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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ی انتخاباتیهانهیهزدرآمد: دام تعارض منافع در انتظار 
 نامزدها  یانتخابات یغاتتعارض منافع در روند تبل

 
 افسانه شرکت

 
ی مردم ساالری و مشروعیت هر نظامی است. امروزه در جهان هاشرطشیپو  هاالزام نیتر یاساسانتخابات یکی از 

ه و مخارج انتخاباتی این سؤال ب هانهیهز  هیرویبی و افزایش ر یگاوجشده است. با  آورسرسامی انتخابات هانهیهز 
مت ی سیاسی سالهارقابت؟ نفوذ پول در شوندیمچگونه و از کجا تأمین  هانهیهز که این  شودیمذهن متبادر 

ی کنند معرف دهندگانیرأرا به  شانیهااستیسانتخابات را زیر سؤال برده است. هرچند این حق نامزدهاست تا خود و 
گاهی به نامزدها رأی دهند و این مهم بدون تبلیغات  دهندگانیرأو متقابالً حق  نیست؛  ریپذامکاننیز هست تا با آ

احتمالی که در کمین نامزدهاست نیز بود. تعارض منافعی که  منافعارض های تعاما، در این مسیر باید مراقب موقعیت
 ً کاندیدای منتخب را از حرکت به سوی نفع عمومی دور کرده که به  تنهانهدر صورت عدم مدیریت و کنترل نهایتا

 فسادهای مالی نیز منجر خواهد شد.

 

ست. شیوه برای دستیابی به قدرت در عرصه سیاسی اانتخابات بارزترین شکل مشارکت افراد در عرصه سیاسی و بهترین 

یکی از فرایندها و مراحل مهم انتخابات که نقش بسزایی در نتیجه آن دارد مرحله تبلیغات است. پول از گذشته دور 

نیز شده است. پرواضح است که منابع مالی تبلیغات و  ترپررنگنقش مهمی در انتخابات داشته و امروزه این نقش 

در نتیجه انتخابات تأثیرگذار باشد. چاپ بروشورها،  تواندیم شودیمی انتخاباتی صرف هارقابتیی که در هانهیهز

هستند.  برهنیهزی رادیویی و تلویزیونی، اجاره اماکن جهت برپایی ستاد تبلیغاتی همه هامصاحبهی برگزاری هاهیاعالم

ی جدا ی مربوط به کارزارهای انتخاباتهانهیهزسیاسی و انتخاباتی و از فرایند  توانینمبنابراین بدیهی است که پول را 

یی میان نامزدها، اعضای اصلی هابستان -ی بدهریگشکلمنجر به  تواندیمانتخابات  آورسرسامی هانهیهزکرد. تأمین 

 تی را در معرضبا اشخاصی که قدرت سیاسی داشته و یا نهادهای ثروتمند شود که کاندیدای انتخابا هاآنکمپین 

 تعارض منافع قرار دهد.

 در کشورهای اندشدهی انتخاباتی بزرگ و پرهزینه هانیکمپبه طور کلی در همه جای دنیا 
ً
ه منبع س افتهیتوسعه، عموما

ی شده است. اولین منبع حق عضویت است. هر فردی که بخواهد عضو حزب نیبشیپ هانهیهزاصلی برای تأمین این 

 مقادیر هاتیعضونه مبلغی به حساب حزب واریز نماید، اما برای جلب حداکثری عضو این حق شود باید ساال
ً
ی عموما

ی دولتی است. البته این منبع در هر کشوری بسته به شرایط هاکمک. منبع دوم رسدینمناچیز بوده و عمال به جایی 

یا به  دکنیمم کمک مالی مشخصی به احزاب متفاوت است برای مثال در بریتانیا دولت به طور مستقی شانیهادولت

ت شائبه سوگیری دول تواندیمی دولتی هاکمک. اما دهدیمقرار  هاآنطور غیرمستقیم فضاهای تبلیغاتی در اختیار 
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ی است یهاکمکاست  ترتوجهبه سمت گروه یا جریانی خاص را ایجاد کند. منبع سوم که از دو منبع دیگر مهمتر و قابل 

 و حامی مداراستیس. در این حالت ممکن است بین کنندیمص حقیقی یا حقوقی به احزاب یا کاندیداها که اشخا

و احزاب سیاسی را به سوی سوءاستفاده از امکانات و منابع  هاگروهمالی وی مناسبات ناسالم شکل بگیرد یا افراد، 

ی نامحدود، نهادهای هاهیسرمایار داشتن با در اخت توانندیمنهادهای عمومی سوق دهد. در واقع افراد خاص 

به فساد  که در نهایت زندیمی و حاکمیتی را در دست بگیرند. این شرایط نه تنها تعارض منافع بالقوه را دامن گذارقانون

 اداری ختم خواهد شد.

دو وجود دارد که ز در واقع اگر شفافیت مالی وجود نداشته باشد، به صورت بالقوه در فرایند انتخابات این ظرفیت 

ی هاولپبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی آنان صورت گیرد که نتیجه آن ورود 

د، ی قدرت و ثروت را دارنهاکانونبی ضابطه با منابع نامعلوم در انتخابات است. کاندیداهایی که حمایت مالی افراد و 

ی یهاداشتچشموامدار این افراد شده و در زمان قدرت باید جبران کنند. به احتمال زیاد  قطعا در صورت انتخاب شدن

نیز تالش دارند با حمایت مالی، از پیروزی کاندیدای مورد  هاآن پشت پیشنهادات میلیاردی حامیان مالی وجود دارد.

 چنین کاندیدایی برداربهرهنظر به نفع خود 
ً
 یهایریگمیتصمی، ریگجهتبدون  تواندینمی کنند. لذا قطعا

ی در راستای نفع عموم مردم بگیرد. بنابراین شفافیت الزمه حیاتی برگزاری انتخاباتی منصفانه و دموکراتیک ایاستیس

 است.

ضعف در  -قوانین انتخاباتی ایران در بعد نظارت قانونی بر مسائل مالی انتخابات در سه جنبه اصلی ضعف دارد: یک

 -منابع مالی نامزدها و سه کردنهیهزضعف در نظارت بر نحوه -ی صرف شده برای تبلیغات، دوهانهیهزیزان نظارت بر م

 شانانتخابات. کاندیداها هیچ الزامی در خصوص ارائه اطالعات مالی هانهیهزضعف در نظارت بر منبع تأمین این 

 و اغلب مدعی هستند که از منابع ردیگینمصورت  ندارند، بعد از انتخابات نیز هیچ نظارت قضایی یا سیاسی بر آن

ر . همانطور که گفتیم اگاندشدهرا متقبل  هانهیهزتأمین این  هاآنیا حامیان  اندکردهرا تأمین  شانیهانهیهزشخصی 

ی در ی انتخاباتهانهیهز کنندگاننیتأمی، اعمال نفوذهای ناروای خوارژهیومشخص نباشد منجر به  هاکمکمنابع این 

از حساب دولتی  شودیمیی که برای کاندیداها صرف هانهیهزامور کاندیدای پیروز خواهند شد یا ممکن است 

. در این مرحله است که کاندیدا در دام تعارض منافع مالی افتاده و باید بین تأمین بودجه تبلیغات 1زیردستانشان باشد

دای و مطالبات اسپانسرها از کاندی هادرخواستاین موضوع فراتر از  بگیرد. البته گاهی میتصمو استقالل خود در آینده 

اندیدای آتی ی کریگمیتصمی نیز دخالت کرده و استقالل گذارقانونی و ریگمیتصمپیروز انتخابات رفته و این افراد در 

 را سلب خواهند کرد.

                                                           
های ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی )مطالعه موردی نظام"درآمدی مقایسه (،4931وند، احمد و صابرماهانی، فردوس )شجاع.  1

 93تا  3، صص:13، شماره 41های حقوق عمومی، سال انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و آمریکا("، فصلنامه پژوهش
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افیت در آن شفافیت است. شف نیتریاصلکه  شودیمراهکارهای مختلفی برای مدیریت چنین تعارض منافعی پیشنهاد 

. البته باید ی انتخاباتیهانهیهزافشای منابع مالی کاندیدا قبل از شروع کارزار تبلیغات و نیز شفافیت در تأمین مالی 

ی هاتیفعالشفافیت و نظارت بر تأمین مالی »گفت که از این منظر مجلس شورای اسالمی )دوره دهم( قانونی به نام 

به تصویب رسانده است. طبق این قانون  4931ماه  بهمنرا در « تی در انتخابات مجلس شورای اسالمیانتخابا

لیغاتی ی تبهانهیهزی انتخاباتی و هاتیفعالنامزدهای انتخابات مجلس موظف شدند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با 

غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه  ی مالی نقدی وهاکمکو میزان  هانهیهزخود و منابع مالی تأمین این 

 ی است که باید به سایر مراحل انتخاباتی درسازشفافمالی انتخابات ثبت نمایند. قانون فوق قدمی موثر در راستای 

کشور مانند انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و مجلس خبرگان نیز تسری یابد. هرچند شواهدی از اجرای دقیق 

 این قانون در انتخابات مجلس یازدهم گزارش نشده است.  و غیرصوری

ر سال د المللنیببدان تأکیدکنیم معیاری است که سازمان شفافیت  میخواهیمراهکار دیگری که در این یادداشت 

 «جلوگیری از اعمال نفوذ و تعارض منافع»ی سیاسی ارائه کرده است و آن هاتیحمادر ارتباط با تأمین مالی و  3009

از  هاآنی ریگکناره. در این راستا الزام داوطلبان انتخاباتی به امضای تعهدنامه جلوگیری از تعارض منافع، 1است

قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی( ، تعیین  33 ماده  قبل از شروع انتخابات )همانند  شانیتیحاکمی هاپست

 از تعارض منافع تواندیمکی انتخاباتی مواردی است که ی انتخاباتی، ایجاد صندوق یا حساب بانهانهیهزسقف 

 احتمالی نامزدها جلوگیری کند. 

ی تبلیغاتی نامزدها به دور از هرگونه تعارض منافع نقش مهمی در سالمت نظام انتخابات هانهیهزنکته آخر اینکه تأمین 

ع ایجاد خواهند شد، دارد. در این میان ی که به دنبال تعارض منافایاسیسو همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و 

 ی مشکلی حل نخواهد شد، ایجاد نظارت، حسابرسی و ضمانت اجرا الزمه موفقیت هر قانونی است.گذارقانونصرف 

*** 

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

ساد تعارض منافع و مبارزه با ف حیلوا نکهیبا توجه به ا میدواریار داشت اماظه ،یدادگستر ریوز ،ییآوا رضایعل دیس 

 نیا بیآنها داشته باشند، چرا که تصو بیتصو یالزم را برا یهمکار ندگانیاند، نمارفته یاسالم یبه مجلس شورا

 است.  دیدر برداشته شدن موانع تول عیموجب تسر حیلوا

                                                           
 11تا  1، صص:3وق عمومی، شماره (، "انتخابات در چنبره فساد مالی"، نشریه حق4911اکبر و عابدی، سعید )گرجی، علی.  1
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و تضاد منافع، اقتصاد  یساز یاظهار داشته خصولت ازدهم،یدر مجلس دژ و تکاب  نیشاه ندهینما ،یهمت حسن 

 تیولشرکت ها و مسئ رهیمد ئتیدر ه دیمجلس نبا ندگانیو نما یدولت رانیبرده است و مد یکشور را به ورطه نابود

 .ندارتزاق داشته باش میمستق ریو غ میحضور داشته و مستق یگرید یها

نگهبان و  یقوه در انتخابات حقوقدانان شورا نیو نقش ا هییقوه قضا سیرئ یداتوریداعتماد با اشاره به کان روزنامه 

قرار داده  یرا مورد بررس شانیا یداتوریاحتمال بروز تضاد منافع در مورد کاند ،یانتخابات یهاتیبه شکا یدگیرس

 است. 

ت و دخالت دولت در بازار بورس را دول دنیسرک کش ه،یبازار سرما یهابا اشاره به چالش یگزارش یط وزین اقتصاد 

کرده الزم است دولت اجازه دهد بورس  دیاز تضاد منافع قلمداد کرده و تاک یبازار و نمود نیا یجد یهااز چالش

 اقدام کند. هیبازار هوشمند خود به جذب سرما کیدر مقام 

 1011خرداد  1مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 قدرت یهاو تعارض منافع دولتمردان و بلوک یمحل تالق زار سرمایهبا
 4100اردیبهشت  32ـ یه(کارشناس بازار سرما)یان بهنام شاهنگ

 تعارض منافع در بازار سرمایه  
 

 بو یامپ یندر سال گذشته، ا یهبازار سرما یهاکوتاه به شاخص ینگاه
ً
س به ررا به سهام داران خرد و کالن داد که اوال

دارند، دوم آنکه  یدر آن نقش مهم یاسیس یهاصاحبان قدرت بوده و جناح یحوزه اختصاص ی،گردش مال یلدل
قدرت و ثروت است، همواره با تعارض  یهاو بلوک مردانو تعارض منافع دولت یبه جهت آنکه محل تالق یهبازار سرما

 یبرخ ینآزمون و خطا شده است همچن یاستخوش سدست یران. در واقع اگر امروز بورس اباشدیمنافع مواجه م
بورس  یاز شکنندگ یادیکه سهم ز یریمبپذ یدانداخته است، با یهخلق الساعه و عجوالنه بر آن سا هاییریگ یمتصم

 .گرددیبه تعارض منافع بازم شته،در سال گذ
 خبرگزاری ایمنا 

 

 

 ردپای تعارض منافع در بازار رمزارزها
 4100اردیبهشت  31ـ ۴0اقتصاد 

 ی پولی و مالیتعارض منافع در حوزه 
 

 نیکوارز است. دوج ندهیآ نیکوکرد و گفت دوج انیب نیکوماسک، ثروتمند معروف، نظر خود را درباره دوج النیا رایاخ
 متیر قب گرانیاز د شیماسک ب یهادگاهید خواهد کرد. دایپ طرهیتوقف است که بر جهان س رقابلیغ یابزار مال کی
 تال،یجید یهافعال در حوزه ارز یهاشرکت رانیاز مد یادی. هر روز تعداد زگذاردیاثر م نیکوو دوج نیکوتیب

 نیدرباره ا هاجانیو ه کنندیبازار اظهارنظر م نیا تیها درباره فعالاقتصاددان زیبزرگ در بورس و ن گذارانهیسرما
 دارد.  دامهبازار ا

تضاد  درباره ییهاهستند، ادعا یدولت نیشیصنعت درحال استخدام مقامات پ نیفعال در ا یهاآنکه شرکت لیدلبه
اوراق بهادار بود اکنون مشاور صندوق  ونیسیکم سیکه تا ماه دسامبر رئ تونیکل یمنافع مطرح شده است. ج

کرده  یذارگهیسرما ومیو اتر نیکوتیدر ب هایمشتر یدالر برا ونیلیها ماست که صد التیجید وریوان ر یگذارهیسرما
تعفا اوراق بهادار اس ونیسیکم استیروز قبل از آنکه او از ر کیاجتناب کرد.  نهیزم نیاز اظهارنظر در ا تونیاست. کل

اوراق  ونیسیاست. کم نیکوتیب بیرقشرکت  نیا دیکرد و جالب است بدان تیلبز شکا پلینهاد از شرکت ر نیدهد ا
  گرفته است. گذارانهیدالر از سرما اردیلیم 4/ 9 یرقانونیلبز به شکل غ پلیبهادار ادعا کرده بود ر

 انیرا برعهده دارد، برا تالیجیارز د یصراف کی تیریاس که مد وی ننسیشرکت با یالدیم یماه جار گرید یسو از
مقررات  نیدفتر به تدو نیبود. ا« ارز یدفتر حسابرس» سیرئ هیتخاب کرد. او تا ماه ژانوان رعاملیبروکس را به عنوان مد

 یتالیجیشده به بانک د ادیکند دفتر  یریگروز قبل از آنکه او از سمت خود کناره کی. کندیها کمک مبانک یبرا
بروکس گفته  یوشد. سخنگ لیتبد کایآمر یتالیجیبانک د نیشده به نخست ادیبانک  بیترت نیمجوز داد و به ا جیانکور

 « مساله تضاد منافع را مطرح کرد. توانینم نیبنابرا ست،یبانک ن کی اسوی ننسیشرکت با»است: 
 ۴0اقتصاد  

 

https://www.imna.ir/news/493756
https://www.imna.ir/news/493756
https://eghtesaad24.ir/fa/news/107891
https://eghtesaad24.ir/fa/news/107891
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 رخواهانهیخ یهارانت

 4100اردیبهشت  32 ـ یفتح الله آمل
 ی بنیادها و نهادهاتعارض منافع در حوزه 

 

 بر ا شودیاز تعارض منافع صحبت م یوقت
ً
چون  یاکه عده آوردیمطلب را به ذهن م نیا ایاست  یگزاره متک نیاکثرا

 تصم یریگمیخودشان در مراکز مهم تصم
ً
 .فتدیخودشان به خطر ب یکه منافع فرد رندیگینم یتمایهستند قاعدتا

 توانیها فراوان مدست مثال نیاز ا… که کمتر شامل حال خودشان شود و سندینویم یرا طور یاتیمال نیقوان مثالً 
 ندیآیبه حساب م یگذارریموانع تأث ،یاعتماد عموم تیکشور و تقو شرفتیعدالت و توسعه و پ ریدر مس یزد که همگ

 یهاهیه ال بلک ست؛ین یصنف ای یحداکثر گروه ای یفرد تعارض منافع نیما مشکل کشور و اقتصاد کشور فقط چنا
 کمتر ندارد که اگر مهم یگرید

ً
 :دی. به چند مثال ساده توجه کنستیتر نباشد قطعا

تعاون و  یهاادیبن ای یبازنشستگ یهابلکه متعلق به صندوق ستندین یدولت یمیپتروش یهااز شرکت یاریبس
 ای و وابسته به دولت یدولت قتیاند اما در حقکرده دایپ یخصوص یدست هستند که گرچه ظاهر نیاز ا ییهاشرکت
 ادیبن ،یو لشکر یکشور ینشستگباز  یهاصندوق ،یاجتماع نی. سازمان تأمندیآیبه حساب م تیحاکم

 مهیو ن یدولت یهابانک زیوابسته به آنها و ن یهاشرکت ایمسلح  یروهاین یهایتعاون ،ییمستضعفان، ستاد اجرا
 یریبا سرنوشت بخش کث یها شرکت و کارخانه هستند که در بحث تعارض منافع به نوعصد یهمه و همه دارا یدولت

به حساب  یبیو قدرت، دفاع از منافع آنان قبح و ع یریگمیخاطر در مراکز تصم نیاند و به هماز جامعه گره خورده
آن  یارز برا ریو نرخ تسع یمیخوراک پتروش متیبحث ق یوقت دیآیم ادمی. شودیبلکه حسن هم خوانده م دیآینم

 است که یبحث هچ نیو روشن گفته بود: ا حیصر اریها، بسدست شرکت نیعامل هم رانیاز مد یکیآمد،  شیپ
ود هستند که حاال اگر س… ن محروماز بازنشستگا یریشرکت جمع کث نیاستفاده؟ سهامداران اکدام سوء د؟یکنیم
به  یو بد یسخن البته نکته انحراف نیظاهر ا …رودیکه نم دردیب نیمرفه بیشرکت شود به ج بیهم نص یشتریب

 نیبان ساده ا. به زرودینم یراه دور میبه آنان برسان یسود ایو  میبده یفیتخف ای میبکن یباز یدنبال ندارد. اگر پارت
 نیتراز مهم یکیسخن  نیاما باطن ا… مردم است نیاز هم یبخش یاگر باشد به دنبال منفعت براتعارض منافع هم 

شرکت  کیت یو استمرار فعال اتیح رایاست. ز یواقع یبخش خصوص تیو عدم تقو تیفیک یو ارتقا دیموانع رشد تول
وام  ای میرینگ اتیز فالن مجموعه مالا نکهی. استندیاصالت ن یکه دارا زندیم وندیپ یموقت یتیتقو یهارا به آمپول

 ای یچون سهامش مال فالن صندوق بازنشستگ میبه او کمک کن یاز بودجه عموم ای میقرار ده ارشیمفت در اخت
در کژ  یپا دیتردیب… و  رودیکه نم یکه از خودمان است و راه دور میاست و توجه کن…  ایمستضعفان  ادیبن ایدولت 

 خ یاتعارض منافع نیکالم وجود چن کی در .میاراهه گذاشته
ً
 یهاو رانت هاضیموجبات تبع یارخواهانهیظاهرا

انع مو نیتراز بزرگ یکیحال  نیکه هم آوردیآورده و م دیرا پد یادهیعد یکارشناس ریو غ یاقتصاد ریو غ رمولدیغ
ملت به بودجه و کمک اغلب  نیات یو چشمداشت اکثر رانیآن در اقتصاد ا یو رشد واقع یحضور موثر بخش خصوص

د کالم گرفتار شدن اقتصا کیو در  ینفت یهاهیدولت به نفت و سرما نیبودجه هم یو وابستگ یدولت ریبخور نم
ت شرکت کشت و صنع تیاعالم شد که مالک یهفته وقت نیماندن است. هم یبودن و دولت یمملکت در چنبره دولت

هستند و  یپس دولت نیپخش کردند و جشن گرفتند که از ا ینیرین شهفت تپه به دولت برگشت، کارگرا شکرین
آن در دراز مدت است که به  اتیکارخانه، استمرار و دوام ح کی ییاما مهمتر از بازگشا ... افتدیحقوقشان عقب نم
 یصومجموعه خص کی تیو گرنه بازگشت مالک میااست که آنها را فرو گذاشته ازمندین یگرید یاصالحات ساختار

 دولت به تاجر خوب بدل شده است؟ هاینکند تازگ… بلکه غصه هم دارد چیشده به دولت، جشن که ندارد ه
 روزنامه اطالعات 

 

https://www.ettelaat.com/?p=558536
https://www.ettelaat.com/?p=558536
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 تعارض منافع در آموزش و پرورش یریتالزامات مد
 4100اردیبهشت  31ـ  (معلم یصداکانال  یرمدعلی پور سلیمان )

ی آموزش عمومیدر حوزه تعارض منافع 
 

شار و قانون انت یاجرا یازن یشپ ینهایی دارد. اولشرط یشپ یابه الزامات  یازآموزش و پرورش ن یربخشنامه وز یاجرا
 یرخ یموبگ ییباال  یناناطم دتوانم با درصمی یامعلم و فعال رسانه یکزاد به اطالعات است. من به عنوان آ یدسترس

و کنترل در آموزش و پرورش است.  یبازرس یشرط مهم دوم، سالمت و به روز بودن نهادها . پیششوداجرا نمی
ل ای خودشان عمحرفه یفبه وظا یدو شا یدبا و کنترل در آموزش و پرورش آن جور که یبازرس ینهادها ینمتأسفانه ا

 گونه نهادها است.  ینا یای برافقدان استقالل حرفه ینهزم یندر ا یرادا ینکنند و به نظر بنده مهمترنمی
 ینا یشود، مرحله بعد اجرا ییخود اجرا یدر شکل عال یمهایی که مطرح کردشرط یشآن الزامات و پ یمفرض کن اگر

 یاوند در نشست رسانه ینیز یمثال آقا یقانون است. برا یانچالش ضعف مجر ینظر من مهمترقانون است. به ن
 .یمندار یرانگونه مد یناز ا یآمار یچکه ما ه یدگوو اشتغال هم زمان می یانتفاع یرخود در خصوص بحث مدارس غ

 یکهم وجود داشته باشد  یبه نظرم اگر آمار یحت یانداشته باشد  یآمار ینسازمان چن یسرئ یکشود مگر می
ت است. درست اس یانکامال مشهود و نما ینجاضعف در ا ینقانون وجود دارد، بنابرا یو اجرا یمتعم یبرا یستیرودربا

و  یتهم هست اما خودش قاطع یبخشنامه را ابالغ کرده که به نظر من بخشنامه خوب ینا یرزاییم یحاج یخود آقا
 ارد؟آن را د یاجرا یصراحت کامل برا

اشد های مستقل تعامل داشته ببا رسانه ینهزم یندر ا یشترب یدآموزش و پرورش با یربه عنوان وز یرزاییم یحاج آقای
که  یراد. با نخبگان و افیردبگ یآموزش و پرورش را به باز یحوزه عموم یشترارتباط داشته باشد. ب یتا با افکار عموم

 رورش هستند تعامل کرده و استفاده ببرد.و آموزش و پ یعالقه مند به مسائل آموزش
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

 

 هزار نفری دانشجویان دکتری، مصداقی از تضاد منافع 100افزایش جمعیت 
 4100اردیبهشت  33ـ ی(روان شناس یدانشجو)ی ذوالفقار گردش یناس
 لیای آموزش عتعارض منافع در حوزه 

 

با  یندهآ د سالچن یط یافتدر شودیکه م ییاست، تا جا یددر حال تول یادز یدکتر در کشورمان با سرعت یدموتور تول
 ینشبه ما یکه در آن مقطع دکتر یستمیسیشویم. مواجه م یدکتر یکارب یالنالتحصاز فارغ یمیعظ یتیجمع

 یدکتر یهزار دانشجو 400 ی،مقطع دکتر در دهد. یلباالتر تحو یفیتبا ک یافزوده شده تا محصوالت یآموزش عال
ای که تضاد منافع جامعه است. اند. منظرهر جذب شاغل شدهتعداد چهار هزار نف ینهستند که از ا یلمشغول به تحص

هزار دکتر  30داشت، چراکه ساالنه حدود  یمخواه یکارب یدکتر یلالتحصهزار فارغ یکصداز  یشب 4100سال  یبرا
 است. یمقدار دکتر هم کاف ینکه هم اکنون هم یشودداده م تحویلبه جامعه  یکارب

نافع تعارض در م یریگ. شکلیمها هستتعارضات در منافع هستند که روزانه بارها شاهد آنای بارز از ، نمونهمثال این
 یرهمه جامعه را تحت تاث یطزمان مشخص شده و شرا یک یکه در ط شودیاجتماع، باعث م هاییریگ یمدر تصم

  .شودیم گیرییمو فساد تصم کریاختالل ف یجاد. تعارض در منافع باعث ادهدیخود قرار م
 خبرگزاری دانشجو 

 

http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/20992-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%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%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/20992-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%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%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://snn.ir/fa/news/935432
https://snn.ir/fa/news/935432
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 کنندیرا کم م یدتعارض منافع و مبارزه با فساد، موانع تول یحلوا
 4100اردیبهشت  90ـ ی(دادگستر یروز) ییآوا یرضاعل یدس
کلیات تعارض منافع  

 

 یهمکار دگانیناند، نمارفته یاسالم یمبارزه با فساد به مجلس شورا و تعارض منافع یحلوا نکهیبا توجه به ا یدواریمام
 ینا ست وا یددر برداشته شدن موانع تول یعرا موجب تسر یحلوا ینا یبتصو باشند. داشتهآنها  یبتصو یالزم را برا

 خواهند بود. یدبه تول یکمک خوبو مبارزه با فساد دارند و  یدر اقتصاد، حقوق شهروند ینقش اساس یحلوا
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 یرانتعارض منافع؛ ترمز توسعه در ا
 4100اردیبهشت  31ـ یف(وکار شرکسب یشکدهاند یرمد)علی مروی 

 کلیات تعارض منافع 
 

 ینا ،یعموم یاجتماع یگرالبه. مطگذاریاستس یتوسعه در کشور تعارضات منافع است نه جهل دانش یترمز اصل
 داردیگسترش فقر خشن افراد را بدان وا م عموم مردم است. یرانا یبنا یترمز را خالص خواهد کرد. مخاطب اصل

 ییفقرزدا لیدل ینکشور؛ به هم یاجتماع یتامن یدتهد یعنی یندست بزنند و ا یبه هر کار یهاول یازهایرفع ن یتا برا
 باشد.  یدولت بعد هاییتجز اولو یدبا یتورم یرغ

 اقتصاد آنالین 
 

 

 معلمان ادیز تیو جمع یطبقه برنده آموزش نیتعارض منافع بزرگ ب
 4100خرداد  4ـ (استاد دانشگاه تهران) ینیحس یدمج
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 

 

 یحقوق کارمندان دولت برا یشحجم افزا یشترینب گفتیاز معاونان آموزش و پرورش داشتم که م یکیبا  یاجلسه
تومان بوده  یلیونم 9حقوق معلم  یا؛استرال یا یدهست یهآموزش و پرورش ترک یرمعلمان است، به او گفتم شما معاون وز

هزار کالس درس در بلوچستان  41ندارند،  یمناسب یمهاز معلمان ب یاعده ید،اداده افزایشتومان  یلیونم 1و به 
ت که گف ید،آموزش و پرورش بلوچستان حرف زدم که چرا کالس درس ندار یربا مد یست؛ن یالتاناًل خو اص یدندار

 آنجا کالس درست بسازد. یستدولت ن یفهانگار وظ یم،نکرد یداپ یرخ
قانون  نیچند بلکه تعارض منافع وجود دارد و طبقه برنده قانونا بر آن مسلط است یستدرون آموزش و پرورش فساد ن

ا به مجلس ر  یرانتفاعیبار که قانون مدارس غ یناست؛ اول یقانون اساس یهمصوب کردند که عل یدولتیر مدارس غ یبرا
 .دشینم یبنبود اصال تصو یرفسنجان یهاشم یگرفت که اگر آقا یاساس وناشکال قان 41نگهبان  یبردند شورا

 د و دقتومان بو یلیاردهزار م 30دو سال قبل بودجه آموزش و پرورش حدود 
ً
تومان از  یلیاردهزار م 30باند مسلط  یقا

 یاآ ؟آمد از کجا در یدولت یراز مدارس غ یتصندوق حما یتومان برا یلیاردم 300آموزش و پرورش درآمد داشت، 
قه برنده طب ینمشارکت نداشته باشد؟ تعارض منافع بزرگ ب یآموزش ماتخد یدکه در طرح خر شناسیدیم یرکلیمد

 معلمان وجود دارد. یادز تیو جمع یآموزش
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.irna.ir/news/84336949
https://www.irna.ir/news/84336949
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/528439-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/528439-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/01/2507217
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/01/2507217
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 ده بر یو تضاد منافع، اقتصاد کشور را به ورطه نابود یساز یخصولت
 4100اردیبهشت  31ـ (ازدهمیدژ و تکاب در مجلس  نیشاه ندهینما)حسن همتی 

 کلیات تعارض منافع 
 

کوچک و روستاها فراموش شدند؛ فرزندان ناخلف  یبزرگ اختصاص داده شده و شهر ها یتمام امکانات به شهر ها
 یازس یخصولت .و نوش هستند شیدر خارج مشغول ع یباد آورده و رانت یبا ثروت ها یتیچند تابع رانیاز مد یبرخ

 رهیمد تئیدر ه دیمجلس نبا ندگانیو نما یدولت رانیبرده است؛ مد ید کشور را به ورطه نابودو تضاد منافع، اقتصا
  ارتزاق داشته باشند. میمستق ریو غ میحضور داشته و مستق یگرید یها تیشرکت ها و مسئول

 خبرگزاری خانه ملت 
 

 

 ل در کاندیداتوری ابراهیم رئیسیتعارض منافع محتم یبروز نوع
 4100اردیبهشت  33ـ  روزنامه اعتماد

  کلیات تعارض منافع 
 

 چیمحل بحث است. بر اساس قانون البته ه ییهقوه قضا ییسبه عنوان ر ییسیر یدابراهیمس یداتوریموضوع کاند
 یوعانتخابات، بروز ن یننام او در اهرحال با ثبتاما به یستن جمهورییاستاو در انتخابات ر یداتوریکاند یبرا یمنع

 یاتکابه ش یداست که با ینهاد ییسو ر ییهقوه قضا ییسکه او ر ، چرااست یرناگز یحت یاتعارض منافع محتمل 
 یمعرف مسوولموجب قانون به ییهقوه قضا یاستدر قامت ر یناز ا یشکه او پ یهم درحالکند. آن یدگیرس یانتخابات

 وقدانیحق 3شورا، ازجمله آن  یننفر از حقوقدان ا 9نگهبان به مجلس بوده و در حال حاضر،  یحقوقدانان شورا
مجلس، در سمت  اعتمادیرا یو با نوع یو از جانب او به مجلس دهم معرف ییسیهستند که به عنوان منتخبان ر

 ییسیه رنگهبان و ن یر ابهامات افزوده و البته تاکنون نه شوراکه ب ی. مواردکنندیم یتنگهبان فعال یحقوقدان شورا
 اند.نشان نداده یبه آن واکنش

درباره برخی نامزدهای دیگر هم ابهاماتی وجود دارد. ازجمله درباره علی الریجانی که برادر او صادق آملی الریجانی، 
را ایجاد کرده که علی الریجانی حداقل  فقیه شورای نگهبان است و این نکته برای برخی این شبهه 2یکی از 

 رای را در جیب دارد.  43پیشاپیش، یکی از 
دلیل نسبت خویشاوندی با یکی از ناظران انتخابات، با پرسش افکار عمومی اما این تنها ستاد الریجانی نیز که به

با رای اکثریت نمایندگان  زاده هاشمی، نمایندهخصوص از نیمروزی که گذشت و سیداحسان قاضیرو است. بهروبه
اصولگرای حاضر در صحن علنی مجلس، به عنوان نماینده شورای نظارت بر صداوسیما در کمیسیون نظارت بر 

جمهوری انتخاب شد. حال آنکه فارغ از گرایش جناحی آشکار تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
رییس نخست مجلس و البته یکی از زاده هاشمی، نایبین قاضیترش امیرحساو به اصولگرایان، برادر بزرگ

 جمهوری است.کاندیداهای نزدیك به جبهه پایداری در انتخابات ریاست
 اعتماد 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/475068
https://www.icana.ir/Fa/News/475068
https://www.etemaad.ir/fa/main/detail/168091
https://www.etemaad.ir/fa/main/detail/168091
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 اندن اعتماد به بازار سهاممدیریت تضاد منافع دولت، گام اول بازگرد
 4100اردیبهشت  90 نیوز ـاقتصاد 

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 نیهفته بعد را متاثر از مذاکرات و یاحتمال هیفرض کیفروش است که ناظران در  یصف ها ریاس یبازار سهام درحال

ها کم نسبت به گزارش عملکرد مثبت شرکت منظر، بازار نی. از اکنندیم یابیمتفاوت ارز د،یجد ینگیو ورود نقد

  .دهدیواکنش نشان م یب ای یواکنش

ازار و در ب دهیها تنمحدود کرد، بلکه چالش یموضوع خاص ایمسئله  کیتنها در  توانیرا نم هیبازار سرما یهاچالش

 یبرا ینونک طیدر شرا گذاراستیس یبرا یهستند. مسئله اصل یو واکاو یبازار قابل بررس یو درون یرونیدر دو بعد  ب

 ها باشد.رفع چالش یبرا یبند تیاولو دیبا ت،یوضع نیخروج از ا
 یاقتصاد یادیبازگرداندن اعتماد به بازار با بازگشت به اصول بن دیبا گذاراستیس تیاولو نیاقتصاددانان نخست دیاز د

، بپردازد و با کسب تجربه از اشتباهات قبل یریگ میو دخالت تنها به تنظ تیمعنا که دولت بدور از حما نیباشد؛ بد
از  ییرها یبرا یادیگام بن نینخست نیاقدام کند. ا هیبازار هوشمند خود به جذب سرما کیاجازه دهد بورس در مقام 

 است، چرا که دولت عادت کرده ریمس نیزتریبرانگو چالش نیترسخت ریمس نیبازار است. قطعا ا یکنون تیوضع
 کر سخت و با وجود اصل تضاد منافع، ت اریارها سرک بکشد و دخالت کند و حاال قطعا ترک عادت بسهمواره در باز 

 مسئله است. نیتریچالش اساس نی. حل ادینمایرفتار سخت م نیا
 اقتصادنیوز 

 

 

 تضاد منافع شرکت کوکاکوال در انتشار نتایج تحقیقات علم تغذیه
 4100اردیبهشت  90 ژورنال تغذیه ـ

 وکارهای بازرگانی و کسبتعارض منافع در حوزه 
 

 هیمورد مطالعه قرار گرفته است ، علوم تغذ هیو تغذ ییکه قرن ها مواد غذا یدر حال تکامل است. در حال یعلم هیتغذ
 جد

ً
 هیصنعت غذا و نقش آن در علم تغذ نیکشف هشدار دهنده ب دیمطالعه جد کیحال ،  نیاست. با ا دیمدرن نسبتا

 مقصر است. یاز مارک ها یکی Coca-Colaو شرکت محبوب سودا 
ژورنال برتر  40منتشر شده در  قیتحق 4124از  ٪4931که  افتیدرPLOS ONEدر مجله  اتیبا جزئ دیجد قاتیتحق
نوع مطالعات منجر به  نیا رایتضاد منافع است ، ز نیبوده است. ا ییغذا عیصنا در ارتباط با 3041در سال  هیتغذ

راه مصرف کننده را گم را به عنوانتواند شما  یه مشود ، که به طور بالقو یم ییبه نفع آن تجارت مواد غذا یا جهینت
 کند.

 ژورنال تغذیه 

 

 

  

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-413520
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-413520
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 تعارض منافع در انتخابات مجازی: فضای تحلیل
 جدید برای سالمت انتخابات یهادغدغه

 
 محمد عادلی

 
 27توییت در توییتر و  311، ماهبهشتیارددر هفته گذشته و طی روزهای یکشنبه بیست و سوم تا شنبه بیست و نهم 

مطلب در تلگرام منتشر شده که به مسئله تعارض منافع پرداخته بودند. با نزدیک شدن به انتخابات، کاربران در فضای 
به آن توجه نشان داده و در این هفته مصادیق تعارض منافع در فرایند تأیید صالحیت داوطلبان را  ترشیب مجازی نیز

که این اظهارت نه به ابتکار مردم عادی که با  دهدیم؛ هرچند بررسی فضای مجازی نشان انددادهمورد تأکید قرار 
ارند، شروع شده است. یکی دیگر از موضوعاتی که رسمی در احزاب فعالیت د صورتبهاظهارنظر فعاالن سیاسی که 

و  ی آذری جهرمی، وزیر ارتباطاتهاتیفعالدر توییتر نشان داده شد،  خصوصبهی بسیاری هاواکنشنسبت به آن 
ی فوتبال پایتخت بود که واکنش منفی کاربران هامیتفناوری اطالعات، در فضای مجازی و هواداری وی از یکی از 

 ت.را در پی داش

 

 لزوم جلوگیری از تعارض منافع در انتخابات فارغ از تعلقات سیاسی

ی نیز شدت یافته است و در جمهوراستیربا نزدیک شدن به ایام انتخابات، اظهارنظرها پیرامون آن و افراد داوطلب 

 نیترشیب نیبنیدرا. اندپرداخته تعارض منافع در جریان انتخاباتی مختلف به بحث از هادگاهیدفضای مجازی افراد با 

به سازوکار شورای نگهبان و احتمال بروز تعارض منافع در فرایند تأیید صالحیت داوطلبان و همچنین بحث  هاواکنش

ان نظارت در جری تعارض منافعضاییه بر تخلفات انتخاباتی بوده است. نقطه آغاز بحث امکان نظارت نمایندگان قوه ق

 رد منافع تعارض به نسبت ن، دانست کهایرا اصالحات جبهه سخنگویبر انتخابات را باید اظهارات آذر منصوری، 

 انتخابات در قضاییه قوه رئیس کاندیداتوری برای منعی قانون طبق»انتخاباتی هشدار داد و گفت:  یهارقابت

 مصداق عینی تعارض تنهانه انتخاباتی یهارقابت فضای شدن گرم با ژهیوبه و عمل در اما ؛ندارد وجود یجمهوراستیر

بود  نازآپس .«در انتخابات است رقابت عادالنهی هاحداقلو هم نقض  عدالت قضایینقض  همزقضا ا بلکه است منافع

، در توییتی با استناد به قانون اساسی و ه بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسالمیلالرحمتکه 

ولیت شما در اجرا و ئاسی و مسقانون اس 434و  449آقای روحانی، نظر به اصول »نوشت:  جمهورسیرئخطاب به 

 
ً
  پاسداری از قانون اساسی بر شما شرعا

ً
خواستار استعفای آقای رئیسی از ریاست قوه قضائیه شوید؛  واجب است که فورا

 .«جمهوری موجب نقض استقالل قوه قضائیه و بروز شائبه تعارض منافع استزیرا نامزدی ایشان در انتخابات ریاست

 ی و ریاست قوه قضاییه بر آن تأکید داشتند این بودسیرئی کاندیداتوری آقای زمانهمدر مورد  هامخالفتدلیلی که این 

بخش مهمی از قانون اما  جمهوری بر عهده شورای نگهبان است،نظارت بر انتخابات ریاستکه اگرچه طبق قانون 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/16263/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/16263/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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 جرائمن انتخاباتی و ترتیبات رسیدگی به ایروند انتخابات است مواد مربوط به جرائم  کننده سالمتانتخابات که تضمین

اتی وری )یا ستاد انتخابجمهریاست نامزد توسط انتخاباتی جرائم دلیل در صورت وقوع همین به قضاییه است. قوهدر 

 طرفانه محل تردید استست، رسیدگی و دادرسی بیاهم  هییقضا قوهدار ریاست عهده زمانهمو هواداران نامزد( که 

 انتخابات، قانون اساس بر اینکه به توجه با و دیگر سوی . ازقلمداد شودقضاییه  قوه استقالل نقض تواندمی رام که این

 ولیتمسئ و عضویت جمهوریریاست تبلیغات بررسی کمیسیون کشور در کل دادستان ازجمله قضاییه قوه مقامات

 جودوجمهوری یه با نامزدی انتخابات ریاستقضای قوهت ریاست مسئولی تداوم صورت در منافع تعارض شائبه دارد،

 .دارد

در فضای توییتر و در میان کاربران نیز بسیاری با چنین اظهاراتی پیرامون امکان تعارض منافع در فرایند نظارت بر 

 :سدینویمانتخابات همراهی کردند چنانچه کاربری 

ینی وجود دارد سازمان تحت امرتان با منتقدین با توجه به عدم استعفا شما از قوه قضاییه چه تضم یسیرئآقای » 

 «.برخوردهای قضایی نکند؟ آیا این تعارض منافع نیست؟ ازآنپسشما در بازه انتخابات و 

اما در دیگر سو برخی کاربران، با ترجیح عالئق سیاسی خود بر جلوگیری از تعارض منافع، به مقابله با این اظهارات 

ی تعارض منافع بود چنانچه هاتیموقعناآگاهی از  دهندهنشان ترشیبمطرح کردند که یی را هااستداللپرداخته و 

 :سدینویمکاربری با نام حاج کریستین 

 هستند، تعارض منافع وجود اهم کاندید جمهورسیرئاینکه وزارت کشور برگزارکننده انتخابات است و معاون اول » 

 «.ندارد؟

مانند  تواندیمکردن موضوعی مانند تعارض منافع در زمان انتخابات  که مطرح دهدیمچنین اظهاراتی نشان 

باعث دامن زدن به بحث تعارض منافع شده و جامعه را نسبت به آن حساس  سوکعمل کند؛ از ی لبه دوشمشیری 

ا به ر ، اما در سوی دیگر ممکن است این بحث قربانی دعواها و تعلقات خاطر سیاسی افراد شود که بحث اصلی کندیم

 حاشیه برده و یا از اساس فهمی اشتباه از آن را رقم زنند.

ی از برفعنقوه قضاییه نبود که کاربران به آن پرداختند چنانچه دیگر داوطلبان نیز متهم به امکان  سیرئاما این فقط 

لبان یکی دیگر از داوط ی تعارض منافع در این فرایند شدند. این دسته از کاربران در مورد علی الریجانی کههاتیموقع

 به سازوکار شورای نگهبان مربوط  اندکردهاست، نکاتی را مطرح 
ً
ریجانی، آملی ال  اللهتیآ ازآنجاکه. شودیمکه مستقیما

 اندتهدانسیکی از فقهای شورای نگهبان است بسیاری از کاربران چنین وضعیتی را ناعادالنه و حاوی تعارض منافع 

 :سدینویم کانال تلگرام مکتوباتمورد صالحیت برادر خود نظر دهد. میالد گودرزی در  وی قرار است در چراکه

 صهقیارهایی کیفی، کلی و گنگ است و درنتیجه مع به ناظر که جمهوریریاست کاندیداهای صالحیت ماجرای در» 

 و غدغهد این بهبا توجه  شود، نگرانی بیشتراست.ده و فهم احرازکننده میمتأثر از سلیقه و عقی شدتبهاحراز هم 

https://t.me/maktubat/16219
https://t.me/maktubat/16219
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 فکری باید دارد، وجود نگهبان شورای در هاصالحیت احراز فرآینددر مورد  که دیگه مشابهدغدغه  چند و چندین

 «.ای عقالنی برای این انتخابات اندیشیدساسی برای آینده و چارها

 :دهدیمی برای آن پیشنهاد حلراهرا به شورای نگهبان وارد دانسته است خود نیز البته گودرزی که این ایراد 

ن در مورد نگهبا یشورا گیریتصمیم جلسه در الریجانی آملی آقای منافع، تعارض مدیریت و شفافیت اصول طبق» 

 «.باشند نداشته رأی و اظهارنظر حق و کنند ترک رو جلسه باید الریجانی، علی آقای صالحیت

 تعارض منافع است؟ دهندهنشانآیا هواداری وزیر 

در هفته گذشته انتشار چند استوری در اینستاگرام از سوی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، نیز 

 خبرساز شد و موردانتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

 

  

 

 آقای آذری جهرمی، شما به یک دلیل ساده»خطاب به وی نوشت:  کانال هواداری استقاللدر پاسخ به این حرکت، 

 4931 سال از. است دولت به متعلق پرسپولیس و استقالل .بروید اجتماعی هایشبکه در خوانیکری سراغ نباید

های پیامکی در امور این دو اپراتورها و سرویس های زیرمجموعه،شما مستقیم و غیرمستقیم از طریق شرکت وزارتخانه

 این و آوردمی وجود به منافع تعارض ئبهاند. به همین دلیل هواداری علنی شما شاباشگاه اثرگذاری بسیار مهمی داشته

 .«است سالم حکمرانی اصول برخالف

 برای مسئوالن ایراد نیست در همین راستا با استناد به این Amir Alizadehدر توییتر نیز کاربری به نام 
ً
که هواداری لزوما

 نباید به چنین اقدامی دست زند، نوشت: هاباشگاهاما آذری جهرمی به دلیل روابط وزارتخانه متبوعش با حامیان مالی 

https://t.me/Esteghlal_ss/200102
https://t.me/Esteghlal_ss/200102
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رطرفداری و » 
ُ
داستان متفاوته. او وزیر دولتیه که  azarijahromi@اما در مورد  ؛وزیر و نماینده ایرادی نداره یک

 های پیامکی حامی مالی هر دو باشگاهه و وقتیلک پرسپولیس و استقالله. بعد وزارتخانه او با اپراتورها و سرویسما

 .«کنه شائبه تعارض منافع پیش میاد. این خالف اصول حکمرانی خوبه یدارجانب

، طرفداری از یک تیم فوتبالی هوادار استقالل و چه کاربران در توییتر، مشخص نشد که چگونه هاکانالچه در اظهارات 

 
ً
یا عامل تعارض منافع باشد، چنانچه ارتباط دادن حامی مالی هر دو باشگاه به وزارت  دهندهنشان تواندیملزوما

ه ک دهدیم. این امر نشان استاز سازوکار وزارت ارتباطات  هاآنارتباطات نیز خالی از ایراد نبوده و بیانگر ناآگاهی 

داد  هر مسئولی هر اقدامی انجام کهیهنگاماست تا  ترشیبو شفافیت  نظر دقتنیازمند  تعارض منافعترویج ادبیات 

 متهم به تعارض منافع نشود. اشتباهبه

https://iran-bssc.ir/activities/publications/books/15232/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/books/15232/
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