمجلس عزم جدی 
 11دی  2۱ـ  (مجلس یاجتماع یسیونعضو کم)فر یبهروز یلخل
  کلیات تعارض منافع 

 

که در  یرانیمد یماتتصم دارد. یتیحاکم هاییترفع تعارض منافع در مسئول یبرا یعزم جد یازدهممجلس 
منافع  یور  یریتاث یمامستق یدنبا کنندیعمل م سازییمو تصم گیرییمدر سطح تصم یردولتیو غ یدولت ینهادها

 یجادا و مبارزه با فساد است. یاز هرگونه منفعت طلب یریهدف طرح تعارض منافع جلوگ. داشته باشد یعموم
  .تمقابله با تعارض منافع اس یروش ساختار ینبهتر ی،عموم یزو ن یتیحاکم ینظارت یهادستگاه یبرا یتشفاف

 خبرگزاری تسنیم 
 

 

 در صنعت خودرو ، معضلی جدیتعارض منافع
 11دی  2۱ـ  (و اشتهارد سیمردم کرج، فرد ندهیما)نمهدی عسگری 

 تعارض منافع در صنعت 

 

و  شرفتیحوزه است که مانع پ نیحاکم بر ا یاسیتو در تو و س ،یدولت تیریصنعت، مد نیا یاز مشکالت اصل یکی
 یاست که مانع از نظارت واقع یمعضل جد کیدر صنعت خودرو ” تعارض منافع“بخش شده است.  نیدر ا ینوآور

 نیت او مشکال هاتیاحصاء اولو یبرا یمقرر شد کارگروه مشترک انیپا در .شودیدولت بر دو شرکت بزرگ خودروساز م
 حوزه آماده گردد. نیمرتبط با ا یاتیو طرح عمل لیکآنها تش یبرا یشیاندصنعت و چاره

 عسگری پایگاه خبری مهدی 
 

 

  

  

 
 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 

 
 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/20/2428870
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/20/2428870
http://mahdiasgari133.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%8c-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/
http://mahdiasgari133.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%8c-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/
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 تعارض منافعمدیریت ها و اتصال داده مجازی: فضای در منافع تعارض تحلیل
 چگونگی مبارزه با تعارض منافع 

 
 حسین خداپرست

 
محتوا در فضای  711های تضاد منافع، تعارض منافع و منافع متعارض، با کلیدواژه 7911ماه دی 42تا  71در تاریخ 

ب متعلق به توییتر با ای این تعداد مطلسهم توجه رسانه تلگرام، توییتر و اینستاگرام تولید و بازنشر شده است. بیشترین
رتبط با مهای دهد که استفاده از کلیدواژهها اجتماعی نشان میدرصد است. بررسی محتوای تولیدشده در شبکه 01

تعارض منافع نسبت به چندماه پیش بسیار دقیق تر شده است. تعارض منافع در وزارت صمت و شهرداری تهران از 
ه برای عزم ها، مطالبهایی است که کاربران به تعارضات منافع آنان اشاره کردند. همچنین تعدادی از توییته حوزهجمل

 .دهدجدی در مبارزه با تعارض منافع را نشان می

 در هفته گذشته سه اتفاق مهم در حوزه تعارض منافع افتاد که در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اولین اتفاق

بخشنامه قیمت گذاری دستوری فوالد وزارت صمت و حواشی آن بود. دومین اتفاق آلودگی هوای شدید کالنشهرها و 

قطع برق بود. سومین اتفاق نیز مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران بود که از طریق سامانه شهرسازی 

 اجرایی شد. 

 مصوبه فوالدی وزارت صمت

در حالی که با  صمت، جدید وزیر به عنوان 11 مهرماه 1 تاریخ در رزمحسینی آقای انتخاب شد که باماجرا از آنجا آغاز  

 دستوری قیمتگذاری رفت به عرضه و تقاضای آزاد در بازار احترام بگذارند، سایهمی توجه به سوابق از ایشان انتظار

 بر فوالدی یهاشرکت محصوالت عرضه بر مبنی یابخشنامه صدور با بلکه ایشان نشد کم بورس بازار از فوالد، نه تنها

تهران  بهادار اوراق بورس بازار در فوالدی شرکتهای سهام قیمت سقوط باعث کاال بورس در جهانی نرخ درصد ۷۱ پایه

 .شدند

که به  مالی نهادهای و ابزارها توسعه قانون 91 ماده که باشدیم حالی در صمت وزارت سوی از بخشنامه این صدور

 را دولت اسالمی، شورای مجلس 9911آذر  2۵  مصوبه اساسی قانون ۸۸ اصل کلی سیاستهای اجرای تسهیل منظور

 .نماید خارج یگذارمتیق نظام از را کاال بورس در پذیرفته شده کاالی است کرده مکلف

بسیاری شد. از مجلس و وزارت اقتصاد و سازمان بورس بگیر تا سهامداران و فعاالن های این بخشنامه سبب واکنش

های را صادر میکرد که شرکتای قدیم و جدید بازار بورس. این به وضوح یک تعارض منافع آشکار بود. وزیر بخشنامه

د میکرد. از یک طرف اساسا قیمت گذاری کاال نباید در اختیار فوالدی را ملزم به عرضه محصوالت فوالدی زیر قیمت فوال 

وزارت صمت باشد. وزارت صمت تنظیم گر است. نه خریدار است نه فروشنده و اساسا حق تعیین قیمت ندارد. وزارت 

ه انون نیز بکه قانون در مقابل آن قرار داده است. قهایی جز تنظیم گری بازار ندارد. آن هم از طریق راهای صمت وظیفه
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وضوح و صراحتا بورس کاال را به عنوان محل رقابت برای عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی معین کرده است. این 

پیچیده از فساد، رانت و انحصار بود، اما خوشبختانه با دستور معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه ای بخشنامه ملغمه

 نیز لغو و باطل اعالم شد. 

ه و بیگاه گاهای گذشته که بازار بورس کم عمق و کوچک بود، مقامات و مسئولین مختلف با بخشنامههای لالبته در سا

. اما از این پس دیگر اینگونه نخواهد بود. وقتی معاون وزارت کردندیمشان به حامی پروری مشغول بودند و رانت تولید 

ساعت  2۸به « واهید باید این بخشنامه اجرا شود.چه بخواهید چه نخ»صمت در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت:

 جز لغو بخشنامه نبود. یکای نرسید که فشار سهامداران، سازمان بورس، شرکتهای فوالدی به قدری زیاد شد که چاره

 در برابر فساد و رانت بایستد. کاربر مسعودی در این مورد نوشته است: تواندیمجامعه تشکل یافته و قوی اینگونه 

 حوزه تولید در منافع تعارض ازای مرحله به واضحه که چیزی ولی ندارم، تصمیم این بودن غلط یا درست به اریک» 

 مافیای برای رقابت شورای و مجلس میکنه، درست رانت فوالد مافیای برای صمت وزیر که رسیدیم رانت

 «!میکنه لغو همشو جهانگیری نهایت دارو در مافیای برای بهداشتو  خودروسازی،

 کمیسیون اجتماعی و طرح تعارض منافع

ماده  9۱کمیسیون اجتماعی مجلس که این روزها رکورددار سرعت تصویب یک طرح شده و در قریب به دو جلسه حدود 

ی کاربران توئیتر قرار گرفته است. کاربر محمد پازوک هایاز طرح تعارض منافع را تصویب کرده است نیز دستمایه کنایه

 نویسد: می مورددر این 

 کنند، دفاع پزشکان مقابل در مردم حق از میخوان که مجلس پزشکی کمیسیون بگی بری دنیا هرجای شما» 

 تعارض با مبارزه نمایشی طرح اجتماعی کمیسیون حاال !میگیرن الکل تست ازت هستند،قطعا پزشک خودشون

 «!عندالبی؟ یا انقالبی مجلس !هیچ که هم شفافیت.تصویب واسه بره کارشناسی بدون سریع قراره و نوشته منافع

اشاره این کاربر به عجله کمیسیون اجتماعی برای تصویب این طرح است، چرا که رئیس جمهور بارها نسبت به عدم 

ا اموصول الیحه تعارض منافع دولت که قریب به دو سال کار کارشناسی بر روی آن انجام شده بود، صحبت کرد. 

دولت، طرح مورد نظر را در دستور بررسی قرار داده و تالش دارد هر  بدون توجه به کار کارشناسیکمیسیون اجتماعی 

 چه سریع تر آن را به صحن مجلس برده و به تصویب برساند. 

 قطع برق و آلودگی هوا

ساعاتی برق بخشی از مناطق شهر نیز این هفته هوای تهران بسیار آلوده بود. روز به روز بدتر. مضاف بر آن در روزها و 

که استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق باعث تشدید آلودگی هوا شده  شدیمقطع شد. در فضای مجازی گفته 

ای کوچک مقیاس در مصاحبههای است. فارغ از درستی یا نادرستی این مطلب اما احسان صدر رئیس انجمن نیروگاه

 داشته مطالبی را عنوان کرده است که جالب توجه است. او در بخشی از مصاحبه خود اشارهمتالز می که این هفته با
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کوچک مقیاس که متعلق به بخش خصوصی است، تعارض های کند که در بین بخشی از بدنه وزارت نیرو با نیروگاهمی

 منافع وجود دارد. 

 ۸۸ل بخش واگذار شده طبق اصهای به لیست نیروگاهقبل از آنکه بخواهیم به جزئیات این مطلب بپردازیم اگر نگاهی 

که حتی یک نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است. بنابراین بدیهی است که باید بین  مینیبیمبیندازیم، 

بزرگ مقیاس واگذارشده به نهادهای های کوچک مقیاس متعلق به بخش خصوصی واقعی و نیروگاههای نیروگاه

 ی تفاوت قائل شویم. دولت-حاکمیتی

  
جود کوچک مقیاس تعارض منافع وهای اکنون باید این سوال را بپرسیم که چرا بین بخشی از بدنه وزارت نیرو و نیروگاه

وزارت  . بسیاری از مدیران سابقگرددیمخصولتی با بدنه وزارت نیرو بر های دارد؟ داستان به ارتباط بین برخی از شرکت

 بینند و از هیچمی بزرگ صنعت برق حضور دارند. آنها بخش خصوصی واقعی را رقبای خودهای کتنیرو اکنون در شر 

 . البته بخشی از این فرآیند نیز به صورت خود بهکنندینمکوچک مقیاس دریغ های تالشی برای از بین بردن نیروگاه

یی جهت دوام در شرایط پرفشار کنونی دهد. یعنی بخش خصوصی که از توان مالی و قدرت چانه زنی باال می خودی رخ

های بزرگ مقیاس هم در تهاتر بدهیهای و نیروگاهها شود. شرکتمی برخوردار نیست، به صورت خود به خود حذف

 هزیرمجموعه دارند کهای مالیاتی و تامین اجتماعی با دولت دست باالتری دارند و هم منابع مختلف دیگری از شرکت

که وزارت نیرو بابت خرید برق از آنها دارد، مصون نگه دارد. اما بخش خصوصی هایی در مقابل بدهی توانند آنها رامی

نیروگاه کوچک مقیاس  2۱شود. اینگونه است که اکنون می اگر یک روز بیمه یا مالیات خود را دیرتر پرداخت کند، جریمه

در ای بزرگ مقیاس که بدنه ارتباطی قویهای نیروگاهمتعلق به بخش خصوصی در استانه تعطیلی کامل قرار دارند، اما 

بخش خصوصی خودشان به صادرات برق به نرخ آزاد های دهند که نیروگاهنمی داخل وزارت نیرو دارند، حتی اجازه

 مبادرت کنند و خود را از ورشکستگی نجات دهند. این قصه پردرد تعارض منافع است در صنعت برق. 



 

 

 

 

 

 

 

 1399دی  26تا  20 | 29شماره  19

 اری تهرانسامانه شهرسازی شهرد

داستان از این قرار است که جناب آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، بخشنامه مدیریت تعارض منافع را 

ابالغ کرد. اما آن بخشنامه به دالیل زیادی با دست اندازها و موانع گوناگون مواجه شد. آن بخشنامه از کارمندان 

ود در بخش خصوصی را کنار بگذارند و کارمند شهرداری بمانند و یا از خواست که یا فعالیت مهندسی خمی شهرداری

مقام خود در شهرداری استعفا داده و رهسپار بخش خصوصی شوند. چرا که در غیر این صورت یک موقعیت تعارض 

ی اخیرا شهردارمنافع آشکارا فسادخیز وجود دارد. به دالیل زیادی آقای آخوندی در اجرای این بخشنامه ناکام ماند. اما 

 در راستای مدیریت تعارض منافع این حوزه بردارد. هایی تهران توانسته است گام

هوشمند عضو شورای شهر  شهر و شفافیت کمیته کانال تلگرام اخبار فوری شهر با نقل گفتگویی که بهاره آروین رییس 

 آن در که به وجود آمده است شهرسازی سامانه عنوان تحت یاسامانه تهران با ایسنا انجام داده آورده است که:

 دارای دیگر سوی است. از شده درج شهر سطح در ساخت حال در یهاساختمان ناظر یا سازنده مهندسان مشخصات

لیست  توانستیم سامانه دو این است. با اتصال شهرداری کارکنان مشخصات حاوی که هستیم انسانی سامانه منابع

 شهرسازی اجرایی بخش در را مصوبه و کنیم استخراج دارند مهندسی نظام پروانه که شهرداری کارکنان از ممنوعهای

 سیستماتیک اتصال به منوط نهادی و سازمان هر در منافع تعارض مدیریت کامل تحقق دارد که تاکید آروین .سازیم

 اولین موضوع این اینکه وجود با :گفت آنها بستگان و شهرداری مدیران با معامله منع به اشاره با وی .هاستداده

مستلزم  این چراکه نبودیم؛ موفق آن اجرای بر نظارت در چندان ما میشود، محسوب منافع تعارض مدیریت مصداق

 و اطالعات شهرداری انسانی منابع سامانه به شهرداری پیمانکاران سامانه و معامالت جامع سامانه سیستماتیک اتصال

 .است رسمی روزنامه اطالعاتی بانک در ثبت شده

هایی م. دادهداریها کند. ما برای مبارزه با فساد نیاز به اتصال سیستماتیک دادهمی دقیق اشارهای بهاره آروین به نکته

مالی، قراردادها و یا حتی ارتباطات سهامداری افراد را نشان دهد و پیش از وقوع فساد های که بتواند تمامی تراکنش

 توانیمشود. با سامانه و اطالعات باز و شفافیت است که نمی را بگیرد. مبارزه با فساد با داغ و درفش و شعارجلوی آن 

 برای مقابله با فساد در همه جا باشد. همه جا!!!ای به مبارزه با فساد رفت. مشروط بر آنکه اراده

 .، ریشه در برخی موارد شفافیت داردکندیمآن اشاره  بهها که بهاره آورین در مورد اتصال سیستماتیک دادهای اما نکته

 : سدینویمکاربر رضا باقری اصل که معاون وزیر ارتباطات نیز هست در توئیتی 

 و میدهد. برخی مخالفتها نشان مختلفهای شیوه به را خودش منافع تعارض میشویم که دولتی سیستم هر وارد 

 سهامدار رگوالتور، و حاکمیتی نهاد مدیر .دارد منافع_تعارض# در ریشه الکترونیکی_دولت# مقابل در مقاومتها

 کند؟ دفاع شفافیت# از چطور .است زیرمجموعه شرکت حقیقی
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