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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 یانتخابات ینامزدها یهاافع در برنامهتعارض مندرآمد: 
 باشد؟ 1400جمهوری آیا تعارض منافع باید بخشی از برنامه انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست

 
 سمانه سهرابی

 
روز دیگر باقی مانده و احتماال ظرف این چند روز شاهد سیل  04جمهوری سال جاری تنها تا برگزاری انتخابات ریاست

ترین مسائل نظام حکمرانی ها، مهمهای نامزدهای انتخاباتی هستیم. طبیعی است که در این برنامهوعده ها وبرنامه

 ای اندیشیده شود. ها تمهید و چارهکشور دیده شده و برای آن

های مختلف کارشناسی در مورد مضرات و های مختلف سیاسی و گرایشنظر نسبی میان جناحطی دهۀ اخیر اجماع

 هیچ گروه و جریانی از وجود تعارض عوارضی 
ً
که تعارض منافع برای کشور و مردم به بار آورده شکل گرفته است و تقریبا

 اجماعی همگانی شکل گرفته که تاکید دارد تعارض منافع سرمنشاء 
ً
منافع، آشکارا دفاع نمی کند. به عبارت دیگر تقریبا

 تماعی برای حاکمیت است. فساد، ناکارآمدی، فقر، نابرابری و زوال سرمایه اج

شد حدی از زمانی در مورد جایگاه فساد در نظام اداری نوعی تشتت آرا وجود داشت و از سوی برخی مکاتب گفته می

کند و در کشوری که در حال توسعه است، چه بسا فساد های ماشین توسعه عمل میدندهچرخ روغنفساد به مانند 

  1ها و انسدادهای نظام معیوب اداری باشد.لبه بر ناکارآمدیامری گریزناپذیر و ضروری برای غ

توان تحلیل مشابهی ارائه کرد: تعارض منافع در یک سیستم اقتصاد سیاسی مبتنی بر در مورد تعارض منافع هم می

یاسی س شده برای توزیع رانت و امتیاز میان طیفی از طرفداران نظاممدل حامی ـ پیرو، سازوکار و تمهیدی اندیشیده

هایی از نظام حکمرانی و جامعه را از کوشد پارهاست. در واقع، هیئت حاکم با تسهیل سازوکارهای تعارض منافع، می

 امتیازهایی برخوردار کرده و در ازای آن، وفاداری و اطاعت سیاسی برای تداوم و بقای سیستم بخرد. 

دهنده ( توضیح0734افع در ایران )به ویژه از ابتدای دهه گیری مسئله تعارض مناین رویکرد هرچند در پیدایش و شکل

که دهنده مسئله تعارض منافع قابل استناد نیست. چه آنکه هیئت حاکم همچنانباشد، اما به عنوان علت مبقیه و تداوم

ارض اد و تعهای فستر پدیدهتر و پیامدهای مخربتواند از عوارض به شدت منفیدر مورد فساد به تدریج پی برد، نمی

                                                           
در حال موسوم شده که با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای « مکتب کارآمدی فساد اداری». این رویکرد به 1

توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ 

های خشک نظام بوروکراسی ایفا می کند، و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را تسهیل می نماید .بنابراین، طرف داران مکتب 

ب و کار می دانند که منفعت آن بیش از هزینۀ آن می باشد. به هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، کس ۀکارآمدی، فساد را هزین

)حنیفه  «خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده ای کاماًل بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.

المللی ، مقاله ارائه شده به کنفرانس بین«اداری باتاکیدبرایرانعوامل موثربرفساد»، 0730حیدری، مجیدمحمدی، فریبا نجفی، 

 (www.sid.ir به نقل از  0730آبان  2علوم انسانی، روانشناسی، علوم اجتماعی، تهران، 

http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
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هایی که فساد و تعارض منافع برای حاکمیتی با مشخصه منافع چشمپوشی کند. به دیگر بیان، مجموع مضرات و خرابی

آورد، از مجموع فواید و مزایای احتمالی آن، در گذر زمان پیشی گرفته و هر عقل سلیمی اقتصاد سیاسی فعلی به بار می

اند که تداوم این وضعیت ممکن نیست و باید در مقابل فساد و تعارض منافع رسرا در هیئت حاکمه به این نتیجه می

 ایستاد و آن را درون سیستم تعدیل کرد. 

در اینجا دیگر، مسئله، عدم به رسمیت شناختن فساد یا تعارض منافع به عنوان یک مشکله و بحران حکمرانی نیست، 

امروز  مند شده ور گذر زمان از مزایای فساد و تعارض منافع بهرههای ذینفعی است که دبلکه مسئله مواجه شدن با گروه

حاضر به دست کشیدن از این مزایا نیستند. یک رویکرد برای غلبه بر این مقاومت نیروهای خواهان تداوم تعارض منافع، 

منافع  ن تعارضگرایی قضایی ـ امنیتی و برخوردهای سخت و ضربتی است. نظیر اینکه برای مشموالاستفاده از اراده

در نظام حکمرانی، جرایم و کیفرهای سخت و سنگین نظیر زندان، انفصال از خدمت، جریمه مالی و ... در نظر گرفته 

 فساد و تعارض منافع کنترل شود. « سراژدهای هفت»شده و به این وسیله 

د های ویژۀ مفاسفرایند کیفری کردن و تشکیل محاکم قضایی و دادگاهنظر آگاهی که طی دهۀ اخیر اما برای صاحب

را دیده باشد، کاماًل عیان است که این راهکارها در یک اقتصاد سیاسی معیوب و مبتنی بر توزیع رانت،  اقتصادی

نجمن اسبق مجلس شورای اسالمی و رئیس هیئت مدیره تواند پاسخگو باشد. به تعبیری که یکی از نمایندگان انمی

دهد که راهکارهای قضایی و سخت برای ، اجازه نمیسیستماتیک شدن فسادبه کار برده،  بان شفافیت و عدالتدیده

 ای در پی داشته باشد. غلبه بر فساد موثر افتد یا الاقل به تنهایی نتیجه

، گام اول برخورد با مسئله تعارض «به رسمیت شناختن عمومی»از نظر راقم این سطور،  بدین ترتیب چاره چیست؟

 نباید در محافل نخبگانی درون سیستم 
ً
منافع است. این به رسمیت شناختِن بحرانی بودن مسئله تعارض منافع، صرفا

 ه تعارض منافع در از بین بردنرخ دهد، بلکه باید به جریانی اجتماعی تبدل یافته و عموم مردم نسبت به عوارضی ک

لف های مختگری برای مقابله با تعارض منافع در بخشها دارد آگاهی یافته و مطالبهمنافع ملی و خیر عمومی برای آن

هایی نظیر آب و برق و ...( به جریانی عمومی )مانند نظام سالمت، آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، زیرساخت

 بدل شود. 

بعدی این است که صرف تبدیل شدن این موضوع به یک جریان عمومی کافی نیست. در شرایطی که جامعه اما مسئله 

قدرتی باشد، صرف آگاهی، گرهی از مشکالت جامعه حل نکرده و بلکه باعث دچار انفراد، اتمیزه شدن و درگیر حس بی

شود. آگاهی عمومی از مضرات و تشدید سرخوردگی عمومی و نارضایتی و زوال روزافزون مشروعیت سیستم می

تواند گام اول و موثر قلمداد شود که جامعه واجد هایی نظیر فقر، تعارض منافع، نابرابری و ... زمانی میپیامدهای پدیده

 های ذینفع باشد. یابی الزم برای ایجاد توازن با گروهسازماندهی و تشکل

ایی ههای رایج نظام اداری و بخشطلبی شخصی و کارشکنیمنفعت کاری،امروزه عموم افراد جامعه درکی از فساد، کم

از کارکنان این نظام برای اجرای هر برنامه اصالحی و تحول اداری دارند. مراجعه مردم به ادارات دولتی که دمار از روزگار 

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=255253
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=255253
http://daad.ir/
http://daad.ir/
http://daad.ir/
http://daad.ir/
http://daad.ir/2016/07/25/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://daad.ir/2016/07/25/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA/
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 استیصال میها درآورده و آنآن
ً
ه در ای زیستکشاند، تجربهها را به توپی برای پاسکاری بین ادارات مختلف و نهایتا

توان به جرات گفت که تقریبا هیچ ایرانی بزرگسالی نیست که یک یا چند نوبت از زندگی بسیاری از ایرانیان است. می

های اداری آسیب ندیده باشد. اما به رغم این تجربه زیسته و آگاهی بالفصل از خرابی سیستم اداری، تغییر و این بازی

کند. اگر شهروندان به عنوان گیرندگان نهایی قدرتی میدهد. چرا که جامعه احساس بینمیتحولی در کشور رخ 

، شدندخدمات اداری، دارای این قدرت و سازماندهی بودند که هر جا با ناکارآمدی و کارشکنی سیستم اداری مواجه می

فاوت پرداختند، مسئله متناکارآمدی میبا اتکای به نیروی جمعی یک تشکِل مدافِع حقوق صنفی خود به مقابله با آن 

 توانست در حل مسئله موثر افتد. بود و این آگاهی عمومی و تجربه زیسته می

یابیم که حل مسئله ناکارآمدی اداری و تعارض منافع، بدون استظهار ملت به قدرت پشتیبانی بدین ترتیب درمی

توان به فراست دریافت که بارت دیگر، در همین نمونه میپذیر نیست. به عهای درونزای اجتماعی امکانسازماندهی

طلبی کارکنان و وابستگان خود در سطوح مختلف، مالزم با حل تعارض منافع و کارآمدی حاکمیت بر غلبه بر منفعت

 رتوانمندی جامعه و مردم است. اگر عزم و اراده جدی در حکومت برای مبارزه با مسائلی نظیر فساد و تعارض منافع د

های های اجتماعی و قدرتگیری سازماندهیراستای حفظ بقا و تداوم نظام سیاسی وجود داشته باشد، باید به شکل

 ساز درون جامعه تن دهد. متوازن

برای مثال اجازه  دارد؟یابی جامعه بازمیاز تن دادن به سازمان چه چیز حکومت رااما مسئله بعدی این است که 

های مستقل و موثر کارگری، معلمان، دانشجویان و دیگر اصناف و اقشار اجتماعی )به ویژه فرودست( گیری تشکلشکل

اعی قدرت اجتمهای مذکور از شود؟ پیشینه غبارآلود و منفی از قدرت گرفتن جامعه و میل پیدا کردن تشکلداده نمی

ای ادهای جاافتهای صنفی و حرفهو صنفی به سمت مطالبات سیاسی یکی از این موانع است. به عبارت دیگر، سنت

ها فعاالن ای برای خود شد، آن سنتدر ایران وجود ندارد که وقتی یک گروه اجتماعی موفق به ایجاد تشکلی حرفه

ها به وادی مطالبات سیاسی که فی مقید و مشروط کرده و از افتادن آنای را به حرکت در همان مدار صنصنفی و حرفه

اندازد، بازدارد. فقدان این نیروی بازدارنده سبب شد هر جا جامعه متشکل شد، به خطر بقای سیستم را به خطر می

 در این فضا و زمینه ذهنی و عینی، حکومت اجازه متش
ً
جامعه  کل شدنسیاسی بالقوه برای حکومت تبدیل شود و طبعا

 دهد. این موضوعی درازدامنه است که در این مجال، جز همین اشاره کوتاه به آن مقدور نیست. را نمی

شده در ابتدای این نوشته بازگردیم مسئله از این قرار خواهد بود که صرف گنجانده شدن چیزی به اگر به مسئله مطرح

کند. حل این مسئله نیازمند انتخاباتی گرهی از مسائل ما حل نمی های نامزدهاینام مدیریت تعارض منافع در برنامه

درک عمیقی از موضوع و علت الینحل ماندن آن است. اینکه تصور شود با صرف یک قانون و تعدادی مقرره و بخشنامه 

 هایامسازی مسائل پیچیده است. هرچند این اقدامات نیز گتوان تعارض منافع را درون سیستم حل کرد، سادهمی

ضروری و تاحدی مفید باشند، اما چنانکه پیشتر هم توسط راقم این سطور در همین ستون تشریح شده، مسئله تعارض 

اسی ای در یک بستر سیمسئلهمنافع را به جای محدود کردن به یک مسئله فنی و اداری درون سیستم، باید به عنوان 

 دیده و تحلیل کرد تا بتوان برای آن به راهبرد کنترلی موثری دست یافت.  ترتر و گستردهو اجتماعی عام

https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/15910/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15596/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15596/
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اداری  های مسائل نظامنامزدهای انتخاباتی برای غلبه بر تعارض منافع در نظام حکمرانی و تمامی دیگر اشکال و نمونه

انضباطی عدم شفافیت و بیفساد اداری و اقتصادی،  گریزی،، مالیاتبحران بازنشستگی، بحران نظام بانکی)مانند 

و ...( باید به ضرورت یک چرخش  گفتمانی برسند؛ چرخشی که در آن سهم  ضعف الکترونیکی کردن فرایندها، مالی

 ها به رسمیت شناخته شود. یافتگی آن در حل مسائل و غلبه بر آنجامعه و سازمان

*** 

 ته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:هف هایها و گزارشاخبار، تحلیل دۀیگز

 یهاحوضه یعملکرد-ییفضا یدهطرح سامان رامونیشورا پ نیمصوبه ا رانیا یو معمار یزشهرسا یعال یشورا 

عان و نف یذ یمصوبه مشارکت حداکثر نیکننده آب شرب تهران و البرز را ابالغ کرد که در ا نیتأم یسدها زیآبر

 شده است.  ینیبشیپ یمحلو جامعه  یخصوص ،یبخش دولت 7در  هاتیتعارض منافع و مسئول تیریمد

 نویفدراس دیجد سیتوسط رئ یو شهره موسو یمهرداد سراج ان،یاصفهان دونیفر ان،یخداداد افشار انتصاب 

شده  مواجه یورزش یهااز رسانه یفوتبال با انتقاد جمع ونیفدراس یهاتهیاز کم یتعداد یبه عنوان رؤسا فوتبال

 یوصخص یهاباشگاه ای یفوتبا یهائتیاشتغال همزمان افراد مذکور در ه لیانتصابات به دل نیکه معتقدند ا

 مصداق بارز تعارض منافع است. 

شکالت از م یکیتعارض منافع را  ییگفتگو یط ،یبانکدار یالمللنیاقتصاددان و کارشناس ب ،یسعدوند یعل 

 عنوان کرده است.  رانیدر ا ینظام بانکدار یاساس

ربوط منافع م یدرباره تضاد احتمال یشتریروز دوشنبه خواستار اطالعات ب وایآ خواهیسناتور جمهور یگراسل چاک 

 یادر بخش ه یگذارهیبه سرما یشده است. کر یمیاقل راتییدر امور تغ دنیدولت با ژهیفرستاده و ین کربه جا

 متهم است.  تیمسئول نیا رشیاز پذ شیپ یو انرژ یمال

 8011اردیبهشت  81رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
 
 

  

https://iran-bssc.ir/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-bibliography/3234/
https://iran-bssc.ir/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-bibliography/3234/
https://iran-bssc.ir/research-fields/building-governance-capability/1593/
https://iran-bssc.ir/research-fields/building-governance-capability/1593/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/budget-transparency/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/budget-transparency/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-egovernance/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-egovernance/
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 زیآبر یهاحوضه کپارچهی تیرینظام مدمدیریت تعارض منافع در  
 0044اردیبهشت  00ـ   رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا
 زیست و آبخیزداریحیطی متعارض منافع در حوزه 

 

 یو معمار یشهرساز یعال یشورا ریو دب یوزارت راه و شهرساز یو معمار یفرزانه صادق مالواجرد معاون شهرساز
 کننده آب شرب نیتأم یسدها زیآبر یهاحوضه یعملکرد-ییفضا یدهطرح سامان رامونیشورا پ نیمصوبه ا رانیا

ی از در بخش قان در استان البرز را به استانداران البرز و تهران ابالغ کرد.سد طال زیحوضه آبر نیشهر تهران و همچن
اره شده اش زیآبر یهاحوضه کپارچهی تیرینظام مداین مصوبه به لزوم مدیریت تعارض منافع محلی و ملی در تدوین 

 یعال یبه شورادر تحقق اهداف طرح و مصو یطرح )به منزله چالش اصل ییضمانت اجرا شیبه منظور افزا»است: 
 تیدولت با رعا ئتینظر ه ریز یبه صورت فرابخش زیآبر یهاحوضه کپارچهی تیری(، مقرر شد نظام مدیمل تیامن

. 2-0ی؛ بار مال لیو تحم دیسازمان جد جادیو ا ی. اجتناب از ساختارساز0-0 و مستقر شود: یطراح ریموارد ز
. مشارکت 7-0؛ مربوط نیو تعارض قوان هایهمپوشان موجود و رفع یقانون یهاتیازظرف یاستفاده حداکثر

 «ی.و جامعه محل یخصوص ،یبخش دولت 7در  هاتیتعارض منافع و مسئول تیرینفعان و مد یذ یحداکثر
 خبرگزاری مهر 

 

 

 یپزشک یعلم یانجمن هاپایه تعارض منافع به  اتهام بی
 0044اردیبهشت  01ـ (رانیا یپزشک کیژنت یانجمن علم سییر) یمحمد اکرم دیس
 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 

 

 یبوده که ازسواز افتخارات کشور  یکی( 7۸۳در جامعه ما )حدود  یلیفام یازدواج ها یبه خاطر فراوان یانجام غربالگر
اند که  تیمعلول یدارا نیهزار نفر از متولد 04ساالنه حدود  رانیدر ا شده است. ریهم تقد یسازمان بهداشت جهان

 یو قبل از ولوج روح مطابق با قانون سقط درمان ییناقص الخلقه شناسا نیهزار جن ۸ یغربالگر یبا انجام تست ها
 یر پزشکد یکارشناس قیدق یها یو پس از بررس ربطیسه نفر متخصص ذ دییمادر و تا تیمجلس با رضا 07۸0مصوب 

 حضرت یماژور با فتوا یتاالسم یماریدر مورد ب یاجازه سقط درمان نیاول شود. یصادر م یقانون مجوز سقط درمان
و  شده حیتصر یبار در استفتاء مقام معظم رهبر 0حداقل  یصادر شد. موضوع سقط درمان شیسال پ 71امام راحل 

 تیجمع یطرح جوان 1۵و  17، 10در حال حاضر مفاد مواد . اعالم شده است رییموضوع بدون تغ نیمرتبه ا 0هر
 کردیاست و رو یدرمان یسه ماده بهداشت نیروح ا داشته است. یرا در پ یپزشک یانجمن علم ۸3حداقل  ینگران
 در ممنوع است. یدر مراکز دولت یاز باردار یریشگیقرار دادن هر گونه اقالم پ اریدر اخت 10ندارد. در ماده  یتیجمع
 1۵و  17گردد.در مورد مواد  ینسخ م 07۸0 یبالصراحه ذکر شده ماده واحده قانون سقط درمان 1۵ماده  یانتها

نه و اظهار نظر کردند که متاسفا یریگیپ یدلسوز یاز رو یاریبس یپزشک یعلم یعالوه بر وزارت بهداشت، انجمن ها
اند.  شده نیسقط جن یاقتصاد یایو ماف شگاهیازما یایماف ،یمتهم به جنگ زرگر یپزشک یعلم ین هاانجم نیا

 و یغربالگر یرسانه ا عیوس یها یهایکه با جو ساز تیجمع یالزم است از طراحان محترم طرح جوان ساز نجایدر ا
سالمت  یعلم یانجمن ها ست؟یدر چتعارض منافع  :دیاند پرسرا مورد هجمه قرار داده یماده واحده سقط درمان

بهداشت متهم به نخواندن متن نامه و  ریتفکرات از کجا منشا گرفته؟ وز نیدارند؟ دنبال چه هستند؟ ا یچه منفعت
  چه؟ یعنیو قتل  یشدند! جنگ زرگر ییشده! پزشکان متهم به دروغگو یغرض ورز

 تابناک 
 

https://www.mehrnews.com/news/5201859
https://www.mehrnews.com/news/5201859
https://www.tabnak.ir/fa/news/1050104
https://www.tabnak.ir/fa/news/1050104
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 یمربوط به جان کراحتمالی درباره تضاد منافع  یقتحق یدرخواست برا
 0044اردیبهشت  00ـ  کایکنگره آمر یاطالع رسان گاهیپا
 جهانی تعارض منافع یهانمونه 

 

روز دوشنبه خواستار اطالعات  یواآ یخواهسناتور جمهور یچاک گراسل آمریکا خبر داده کنگره یاطالع رسان یگاهپا

شده  مییاقل ییراتدر امور تغ یدندولت با یژهفرستاده و یمنافع مربوط به جان کر یدرباره تضاد احتمال یشتریب

را ترک  یکاخارجه آمر یرپس از آنکه سمت وز یدهد جان کر یاطالعات نشان م یگزارش، برخ یناساس ا بر است.

تواند نشانگر تضاد منافع با  یمساله م ینارا انجام داده و  ییها یگذار یهسرما یو انرژ یمال یکرده، در بخش ها

که نشانگر  است یافتهدست  ینکنبل یبه آنتون یبه متن نامه گراسل یوساکس یخبر وبگاه باشد. یو یسمت فعل

 موضوع شده است. یندرباره ا یقتحق یبرا یکاییسناتور آمر یندرخواست ا
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 مجوز یکگرفتن  یبرامنافع متعارض عبور از هفت خوان 
 0044اردیبهشت  07ـ  خبرگزاری فارس

  کسب و کارها و بازرگانی یحوزهتعارض منافع در 
 

کسب و کار را به شدت سخت  یصدور پروانه اشتغال وجود دارد که اخذ مجوزها یصدها مرجع متنوع و مواز یراندر ا

 0۸0 یدبا یاحداث گاودار یکرد. به عنوان مثال، برا یهتشب« هفت خوان»توان آنرا به  یمکرده است که  یچیدهو پ

 ین. مهمترکشدیسال طول م 2که حدود  یندیشود، فرا هاستعالم از مراکز صدور مجوز ارائ 070مدرک معتبر بعالوه 

وکالت،  مثل ییجه کسب وکارهاتعارض منافع است. درآمد قابل تو یه،توج یرقابلو غ یبعج یتوضع ینا یجادا یلدل

 یصادرکننده مجوزها یربطو... باعث شده است که مراجع ذ یسردفتر ی،داروخانه، مطب، مهدکودک، صراف یستاس

 یکنند. احتماال م یچیدهاز حد پ یشمشاغل را ب ینداوطلبان ورود به ا یصدور مجوز برا یندفرا ارها،کسب و ک ینا

 چرا؟ یدپرس

از  لییخ یصدور مجوز برا یاربا اقتصاد سالم، اخت یبرخالف کشورها یرانست. متاسفانه در اکوتاه و ساده ا پاسخ

شود چون  یادندارند که دست ز ینفعان همان حوزه ها سپرده شده است و آنها هم عالقه ا یمشاغل فوق، به دست ذ

 آنها خواهد شد. یمنجر به کاهش انحصار و سود حداکثر

 ندیاز فرآ ییطال یکسب و کار است تا هم امضاها یصدور مجوزها یبرا یسامانه ا یجادا یت،وضع ینحل اصالح ا راه

کرده و به صورت شفاف در معرض  یداکسب وکار، سهولت پ یصدور مجوزها یطصدور مجوز حذف شوند و هم شرا

همچنان  یول یدهرس یببه تصو ۸3سال  سامانه، ینا یجادا یالزم برا یقانون یرساخت. زیردعموم مردم قرار بگ یدد

 یناز ب یبرا یسامانه، گام بزرگ ینا یجادقانون و ا ینا یتواند با اجرا یم یزدهم. دولت سیستآن ن یاز اجرا یخبر

 بردارد.« هفت خوان اشتغال»بردن 
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/14/2496715
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/14/2496715
http://fna.ir/19nti
http://fna.ir/19nti
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 خادم یزیهمراه با تضاد منافع توسط عز یصدور احکام تبصره ا
 0044اردیبهشت  01ـ  خبرگزاری ایلنا

 تعارض منافع در ورزش 

 

مختلف صادر شد. نکته مهم در  یها تهیدر کم یدیخادم احکام جد یزیعز تیماه فعال نیبه سوم ونیبا ورود فدراس
وتسال ف یتهبه عنوان سرپرست کم یدر حال یپاباشگاه سا یرعاملمد یمهرداد سراج ینکهخادم،ا یزیعز یانتصاب ها

موضوع تعارض منافع را به همراه دارد که تخلف  ینفوتسال است و ا یمت یمنصوب شده که در باشگاه متبوع خود دارا
 انتصابات را انجام داده است. ینا یکردیفوتبال با چه رو یونفدراس یسرئ  یستن مشخص شود. یمحرز محسوب م

 خبرگزاری ایلنا 
 

 

 چالش تعارض منافع در مدیریت شهری تهران 
 0044اردیبهشت  01ـ  شهری(کارشناس ) ستوده دیجمش
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

 یکیزیف یهارساختیز لیتکم یها براتالش ی. تهران با وجود تمامدیرس 0044مثل برق و باد گذشت و به سال  زمان
 رانیشده در آن زمان فاصله دارد. اما چرا تهران نتوانست به آنچه در ذهن و باور مد میترس یهایهنوز با الگو یو عمران

 بودجه ود؟تر ب نییپا یبعد رانیمد یتوانمند ایکم بود  اریمنابع در اخت ایطور کامل جامه عمل بپوشاند؟ آوقت بود به
منابع  نیاست. اما قدرت ا دهیتومان رس اردیلیهزارم 04از  شیبه ب تومان اردیلیهزار م 04تهران از حدود  یشهردار

خارج شد، اما  یانتصاب تیشد و از وضع یانتخاب یشهر تیریوجود آنکه مد با چرا؟ ست،یآن سال ن زانیبه م
 یحلم یابانتخ یبلکه امروز شوراها و نهادها د،ینرس بخشتیتنها به سطح رضاحوزه نه نیدر ا تیو شفاف ییپاسخگو

 اند.شده لیمنابع تبد نهیبه صیو تخص تیاز جهت شفاف یدر نظام ادار دیجد یبه گرفتار
 زیدر کنار فرم در محتوا ن دیمهم کشور با یاز کالنشهرها یکیعنوان در تهران به ینوساز دهدیموارد نشان م نیهم

ناخته ش دهیپد نیمنافع است. اگر ا تعارض دهیحل پد ازمندیدر گام اول ن یتیری. اصالح مناسبات مدشدیدنبال م
ت تعارض منافع اس نی. اماندیشروع نشده ناکام م الحات،اص یتمام تیاتخاذ نشود در نها یریآن تدب ینشود و برا

تعارض منافع است که اجازه  نیا  شود. داریپا یدرآمد یدر تهران اصالح و الگو یمناسبات اقتصاد دهدیکه اجازه نم
کار اف تیجلب حما یشفاف و قاعده مند شود. برا یبا دولت مرکز یدولت محل کیعنوان به یردارروابط شه دهدینم

 یمخرب آن را برا یامدهایمفهوم تعارض منافع و پ دیبا شوند،یکه از رفع تعارض منافع منتفع م یو کسان یعموم
 یهاروژهپ تیموفق یبرا ییافزاهمائتالف و  جادیو ا یاسیس یبانیاحتمال پشت ،یدرک نیمردم روشن کرد. بدون چن

حاضر از مردم است که درحال یگروه تیحما ازمندیبا تعارض منافع ن مقابله خواهد بود. زیناچ منافعتعارض  تیریمد
 0044برداشته نشود، تهران  یمساله گام نیحل ا نیا یبرا اگر. شوندیتعارض منافع متضرر م یمنف یامدهایاز پ

بران ج یبرا یاست. شهردار یاز ساخت و ساز و تراکم فروش یناش یدرآمدهابر  یها، تهران مبتنسال گریمانند د زین
 آن را. یهاییدارا ایشهر را بفروشد  یهوا دیبا ایخود  یهانهیهز

 دنیای اقتصاد 
 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1071985
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1071985
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3761627-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3761627-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 یت: تعارض منافع و امضاهای طالییگ یزاتتجه ،تیگدارو  ،تیگواکسن 
 0044اردیبهشت  00ـ  پایگاه خبری پزشکی و قانون

  سالمت و درمان یحوزهتعارض منافع در 

 

اند و آن را مظهر فساد در امر هنمود یاظهار نگران «تیواکسن گ» یریدکتر جهانپور در مورد شکل گ یآقا

 مهیناب وزارت فخاذ گریو د شانیا یکرد. ول ریتقد دیبا اریبس شانیا ینگران زانیم نی. از ادانندیکرونا م ونیناسیواکس

 اند؟ابراز نموده ینگران زانیم نیا زین ییطال یو امضاها «هاتیگ زاتیتجه»و  «تیدارو گ»در مورد 

ر د بیعج یهاناک که ناممشکوک و شبهه یضد کرونا یداروها از یامجموعه دییر مورد تاد یاز نگران یعالمت چیه

 .خوردیبه چشم م corona marketدر  شانیرد پا یدر مواقع ینشده و حت دهید نیمسئول نیپس آن بود در ا

ل مت عامدانه و با آگاهی کامگروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد رفتارهای دارای استانداردهای دوگانه در مسئولین سال

 داند که با صراحت اعالم کند سیاسی است و به همین لحاظ خود را مکلف می -و ناشی از تعارض منافع مالی 

 .داندرا دارای اهداف فرافکنانه می مدعیات مدعیان را باور ندارد و گفتن سخنانی این گونه
 پایگاه خبری پزشکان و قانون 

 

 

 افع بردن تعارض من ینو از ب یعلم یلپتانس یازمندن یاصالح نظام بانک
 0044اردیبهشت  01ـ  ی(بانکدار المللییناقتصاددان و کارشناس ب)یسعدوند یعل
 تعارض منافع در نظام پولی و بانکی 

 

از آنها  یرخشده و ب داهایکاند یبرا یدیکل یبه شعار یلتبد «یاصالح نظام بانک»شدن به انتخابات مجدد  یکبا نزد
 یدخود دارند. درست مانند تاک یندهکشور را در دولت آ یبانکدار یهارفع چالش یادعا یمورد یهابا ابراز برنامه

 یر،مس یندر ا یفخف یهابرداشتن گام ینکه درع «یاصالح نظام بانک» یدواژهکل یو دوازدهم رو یازدهمدولت 
مساعد  یبانو م یعلم یلروند، نبود پتانس یندر ا یرکه علت تاخ رسدیبه نظر نم دولت نکرد. یبنص یچندان یتموفق
 یبکه بانکش بساطییب یندر ا یارو تعارض منافع بس نفعانیبه چشم آمده، حضور ذ یشترباشد بلکه آنچه ب ینظر

اجازه  یندهو منافع آنها در آروابط  ینکهاما ا دانندیم یخوببه یانتخابات یداهایکانداست که  یامساله یناست، و ا
 . داندینم یاصالح بدهد، کس

است،  بردن تعارض منافع ینو از ب یعلم یلپتانس یازمندن یاصالح نظام بانک ینکهبر ا یدبا تاک یسعدوند یعل
 دوو وج یخصوص یهالک موسسان بانکق یاقلک دولت است و  یاحاضر درحال یرانا یبانک یستمس: »گویدیم
 یولتما خص ینظام بانکدار یمشکل اصل ینکشور شده است. بنابرا یهادر بانک یبه اصل یلتبد« واحد نفعیذ»

ما  یدر نظام بانک یساالرنخبه وجهیچقرار ندارند و به ه یستهافراد کارآمد و شا ی،در بدنه نظام بانک بودن آن است.
فع با نگاه به منا یبانک یماتاز تصم یاریبس شودیاست که باعث م یاما تعارض منافع یبعدوجود ندارد. مساله 

 یبما غا یاست که در نظام بانک« نظارت»کرده،  یدتشد یزرا ن لدو معض ینکه ا یافراد گرفته شود. اما عامل یشخص
 «است.

 فرهیختگان روزنامه 
 

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/000214211121323
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/000214211121323
https://www.alef.ir/news/4000215052.html
https://www.alef.ir/news/4000215052.html
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 ها در حوزه غیردولتیاشتغال همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه
 0044اردیبهشت  0۵ـ  یس(التدرحق یدعضو کانون اسات)ی زهرا قدس

  آموزش عمومی یحوزهتعارض منافع در 
 

له مسئ ینموضوع تعارض منافع است و ا برندیاز آن رنج م یریگ یمتصم یهاکه مردم در نظام یاز مشکالت یکی
آن  به توانیاست که م یدهرس ییساز در کشور به جا یمو تصم یرگذارتأث یعلم یئته یاز اعضا یدرباره تعداد

 آمده است: یرآن در متن ز یهااطالق کرد که مصداق یطلبفزون
ساعت در  04 یداو با یعلم یئتعضو ه یک یگاهبا حفظ شأن و جا یعلم یئته یاعضا ینامه استخدام یین. در آ0

 محوله بپردازد. ییو اجرا یپژوهش ی،آموزش یفه حضور داشته باشد و به وظامؤسس
مؤسسات را منوط به اجازه و در  یردر سا یعلم یئتنامه، استفاده از خدمات او به عنوان عضو ه یین. در همان آ2

 .داندیموارد اطالع مؤسسه محل استخدامش م یبرخ
ور از دانشگاه خود مأم یرانتفاعیغ یردولتیغ یمؤسسات آموزش عال ییسر به عنوان تواندینامه او م یین. در همان آ7

 اعضا یافتدر یوقت یمهوقت شود و حقوق ن یمهشود به شرط آنکه ن
ً
ها که در دانشگاه یعلم یئته یکند )معموال

 (.کنندینم یگیریرا پ موضوع ینو ا کنندیهمکاران خود اغماض م یدارند برا یتمسئول
قت است که با تمام و یگرد یامکان یعلم یئته یاعضا یهم برا یمؤسسات آموزش عال یربودن در سا. عضو وابسته 0

 کندیها کار مکه در آن یمؤسسات یرعضو از سا ینساعت حضور در تضاد است و هم 04حداقل  یو حت یاییجغراف
 کند. یافتحقوق در تواندیم
 یتیساعته آنان، وزارت علوم در حما 04حضور  یبرا یاستخدام نامه یینآ هاییتزمان و با وجود محدود ین. در هم1
ات را در مؤسس یدولت یهادانشگاه یعلم یئته یامکان حضور اعضا یرانتفاعیغ یاز مؤسسات آموزش عال یغدر یب

م ه یرانتفاعی)مؤسسات غ دهدیرشته و دانشجو م نانواسطه به آ ینو به ا آوردیفراهم م یرانتفاعیغ یآموزش عال
و همزمان  ینامه استخدام یینآ 20به استخدام جوانان نداشته باشند( )در تضاد با ماده  یازیکه ن کنندیاستقبال م

مام ت یعلم یئتعضو ه یک تواندی(، چگونه میاستفاده از طرح تمام وقت یبرا یعلم یئته یبا درخواست اعضا
 یرانتفاعیالزحمه مضاعف هم از مؤسسات غهم خدمت بدهد و حق  یردولتیهمزمان به بخش غ فیاییوقت جغرا

 .یردبگ
 یئته یوزارت علوم با اعضا یعلم یئته یحقوق اعضا یو همسان ساز یاسالم ی. اکنون با مصوبه مجلس شورا۵

ال بهره به دنب یداسات یناز هم یاریاست و بس یافته یقابل توجه یشافزا یداسات ینوزارت بهداشت، حقوق ا یعلم
 در هفته(. یتساعت فعال 10حقوق  یافتهستند )در یاییجغراف از تمام وقت یمند

 کیاست؛ مگر  ینا یفهرست باز هم افزود سؤال جد ینبه ا توانیاجازه دهد م یشتردارم اگر فرصت ب ینان. اطم3
 میاست که تصم یدهبه فروش بگذارد. وقت آن فرا نرس تواندیاوقات شبانه روز خود را چند بار م یعلم یئتعضو ه

 یاستبه س یدر آمده اند اندک یبته ینبه ا مسئولیتپس از قبول  یابوده اند  یعلم یئته یبتکه خود در ه یرانگ
 .یندیشندمتضاد و همراه با تعارض منافع ب یگذار

 خبرگزاری دانشجو 

 

https://snn.ir/fa/news/931941
https://snn.ir/fa/news/931941
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 داوران و فوتسال یتهدر انتصاب سرپرست کم تعارض منافع

 0044اردیبهشت  0۵ـ  )خبرنگار(یرمطهریان بهناز م
 تعارض منافع در ورزش 

 

مرتکب  فوتبال منجر شد، یونفدراس هاییتهاز کم یتعداد یفوتبال به انتصاب رؤسا یونفدراس یسهرئ یأته یاعضا
اخالق  تهیکم یسکه مورد توجه رئ آیدیبه حساب م خادمیزیعز یونتخلف فدراس یننخست یناند. اشده یجد یتخلف

 دادند حیتذکر نرفته و ترج ینبار ا یرداده شده اما افراد ز یتذکر جد یسهرئ یأته یهم قرار گرفته و درباره آن به اعضا
را  یاورفوتسال و د هاییتهکم یبا تعارض منافع در سمت سرپرست یخود درباره انتصاب افراد گیرییمتبعات تصم

 یرستاست و سرپ «یراحمدو بو یلویهکهک»فوتبال استان  یأته یسهنوز رئ یانحال حاضر خداداد افشار در .یرندبپذ
 تعارض منافع داشته باشد. فوتبال یأتبا سمت او در ه تواندیداوران م یتهاو در کم

وتبال ف یونمطرح بود اما فدراس یتهکم یندر ا یاناصفهان یدوناست که در زمان حضور فر یالبته همان انتقاد این
 .دهدیموضوع، تخلف صورت گرفته را ادامه م ینحاال هم با استناد به هم ینکهتر ابه آن نداشت و جالب یتوجه

در  پایباشگاه سا یرعامل. او به عنوان مددهدیفوتسال هم رخ م یتهدر کم ید سراجمهردا یاتفاق درباره سرپرست این
فوتسال به طور واضح و آشکار تخلف به حساب  یتهاو در کم یو سرپرست کندیم یمداریفوتسال مردان و زنان ت یگل
که  او .شدیال هم عنوان مفوتب یوندر فدراس یشهره موسو یسیرئ یبدرباره نا یناز ا یشموارد البته پ این .آیدیم

او در  تیریفوتبال با مد یوننقد قرار گرفت که حضور او در فدراس ینباشگاه بادران است، بارها در معرض ا یرعاملمد
 موارد نداشته است. ینبه ا یفوتبال تا کنون توجه یونفدراس یاستباشگاه بادران تعارض منافع دارد اما ر

ا از جز استعف یاکنند، چاره یتفوتبال فعال یونخود در فدراس یدجد یهادر سمت که بخواهند یافراد در صورت این
 یبداوران درباره ترک یتهکم نامهیینآ 0در ماده  فوتبال ندارند. هاییأتو ه یگرد یهاخود در باشگاه یهاسمت
 یوابستگ چیه یدافراد نبا ینشده که ا یلو پنج عضو تشک یسرئ یکداوران از  یتهداوران آمده است کم یتهکم یاعضا

 داشته باشند. الفوتب یگرد یالتتشک یاو  هایهها، اتحادبه باشگاه
 )ایران ورزشی( روزنامه ایران 

 

 

 هرانشهر ت یلیمتریشهردار م ی،دکتر حناچ یسخنان آقا یپاسخ به برخ
 0044اردیبهشت  03ـ  ی(وفاداران انقالب اسالم یتجمع یمرکز یعضو شورا)پناه  یسجاد یدمج
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

ع مان دهدیتهران شکل م یرا در شهردار یدسف یحت یا یاز فساد خاکستر یافع که بخش عمدهتعارض منا یماجرا
 ینهم هستند و یکشر یباهم در منافع مشترک یز،کالن شهر است. چرا که دوطرف م ینا یتبر سر راه شفاف یبزرگ

 یردصورت گ ینیسنگ یمقاومت ها داریبه سمت سالمت ا یلر ییرتغ یکه برا شودیباعث م
 02 نیاست که محل تولد فساد است. در ب ییقابل شناسا ی تهرانشهر یریتگلوگاه فساد در مجموعه مد 7۵از  بیش

که عامل کشف  یدرصد از افراد 37یعنی" است. یروش "نظارت همگان ینمهمتر یاروش استاندارد کشف فساد دردن
 یکادر امر یمردم یهاکه گزارش یاند. بطورها بوده آن سازمان هایجوعرارباب یااند، کارمندان و انهدام فساد بوده

 کشور شده است. یندالر فساد توسط دولت ا یلیاردم 04معادل  یرقم یریگمنجر به بازپس ییبه تنها
 تحلیلی بولتن نیوز –سایت خبری  

 

https://www.inn.ir/news/20177
https://www.inn.ir/news/20177
https://www.bultannews.com/fa/news/721787
https://www.bultannews.com/fa/news/721787
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 انتقاد از انحراف اعتبارات بنیاد علوی، تحت سایه تعارض منافع 
 0044اردیبهشت  0۵ـ  یغفار فتح دیس
 تعارض منافع در بنیادها و نهادها 

 

ار است که افک ی: چند روزکمیسالم عل یشهرستان لنده جناب مهندس مراد شرفتیو پ ینهاد آبادان محترمدبیر 
 یو ورود به درها ندهیآ یشما برا یاسیاست که من آن را تعارض منافع س یدار خبر حهیلنده به شدت جر یعموم

 دهیکنم پد یمقلمداد  یعلو ادیبن یو اعتبارات نهاد انقالب اعتبارشهر دهدشت در سوء استفاده از  یچرخان شورا
ذاشته کنار گ دیاست که با یمیبرد غده بدخ یم یمنافع شخص یالمال را به سمت و سو تیکه سوء استفاده از ب یا

 یهدشت براد مارستانیتومان را به سمت ب اردیلیم کیمبلغ  یشموکیو د یلنده ا مارانیب یبه بهانه بستر شما شود.
 یطه انق چیبه ه یعلو ادیناعتبارات از جانب ب صیده مخالف با تخص. من و مردم لندیکن یم تیهدا زاتیتجه دیخر

ه که خود شهرستان لند یمذکور همجوار در حال مارستانیحجم از اعتبار به ب نیدادن ا ایاما آ میستیاز استان ک.ب ن
 یشد

ً
مردم در  در حوزه بهداشت و درمان و توجه به سالمت یزاتیو تجه یرساختیز یشاخص ها یمحتاج به ارتقا دا

نگ پر از جسد و س مانیقبرستان ها ست؟یو ظلم در روز روشن ن یاعتبارات انحرافکرونا است  یصعود ریبحبوحه س
 از اعتبار و اعتبارات نهاد انقالب ادبودی

ً
 یه کرسب دنیرس یخود برا یاسیدر جهت منافع س یعلو ادیبن یشده خواهشا

 .دیشهر دهدشت سوء استفاده نکن یشورا
 راحمدیو بو هیلویکهگ یندا 

 

 
 هرمزگان ریدر توان بخشنامه تعارض منافع وزیر نیروعدول از 

 0044اردیبهشت  00ـ  پایگاه خبری فارس من
 ی انرژیتعارض منافع در حوزه 

 

 یعتعارض منافع، به نو تیریو مد ینیگزستهیبر شا یمبن رویمحترم ن ریوز یازسو یابالغ یهااستیرغم س یعل
خواه موجود  تیافراد تمام لیقل یبرسند، قربان یستگیشا نیکرده تا به ا نهیها هزلکه سا ییهایروین ریشرکت توان

راز اح طیهرمزگان، در شرا ییعامل برق منطقه ا ریانتصاب مد یبرا ریدر فراخوان مجدد توان .دینمایدر آن شرکت م
 رکانهیز تیاز جمله حما ییهابهموضوع شائ نیاحرازا طیشرا دیدر بند ب فراخوان تشد زندیم یراتیآن پست دست به تغ

تبادر در اذهان م یعامل ریپست مد زاحرا طینمودن شرا لیخاص، به سبب تسه یدر انتصاب فرد ریتوان یمادر تخصص
 یاصول حاکم بر انتصاب و ارتقاء شغل ،یخدمات کشور تیریموجب مقررات فصل هشتم قانون مد به سازد. یم

قانون  13که به موجب ماده  یادار یعال یشورا. شده است دیتأک «یستگینظام شااستقرار »شده و بر  نییکارکنان تع
 یهاپست یو عموم یتخصص طیفصل هشتم و شرا ییدستورالعمل اجرا بیمرجع تصو یخدمات کشور تیریمد
 ،یترقاب یو فضا یستگیندارد خارج از چارچوب اصول شا اریاست، اخت یشغل ریو نحوه ارتقاء مس یاحرفه تیریمد

 ردیخاص در نظر گ ازیاز کارکنان دولت، فراتر از مقررات قانون امت یبخش یاآن بر  یکند که ط یاقدام به وضع مقررات
 طیاو داشتن شر  یستگیرغم وجود شا یاز کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و عل یانتصاب برخ یو در مقابل برا

ع مورد تعارض مناف نیدر ا متاسفانه کند. جادیا تیمحدودو  تیممنوع یتیریمد یهاانتصاب در سمت یبرا یقانون
 .است صورت گرفته یو چه عمد یچه سهو

 * نوشته مذکور به صورت ناشناس در بخش کارزار خبرگزاری فارس منتشر شده است. 
 فارس من 

  

http://nedayboyerahmad.ir/News/News3651.html
http://nedayboyerahmad.ir/News/News3651.html
https://www.farsnews.ir/my/c/64573
https://www.farsnews.ir/my/c/64573
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 وضعیت مبهم الیحه تعارض منافع مجازی: فضای تحلیل
 زندیممجلس همچنان از اعالم وصول الیحه مدیریت تعارض منافع سرباز 

 
 محمد عادلی

 
مطلب در  15توییت در توییتر،  36، ماهبهشتیاردنهم تا چهارشنبه پانزدهم  شنبهپنجدر هفته گذشته و طی روزهای 

 یهافاوتتپست اینستاگرامی منتشر شده که به مسئله تعارض و تضاد منافع پرداخته بودند. با توجه به  2تلگرام و 
توجهات  نیتر شیبدر تلگرام  هفته پیش نیز به آن اشاره شده بود، موجود بین مطالب مندرج در توییتر و تلگرام که در

، بوده است که طی آن با دفاع از عملکرد دولت و یجمهور استیر معطوف به سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول 
 مجلس را عدم مشخص کردن وضعیت الیحه تعارض منافع عنوان کرده است. یهایکارشکنانتقاد به مجلس، یکی از 

کاربران به عملکرد مواردی ازجمله تعارض منافع در  ترشیبگذشته، توجه  یهاهفتهدر فضای توییتر نیز مانند 
 وضعیت وزارت بهداشت و بورس معطوف بوده است. ترپراکندهصورت وپرورش و بهآموزش

 

 مجلس وخمچیپلیحه مدیریت تعارض منافع؛ همچنان در 

برای اظهارنظر  یجمهوراستیرتوسط معاونت حقوقی  الیحه مدیریت تعارض منافع سینوشیپ 073۵اواخر سال 

کارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر شد. به موازات اقدام دولت، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان 

شده در جریان بندی و اعالم نظرات دریافتاعالم وصول شد. چندی بعد، دولت پس از جمع 0733فندماه مجلس در اس

در هیئت دولت به تصویب رسانده و به مجلس  073۸را در آبان ماه  عالیحه مدیریت تعارض منافنظرخواهی عمومی، 

 ارسال کرد که این الیحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعالم وصول نشد و طرح مذکور نیز به تصویب نرسید.

اعالم  0733ماده، در تیرماه  23فصل و  7تغییری در قالب  گونهچیهپس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون 

وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت. این در حالی است که الیحه دولت با موضوع مدیریت تعارض منافع تاکنون 

گامی علیه  عنوانبهتوسط مجلس اعالم وصول نشده است. درمجموع وضعیت مبهم الیحه مدیریت تعارض منافع، 

، به یجمهوراستیرقادات اسحاق جهانگیری، معاون اول فساد، موضوعی بوده است که در هفته گذشته باعث انت

 تلگرامی داشت. یهاکانالمجلس شد که بازخورد بسیاری در 

اسحاق جهانگیری در کالب هاوس با انتقاد از مسکوت ماندن الیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس اشاره کرد که 

خورد، هر دستگاهی که خودش را فراتر خاک می الیحه دولت دارد 044 کهیدرحال، هاستطرحمجلس فعلی مجلس »

. الیحه شفافیت و تعارض منافع و هشت الیحه دیگر دولت، کندیم، در کار اداره کشور اخالل داندیماز قانون اساسی 

 خالف قانون اساسی است، البته مجلس  رغمیعل
ً
گذشت زمان بسیار، حتی در مجلس اعالم وصول نشده و این حتما

 «.کند، ولی حق ندارد آن را اعالم وصول نکند حق دارد رد

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15744/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15744/
https://iran-bssc.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/14017/
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هرچند در فضای توییتر کمتر به اظهارات جهانگیری در مورد وضعیت این الیحه توجه شد اما کاربرانی نیز بودند که این 

عدم اعالم وصول را ناشی از تقابل دولت و مجلس و نه موازین قانونی دانسته و درنتیجه خواهان پاسخگویی مجلس 

 :ندیگویمخود  یهاتییتودر  Majid Hassaniو  hooman. کاربرانی به نام شدند

از سوی دولت به مجلس ارائه شده. مجلس برخالف روال قانونی  هاستسالالیحه شفافیت و الیحه تعارض منافع » 

 «.. نمایندگان مجلس دلیلش را توضیح دهندکندینمآن را اعالم وصول 

در مجلس مانده و حتی برخی  هاستماهالیحه شفافیت و تعارض منافع  جملهمن الیحه ۰۱۱جهانگیری: بیش از » 

 «.را اعالم وصول نکرده است!! #مجلس_انقالبی_درتقابل_دولت

که مشخص است هم از سوی دولتمردان و هم از سوی برخی کاربران این شائبه وجود دارد که عدم اهتمام  طورهمان

مجلس در پیگیری الیحه مدیریت تعارض منافع و مسکوت گذاشتن وضعیت آن، نه ناشی از ایرادات قانونی وارد بر آن یا 

های گوناگونی از حال گزارشاست که تابهسیاسی است. این در حالی  یهایریدرگکه ناشی از  شیهایکاست

ناشی از تعارض منافع در کشور و عدم رسیدگی به آن از سوی نهادهای مختلفی ازجمله مرکز توانمندسازی  یهابیآس

 حاکمیت و جامعه منتشر شده است.

مرانی ممکن است کشورها امری عادی است که سازوکارهای نظام حک یهمهباید اذعان کرد که وجود تعارض منافع در 

ی راه را برا تواندیمگوناگون با آن روبرو شوند؛ اما آنچه مهم است نحوه مدیریت و برخورد با آن است که  یهاصورتبه 

رو با مقایسه نحوه مدیریت تعارض منافع در کشورهای دیگر و وضعیت مبهم الیحه سوءاستفاده افراد مسدود کند. ازاین

 به درک بهتری از لزوم مدیریت تعارض منافع در کشور رسید.  توانیمتعارض منافع در ایران 

در هفته گذشته دو خبر از مدیریت تعارض منافع در کشورهای انگلستان و آمریکا بازتاب خبری یافت. در انگلستان 

ه انگلستان و همچنین هزین ریوزنخست، درخواست پول برای پرداخت دستمزد پرستار فرزند بوریس جانسونمسئله 

که حالیلف مالی را تکذیب کرد دربریتانیا هرگونه شائبه تخ ریوزنخستتعمیرات منزل وی خبرساز شد. در پی این خبر، 

کار بریتانیا تنها یک هفته مهلت داده شد تا متن کلیه مکاتبات پیرامون نوسازی و دکوراسیون آپارتمان به حزب محافظه

وزیری بریتانیا منکر این ادعا نیست که آقای جانسون برای نوسازی وزیر را تحویل دهند. دفتر نخستمحل اقامت نخست

حل اقامتش یک وام شخصی دریافت کرده است؛ اما برای اجتناب از اتهام تضاد منافع، دریافت چنان وامی آپارتمان م

های تغییر ای در مورد منبع پرداخت هزینهرسید. در حال حاضر تحقیقات جداگانهباید به اطالع مقامات حزب می

ره خدمات دولتی، لرد گایت، مشاور مستقل دکوراسیون آپارتمان آقای جانسون، تحت نظارت سایمون ِکیس رئیس ادا

 وزیر، در جریان است.ها و کمیسیون گزینش نخستمنافع مدیران کل وزارتخانه

، پیش آمده است که وی متهم شده است که با جان کری، وزیر امورخارجه اسبقدر آمریکا نیز چنین وضعیتی برای 

رو این شائبه به وجود آمده است ها دالر ثروت کسب کرده است. ازاینهای انرژی میلیونوش سهام خود در کمپانیفر 

گیری در ، مانع از تصمیمهاشرکتهای وی ممکن است باعث تضاد منافع شده و تعهدات اخالقی وی به که دارایی

https://www.asriran.com/fa/news/782429/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4
https://www.asriran.com/fa/news/782429/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4
https://t.me/rasadkhabar/81781
https://t.me/rasadkhabar/81781
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از وزیر امور خارجه فعلی خواسته  خواهیجمهور های خاص شده باشد. لذا یکی از سناتورهایگذاریخصوص سیاست

 است تا درباره تضاد احتمالی منافع مربوط به جان کری تحقیق کند.

 وپرورشعملی نشدن مدیریت تعارض منافع در آموزش

وپرورش در کنار موضوعاتی گذشته مشاهده شده است وضعیت تعارض منافع در آموزش یهاهفتههمچنان که در 

توجهات را به خود جلب کرده  نیترشیبکرونا و بورس، از موضوعاتی است که در فضای مجازی همواره مانند واکسن 

به این حوزه پرداخته و وحید میرشکار از اعضای کانون صنفی معلمان  ییهامثالاست. در این هفته نیز کاربرانی با ذکر 

 ن وزارتخانه به چالش کشیده است.تهران نیز وضعیت اجرایی بخشنامه مدیریت تعارض منافع را در ای

 :سدینویموپرورش، کاربری به نام عباس مهدوی در توییتر از اشاره به تعارض منافع در آموزش یانمونهدر 

توجه است که تنها دو مدرسه دارد؛ یک کوی کوثر اراک یکی از جدیدترین مناطق مسکونی با تعداد خانوار قابل» 

ر حال ساخت، ولی هر دو مدرسه غیردولتی هستند و هدف اصلی مدرسه ابتدایی دبستان فعال و یک دبیرستان د

 «برای قبولی سمپاد خوب تست بزنند! جالب نیست؟ هابچهاین است که 

 :دیگویمکه در پاسخ وی، عادل برکم این موارد را ناشی از تعارض منافع دانسته و 

دولتی به دالیل مختلف )تعارض منافع، جمعیت کم و وجود همین مدارس غیردولتی باعث میشه تأسیس مدارس » 

بان حق آموزش و عدالت آموزشی نیاز داریم، هم سختی ممکن باشه. هم به یک نهاد دیدهمتقاضی و...( به

 «.درصدی آموزش از عوارض( ۴باید نسبت به این موضوع موظف شوند. )بر اساس سهم  هایشهردار

از تعارض منافع را خالف عدالت  ییهاتیموقعنیز بروز چنین  رسان بازنشستگانکانال تلگرامی مرجع پیک پیام 

[ اغلب مالک مدارس طبقاتی وپرورشآموزشاین گروه ]برخی مسئوالن وزارت »که  کندیماجتماعی دانسته و اظهار 

دلی ادارات با تحقیر معلم دنبال اهداف اقتصادی خود بوده و این تصمیمات و اسیر تعارض منافع بوده و با تسخیر صن

 «.مضحک با مصالح ملی تربیت و آموزش که عدالت اجتماعی و عزت و حرمت معلم است منافات دارد

که گفته شد الیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس همچنان مسکوت مانده اما بخشنامه مدیریت تعارض  طورهمان

اجرا گذاشته شد که نحوه اجرای آن انتقاداتی را  یمرحلهوپرورش بنا به پیگیری وزیر وقت، به در وزارت آموزشمنافع 

 یزانداراه مانند زمانهم یهاتیفعالاز سوی جامعه معلمین در پی داشته است. در بخشنامه مربوط به این وزارتخانه، 

، قرارداد همکاری با مهندسین هااستانو شورای نظارت  یگذاراستیسو اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای 

پژوهشی و... ممنوع تلقی شده و مشموالن این بخشنامه باید حداکثر ظرف  یهاطرحمشاور، انعقاد قرارداد اجرای 

ز تصدی ا ها یا استعفافعالیت گونهنیامدت دو ماه )از زمان اجرای بخشنامه( تکلیف خود را مشخص کنند و از بین توقف 

 .پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور فقط یکی را انتخاب کنند

https://t.me/peik_e_payamresan/14669
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وپرورش، به مناسبت روز معلم در همین راستا و اشاره به ناکارآمدی در اجرای مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش

، با نهاد کانال تلگرامی اینبا  یامصاحبهدر هفته گذشته، وحید میرشکار سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران نیز در 

مختلف اعم از نحوه و شرایط استخدامی معلمان، وضعیت  یهاعرصهوپرورش در اشاره به وضعیت نابسامان آموزش

وی دم تمکین قانون از سکه بسیاری از این مشکالت ناشی از ع دیگویم، هاآنبازنشستگی معلمان و حقوق و دستمزد 

ورش وپر که اگر وزیر آموزش کندیمبحث مدیریت تعارض منافع است. وی بیان  هاآنوزارتخانه مذکور است که یکی از 

واقع به دنبال حل مشکالت است بهتر است سازوکار مدیریت تعارض منافع را با اولویت بیشتری در ساختار خود به

 وزارتخانه پیگیر نماید:

هایی یسازای و مقطعی و واژههای سلیقهاینکه بر حل مشکل تمرکز داشته باشند با ابداع طرح یجابهن مسئوال» 

ها را ادامه دهند. کنند تا برای به دست آوردن حقوقشان اعتراض)معلمان( را وادار می هاآنسازی چون همسان

 جهت تأمین منافع مادی خود، حقوق حل این مشکالت آسان است. وزارت باید به قوانین احترام بگذارد 
ً
و صرفا

وپرورش تالش دارد با الیحه ]بخشنامه[ تضاد منافع به فسادهای رانتی و همکاران را تضییع نکند. اگر وزیر آموزش

ها شکنیی درون سیستم آموزشی کشور پایان دهد، بهتر است ابتدا الیحه ]بخشنامه[ را برای قانونطلبانهمنفعت

 «.وپرورش بکار بردسیستماتیک وزارت آموزش یهایطلبمنفعتو 

 هاستایسکشور، برخی  یگذاراستیساین است که در سطح کالن  رسدیمبا توجه به اظهارات مقامات، آنچه به نظر 

که اشاره شد الیحه مدیریت تعارض منافع یکی  طورهمانسیاسی شده است که  یهاگروهبین  یهاکشمکشقربانی 

وپرورش که بخشنامه متناظر به مرحله اجرا رسیده است با گذشت مانند آموزش یاحوزهاز سوی دیگر در . هاستآناز 

آن را مشاهده کرد که نشان از آن دارد که  یهاهیروو عدم تالش برای اصالح  هایکاست توانیمچندین ماه همچنان 

 یهابخشع هیچ رویکرد یکپارچه و منسجمی در واقگویا نه در مرحله تدوین و نه اجرای مدیریت تعارض منافع، به

 روشن نشده است. گذاراناستیسکه باید برای برخی از مختلف وجود ندارد و همچنان اهمیت این موضوع چندان

 

https://t.me/kasenfi/11818


 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 1400اردیبهشت   17تا  11-هل و سوم چ شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020442995: خبرنامه شماره واتساپ
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https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/
https://twitter.com/iranbssc
https://twitter.com/iranbssc

	درآمد: تعارض منافع در برنامههای نامزدهای انتخاباتی
	تحلیل فضای مجازی: وضعیت مبهم لایحه تعارض منافع
	لایحه مدیریت تعارض منافع؛ همچنان در پیچوخم مجلس
	عملی نشدن مدیریت تعارض منافع در آموزشوپرورش


