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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 آغاز دوره جدیدی برای مدیریت تعارض منافع؟درآمد: 
 پیشنهادهایی برای دولت سیزدهم در مدیریت تعارض منافع

 
 فرزهره سروش

 
در خصوص  انتخاباتی یهارقابتو نیز در  دوره ریاست خود بر قوه قضائیهابراهیم رئیسی، رئیس دولت جدید در طول 

نموده است که نشان از آشنایی وی با این مفهوم و توجه به اهمیت آن برای  ییهایر یگموضعمدیریت تعارض منافع 
جلوگیری از بروز فساد و ناکارآمدی در نظام بروکراتیک کشور دارد. باید دولت جدید به جای آغاز راهی نو باید سعی کند 

ار را به داشت قدم بگذارد تا بتواند ککه از تجربیات دولت پیشین استفاده کند و در راهی که دولت دوازدهم در آن گام بر 
 پیش برد و دوباره در همان مشکالتی گرفتار نشود که دولت پیشین با آنها دست به گریبان بود. 

 

وارد کشور شد و به آن به عنوان راهی برای رفع بسیاری از  0931ادبیات جهانی مدیریت تعارض منافع در اواسط دهه 

الیحه مدیریت تعارض  سینوشیپدولت دوازدهم  0931ه شد. در ادامه این روند در سال نظام اداری توج یهایناکارآمد

 0931منافع را توسط معاونت حقوقی تهیه نموده و برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه دولت منتشر نمود؛ در آبان ماه 

تا پایان کار مجلس دهم این الیحه الیحه مدیریت تعارض منافع در هیأت دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شد اما 

در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تصویب نشد. از سوی دیگر مجلس دهم خود اقدام به تهیه طرحی در خصوص 

 مدیریت تعارض منافع کرد که در مجلس یازدهم بدون توجه به الیحه دولت، این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. 

دین در این زمینه در چن هایینامهتصویب آیینلت دوازدهم در زمینه مدیریت تعارض منافع دو یهاتیفعالاز جمله دیگر 

نخستین خوبی در این راه سنگالخ و پر فراز و نشیب هستند هر چند  یهاگام هانامهنییآبود. این  خانهوزارتسازمان و 

 نیز مقاومت هانامهنییآنیز هستند. البته مانند هر موضوع تازه دیگری در مقابل این  ییهاضعفهر کدام آنها دچار 

 د بازبمانند.به اهداف خو یابیدستتا حدودی از  هانامهنییآایجاد شد که باعث شد این  هاسازمانزیادی در 

قرار نگرفتن الیحه مدیریت تعارض منافع در اولویت بررسی و تصویب، یکی از نتایج عدم آگاهی نسبت به اهمیت و 

 گونهنیاحساسیت این موضوع از یک سو و نیاز به کارهای تخصصی و کارشناسی در خصوص آن از سویی دیگر است. 

در خصوص مفهوم تعارض منافع و اهمیت و پیامدهای آن چندان که دولت دوازدهم در آگاهی بخشی  رسدیمبه نظر 

موفق نبوده است و نتوانسته است نمایندگان مجلس را قانع کند که تصویب این الیحه فوریت و ضرورت دارد و عدم 

 نتایج کوتاه مدت و درازمدت سنگینی برای کشور داشته باشد.  تواندیمتصویب آن 

در میان اعضای جامعه نیز قابل ردیابی است. هر چقدر میزان آگاهی در  ترگستردهآگاهی در سطحی  یریگشکلعدم 

. اگر مفهوم در شودیمخصوص این مفهوم باالتر برود، از ایجاد بدفهمی در خصوص معنا و کاربردهای آن جلوگیری 

از آن تالشی دوچندان را نادرست  فهممختلف همراه شود، برطرف کردن  یهایبدفهمهمان ابتدای راه با سوء تفاهم و 

https://www.irna.ir/news/84016049/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
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هم نباشد. از سوی دیگر عدم آگاهی مردم نسبت به تعارض منافع  زیآمتیموفقو ممکن است در نهایت چندان  طلبدیم

موجب شود، بستر هنجاری مناسب در جامعه برای مبارزه با تعارض منافع  تواندیمو نتایج و پیامدهای آن برای جامعه 

ل حاضر در میان اعضای جامعه برخی از مصادیق تعارض منافع نه تنها مذموم نیستند بلکه شکل نگیرد. در واقع در حا

ردی گردان اشاره کرد. وقتی ف یهادرببه عنوان مثال به مصادق  توانیمافراد برای آنها کارکردهای مثبتی نیز قائلند؛ 

راد آن را دارای نتایج مثبتی برای ، افشودیمپس از بازنشستگی در بخش دولتی، در بخش خصوصی مشغول به کار 

 .  شودیمزیرا امکان استفاده از تجربیات وی در این شرایط فراهم  کنندیمبخش خصوصی تلقی 

درون حاکمیت از دیگر دالیل عدم موفقیت دولت در ترغیب مجلس به تصویب قانون  تعارضات سیاسی میان نخبگان

مدیریت تعارض منافع است. اینکه چه کسی پیشنهاد دهنده قانون باشد، چه کسی مجری آن باشد و نظارت بر آن بر 

درون حاکمیت  عهده کدام نهاد گذاشته شود، از جمله مسائلی است که به تعارض میان نهادها و قوای گوناگون

جز معوق گذاشتن تصویب و اجرای قانون مذکور نخواهد داشت. دولت دوازدهم در  یاجهینتو در نهایت  انجامدیم

حول این موضوع چندان موفق عمل نکرد و نتوانست مجلس و قوه قضائیه را با خود همراه کند. یکی از  یسازاجماع

رض منافع نتوانست همکاری و همفکری دیگر قوا و نهادهای درون حاکمیت دالیل این امر آن بود که در تدوین الیحه تعا

و نهادها نیز در الیحه بر عهده قوه  هاسازمانرا جلب نماید و از سوی دیگر نظارت بر اجرای تعارض منافع در تمامی 

حه را بگیرند لوی تصویب الیمجریه نهاده شد و دیگر قوا نقشی در این زمینه ندارند. بدین ترتیب امکان اینکه از یک سو ج

 و از سوی دیگر در اجرا با آن همکاری نکنند، وجود دارد. 

از سوی  و شودیمارائه قوانینی مانند مدیریت تعارض منافع به مجلس که گستره آنها همه نهادهای حاکمیتی را شامل 

بسیاری را ایجاد کند، نیازمند اجرای  یهایریدرگمسائل و  تواندیمدر امور این نهادهاست و  گرمداخلهدیگر قانونی 

است تا بتواند به تدریج در خصوص اهمیت تصویب قانون و نتایج آن برای کشور نمایندگان را  یگرتیحما یهاطرح

 آگاه نماید و آنها را با این طرح همراه کند. 

توسط دولت پیش از آنکه الیحه مدیریت تعارض منافع در  های گسترده نهادهای دولتیخصوصی سازیپیگیری روند 

دولتی افزود زیرا  یهادستگاهمجلس تصویب شده و به اجرا گذاشته شود، خود بر میزان تعارض منافع موجود در 

 خصوصی سازی خود یکی از عوامل ایجاد بسیاری از مصادیق تعارض منافع در کشور است.

ص انتخاباتی در خصو یهارقابتو نیز در  دوره ریاست خود بر قوه قضائیهدر طول ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جدید 

نموده است که نشان از آشنایی وی با این مفهوم و توجه به اهمیت آن برای  ییهایریگموضعمدیریت تعارض منافع 

د و ناکارآمدی در نظام بروکراتیک کشور دارد. از جمله وی با حضورافرادی که در موقعیت تعارض جلوگیری از بروز فسا

تعارض  شود،گیری و تصمیم سازی میدر هر جا که تصمیم»مخالفت کرده است.  یریگمیتصممنافع هستند، در عرصه 

( همچنین وی 82/10/0911، همشهری آنالین« ).منافعی وجود دارد؛ اما عدالت نباید تحت الشعاع منافع قرار گیرد

اشاره کرد و گفت یکی از مشکالت نظام سالمت  ارض منافع در حوزه نظام سالمتتعانتخاباتی به  یهارقابتدر دوران 

 کشور تعارض منافع است که باید برای برطرف شدن آن تالش کرد. 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15596/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/17377/
https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-103/1073384-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-103/1073384-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/501849/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/501849/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/28/2244796/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

بود  امیدوار توانیمبا توجه به آنکه رئیس دولت سیزدهم در همین آغاز راه به مفهوم تعارض منافع اشاره داشته است، 

پیگیری نماید. نکته مهم در این زمینه آن است که باید دولت جدید به  تریجدموضوع را به صورت که در ادامه راه این 

جای آغاز راهی نو باید سعی کند که از تجربیات دولت پیشین استفاده کند و در راهی که دولت دوازدهم در آن گام 

ت کالتی گرفتار نشود که دولت پیشین با آنها دسبرداشت قدم بگذارد تا بتواند کار را به پیش برد و دوباره در همان مش

 به گریبان بود. 

سیاسی و جناحی  یهایبازدولت سیزدهم باید تا جای ممکن از سیاسی شدن مفهوم تعارض منافع و ورود آن به 

جلوگیری  اهتالشو از به نتیجه رسیدن  بردیمجلوگیری کند زیرا افتادن در چنین مسیری کار را به طور کامل به بیراهه 

ز ا هاستسالکه  ینفعیذ یهاگروهخواهد کرد. همچنین باید دولت سیزدهم به این مسأله توجه داشته باشد که 

، تمام قد در مقابل مبارزه با آن خواهند ایستاد و اجازه پیشبرد برندیممزایای تعارض منافع در نظام اداری سود 

 هاسازمانو  هادستگاهمیان همه  یایهمکارهای مدیریت تعارض منافع را نخواهند داد. در نتیجه عزمی جدی و برنامه

چ نتیجه مطلوبی هی برای به پیش بردن این کار نیاز است وگرنه پس از مدتی تبدیل به تالشی فرسایشی خواهد شد که به

 دست نخواهد یافت و شکست آن ممکن است راه را برای ادامه یا تالش مجدد سد کند. 

چنین  نموده و با یانگارجرمدر نهایت دولت باید به این مسأله توجه داشته باشد که نباید تعارض منافع را در بدو امر 

ظام که با دیگر مسائل ن گونههماندر نظام اداری دانسته و  رویکردی با آن برخورد کرد. بلکه باید آن را همچون مشکلی

با آن نیز مواجه شد. تبدیل کردن افرادی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، به مجرم موجب  شودیماداری برخورد 

و همکاری  گسترده صورت گیرد و افراد با آن همراهی یهامخالفتخواهد شد که از همین ابتدای راه با اجرای طرح 

 نکنند. 

ابتدایی آن قرار دارد اما با پیگیری و تالش  یهاگامبرای مدیریت تعارض منافع راهی دراز در پیش است و هنوز دولت در 

ای دست یافت که راه بر  ییهاتیموفقاین طرح را به پیش برد و در آن به  توانیمو نیز استفاده از نظرات متخصصان 

اهند کرد. در انتها به چند پیشنهاد عملی به دولت برای پیشبرد بهتر روند مدیریت تعارض بعدی هموارتر خو یهاگام

 شود: منافع اشاره می

ها و مراکز تحقیقاتی برای شناسایی و استخراج نقشه کامل مصادیق استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، رسانه .0

 تعارض منافع در سیستم اجرایی

محور و انطباقی برای حل و مدیریت تعارض منافع به جای رویکرد رد مسئلهدر دستور کار قرار دادن رویک .2

 آمادههای نجات از پیشمحور و بستهحلراه

ریت ریزی قوانین مربوط به مدیتوجه جدی به ایجاد ساختار و بنیاد حقوقی مستحکم، سنجیده و دقیق برای پی .9

 تعارض منافع )قواعد حداقلی، با بازدهی حداکثری( 
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سازی افکار عمومی در های ترویجی هدفمند و فراگیر برای تصحیح نظام هنجاری جامعه و حساسیتفعال .4

 تشخیص قبح تعارض منافع 

های دولت و پرهیز از ترین اقدام: تعهد عملی عمیق به مدیریت تعارض منافع در انتصابات و فعالیتو مهم .5

 رویکرد نمایشی نسبا به مقولۀ تعارض منافع.  

*** 

 های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:ها و گزارشگزیدۀ اخبار، تحلیل

گذاری شریف، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده آیندگان، ایتان، پژوهشکده سیاستهشت اندیشکده ) 
س ای به رئیامه( در نپژوهشی، بنیاد توسعه فردا، اندیشکده معنا، مؤسسه فتوحانداز و آیندهپژوهشکده چشم

را به عنوان دو عامل مهم « های سنجش پذیر برای بررسی عملکردتعیین شاخص»و « فقدان تعارض منافع»جمهور 
 در فرآیند انتخاب وزرا و مدیران دولت سیزدهم مطرح نمودند.

کثر سواالت ا ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مجری تلویزیون که گفته بود پشت پرده 
و تذکرات نمایندگان از وزراء منافع شخصی و حزبی است، این اظهارنظر را توهین به مجلس انقالبی خوانده و تاکید 

 کرد مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مصوب و در دستور کار صحن علنی است.

 افع یکی از اساسی ترین موضوعاتعبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: تعارض من 
 در مفاسد اقتصادی است. بسیاری از این تعارض منافع، قانونی است. 

 یگنبود تعارض منافع و وابستاظهار داشت:  شهر مشهد یشورا یحقوق ونیسیکم سیرئ، ایپو ینیحس دمحسنیس 
 است. ییو عقال یمنطق یاصل ،یعموم یهادستگاه ریسا ای یاعضا آن به شهردار ایشهر  یشورا یسازمان

 6011مرداد  61مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 زدهمیدولت ساندیشکده برای مدیریت تعارض منافع در  8مطالبه 
 0411مرداد  3ـ اندیشکده  هشت

  تعارض منافع کلیات 
 

اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده آیندگان، گذاری شریف، اندیشکده ایتان، پژوهشکده سیاست)اندیشکده  هشت
 جمهور ای به رئیسدر نامه( پژوهشی، بنیاد توسعه فردا، اندیشکده معنا، مؤسسه فتوحانداز و آیندهپژوهشکده چشم

را به عنوان دو عامل مهم در فرآیند « سنجش پذیر برای بررسی عملکردهای تعیین شاخص»و « فقدان تعارض منافع»
 در بخشی از این نامه آمده است: مدیران دولت سیزدهم مطرح نمودند.انتخاب وزرا و 

اراده و انگیزه جنابعالی برای تحقق این مهم،  بهتقویت و تسریع حرکت کشور در مدار پیشرفت و باتوجه  منظوربه 
 شود:پیشنهاد می

 
 
لس شورای اسالمی و یا انتصاب شرط الزم در معرفی مدیران ارشد دولت به مج عنوانبه « فقدان تعارض منافع»اوال

. هر باشند« مرامنامه حافظ منافع عامه»ایشان مدنظر قرار گیرد و تمامی ایشان نیز ملزم به امضاء و انتشار عمومی 
منافع خود را حین و پس از اتمام مسئولیت تأیید نموده و درصورت اثبات  تعارضمدیری در این مرامنامه باید عدم 

 های مشخصی را بپذیرد.رات، مجازاتبودن اظهاواقعخالف
 پیش از معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسالمی و یا انتصاب ایشان، انتظارات شما از ایشان تصریح 

 
ثانیا

ترتیب نصورت عمومی منتشر گردد. بدیبا ایشان توافق و به« پذیرشاخص سنجش»صورت تعداد محدودی شده، به
ها پاسخگو خواهد بود. بدیهی است همه طور واقعی در برابر آنشود و درنتیجه بهمشخص میاهم  وظایف هر مدیر 

 ها متمرکز شود.ها نیز باید بر اعالم وضعیت این شاخصعملکرد دستگاه هایگزارش
 اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

 

 

 و تعارض منافع  تیبه شفاف ازین ییچرا
 0411مرداد  01ـ   ییهدا یمصطف

 کلیات تعارض منافع 
 

و  بیو قانون تعارض منافع تصو تیقانونمند کردن شفاف یبرا ییهاو طرح حیتالش شده تا لوا ریاخ یهادر سال
 تیقانون شفاف یاسالم یمجلس شورا د،یاست در دولت جد دینشده و ام یامر عمل نیتا به امروز ا یشود ول ییاجرا

ند دهه که چ یسیرئ کارآمدنیرو بابگذارد.  یو به رأ یبررس ،ییاجرا دیجد تیریبا مد یو تعارض منافع را با هماهنگ
 بیو تعارض منافع را با تصو تیقانون شفاف یکه دولت و دهدیرا م دیام نیاوپنجه نرم کرده نون و حقوق دستبا قا

 یو دسترس 0931مصوب سال  یکند. متأسفانه قانون سالمت ادار ییاجرا یبه نحو احسن یاسالم یادر مجلس شور 
مجلس و دولت تا به امروز نتوانست به شکل قابل  یتوجهیو ب یکارشکن ،یکار، با کم091۱آزاد به اطالعات مصوب 

دولت  یکارکرد اصل تواندیقانون م نازلبدون ت ی. اجرامیشاهد نبود هانهیزم نیدر ا یتیشود و موفق ییاجرا یقبول
 د.شو لیتبد یعموم یهاو نهادها و سازمان یدر جامعه و ادارات دولت یبه فرهنگ اصل یمدارباشد تا قانون یسیرئ

 روزنامه رسالت 

 

http://mett.ir/2447/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE/
http://mett.ir/2447/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE/
https://resalat-news.com/?p=48123
https://resalat-news.com/?p=48123
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 کندمی یریجمهور جلوگ سیرئ یهاتعارض منافع از تحقق وعده
 0411مرداد  01ـ  ، مجید الماسی، اصغر عیوضیعلی ملکی ،ایرع ینیمحمد ام

  کلیات تعارض منافع 

 

 فجمهور مبنی بر ضرورت توجه به تعارض منافع، برخی اندیشکده خطاب به رئیس 1پس از انتشار نامه 
 ای تلویزیونی به تشریح مفاد نامه پرداختند. های مذکور با حضور در برنامهاندیشکده

 

د برخط و شفاف وجوهای گوناگون سامانههای در دستگاه دیاز تعارض منافع با یریجلوگ یبرا:  ایرع ینیمحمد ام
راساس ب یو میخواست میجمهور منتخب نوشت سیرئ یسیرئ نیبه حجت االسالم والمسلم یدر نامه ا داشته باشد.

حل همه  آنها امضا شود. لهیمرام نامه به وس نیرا انتخاب کند و اها مرام نامه حافظ منافع عامه مسئوالن دستگاه
امه مرام ن نیشود بنابرانمی راه حل همه مشکالت و مسائل در قانون جمع رایاشتباه است ز یمسائل با قانونگذار

 از تعارض منافع باشد. یریشدن گفتمان جلوگ نهیتواند آغاز نهادمی حافظ منافع عامه
 

ساد را ف شهیگذشته به بهانه تخصص اصل تعارض منافع را فدا و رهای انتخاب مسئوالن در دوره ی: برایملک یعل
 ئلهمس نیدر دست دولت است اها یگذار متیمانند مجوزها و ق ازهایاز امت یاریبس نکهیبا توجه به ا .میکرد جادیا

داده  هادشنیجمهور منتخب پ سیکند. در مرام نامه حافظ منافع عامه که به رئ جادیا یتواند تعارض منافع ساختارمی
 تیو محدود تیمضاعف، ممنوع تیو تابع یساالر شتنیفرد مسئول در عقد قرارداد، در استفاده از مجوزها ، خو میا

واهند نخ یریپذ تیمسئول یبرا یلیاز افراد تما یاریو تعارض منافع اگر اجرا شود بس ریسنجش پذشاخص  دارد.
 است. ندهینخست دولت آهای گام یو ساختار یرفع تعارض منافع فرد داشت.

 

ه ک یمرام نامه ا یبا امضا رساند.می بیتعارض منافع آس یتعارض منافع منطق دارد و ساده انگار :یالماس دیمج
ها اهدر دستگ یکه نمونه آن موضوع سوت زن میرسنمی جهیندارد در مسئله تعارض منافع به نت یمحکمهای ضمانت
آرا و  تیفافش حهیتعارض منافع، ال  حهیکه ال  میروبرو هست یدر موضوع تعارض منابع با مجلس ماند. جهینت یبود که ب

ارسال شد، اعالم وصول  یاسالم یاز طرف دولت به مجلس شورا 31را که در سال  یاصالح سالمت نظام ادار حهیال 
در  را حیلوا نیمجلس نامه نوشت و ا سیمجلس به رئ نیآغاز بکار ا یجمهور ابتدا سیکه رئ ینکرده است در حال

 یهنوز منطق نفع مل د.شومی برابر 01تعارض منافع  تیریاز موانع ما در حوزه فساد، در مد یاریقرار داد. بس تیاولو
 یمحرم دانستن افکار عموم یما هنوز برا ینظام آمار .میکنمی یکار یاسیمشخص نشده است و در مبارزه با فساد س

 دیدانند بامسئوالن ب .میکننمی استفاده یابیدر نظارت و ارزها رسانه تیاست و از ظرف دهیبه بلوغ نرس یو شفاف ساز
شور و کند دغدغه کمی که به تعارض منافع مسئوالن اعتراض یکس میو بدان میاعتراض و خروج تفاوت قائل شو نیب

 را دارد. ییاجراهای دستگاه
 

 مسئله دیخود بردارد با رانیدرست را از سر راه مد یریگ میاراده دارد موانع تصم ندهیاگر دولت آ :یوضیع اصغر
 یرا که داده است ا ناکافهایی وعده یاجرا یخود برا اریجمهور منتخب اخت سیاگر رئ تعارض منافع را حل کند.

 رایمن اخت دیاش که تمام شد بگو یجمهور استیابتدا آن را اعالم کند تا حل شود و نگذارد دوران ر نیداند هممی
 نداشتم.

 سیماخبرگزاری صدا و  

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3180165
https://www.iribnews.ir/fa/news/3180165
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 گلوگاه ایجاد فساد ،تعارض منافع
 0411مرداد  00ـ  یمحمد نور ،انیاحسان پرن ،مرتب ییحی
  تعارض منافع کلیات 

 

 ران،یا یبرا تیشفاف شکدهیمرتب کارشناس اند ییحیبا حضور  «یمبارزه با مفاسد اقتصاد»با عنوان  یزگردیم
برگزار شد   ،یاستگذاریکارشناس حوزه س یو محمد نور ریرکبیام شکدهیمبارزه با فساد اند رگروهیمد انیاحسان پرن

 :کنیممیای از آن را مالحظه خالصهکه در ادامه 
 نیر اموفق د یکه کشورها دهدیدر رابطه با مسأله مبارزه با فساد نشان م ایتجربه دن یبررس :مرتب

 دهبو دانیدر وسط م یرابطه در رأس کار و به عبارت نیدر ا هیاند که قوه مجربوده ییرابطه کشورها
انگلستان در  ریوزکامرون نخست دیویاقدام د یکی پردازمیرابطه به ذکر دو مثال م نیاست. در ا

 یندک افجان نیهمچن انجام داد. یمیعظ اریبس یمسأله کارها نیاست که با ا تیخصوص مطرح کردن باب شفاف
بار اعالم شد که  نیاول یبه کنگره نوشت که در آنجا برا یمفصل امیپ یالدیم 11در دهه  کایوقت آمر جمهورسیرئ

 یه جاو لذا ب میروینرم م استیسخت به س استیرابطه از س نیکرده و در ا رییتغ ماناستیمبارزه با فساد س یبرا
بار مطرح  نیاول یدر آنجا مسأله تعارض منافع را برا یکند افجانو در واقع  میکنیم یریشگیو ببند اقدام به پ ریبگ

 یدر مسأله مبارزه با فساد خود رأس و نه حت نی. بنابرامیبا تعارض منافع مبارزه کن یبه طور جد میخواهیکرد که ما م
نباشند  هیوجرود و اگر ت شیکار پ نیتا ا دباشن هیتوج دیبا هیقوه قضائ سیو رئ جمهورسیرئ قایبلکه دق گرانیوزرا و د

و د نخواهد بود. بخشجهیانجام دهد نت هیکه قوه قضائ یکند و هر اجبار نییکه مجلس تع یاستیهر قانون و هر س
و  قیدو موضوع تحق نیدر رابطه با ا نکهیا یوارد کشور شده است اما به جا« تعارض منافع»و  «تیافشف»اصطالح 

شود، می هممکن از آن استفاد وهیش نیتر یغاتیو تبل نیشود به مبتذل تر دهیفهم یو به درست رندیصورت گ یبررس
 ادهروند استفمی ییهر جا ست،یچ شیاده شود و معنااستف دیعبارات کجا با نیبفهمند ا نکهیبدون ا یلذا برخ

را  موضوع تعارض منافع نکهیاز مسئوالن بدون ا یبرخخودشان هستند.  یبه دنبال روزمه ساختن برا رایکنند. زمی
دهند یم را به تعارض منافع ربط زیدانند، همه چمی بلد هستند و ندیبگو نکهیا یباشند فقط برا دهیفهم یبه درست

 چیه تیفهم نشده است، شفاف نیاز مسئول یاریبس یهم برا تیشفافزا است.  بیمسائل واقعا آس نیکه ا یحالدر 
راه حل  تی. شفافدیدار یاست که روشن کند شما چه مساله ا نیا یصرفا برا تیشفاف رایکند زنمی را حل یمساله ا

و  ندگانیمان رایشود زنمی مطالب خوب فهم یگاه نی. بنابرادیدهد که درد دارمی به شما نشان تیبلکه شفاف ستین
 یحرف زدن شعار یانقالب یاز مطالب گاه قیهم دقفحرف بزنند و به علت عدم  یخواهند انقالبمی ما نیمسئول

 شود.یم
دارد و از آنجا که همه نسبت به  یخوب یلیخ اتیتعارض منافع صرفا کل تیریمد حهیال  محمد نوری:

 یآن بررس اتیجزئ یبه سرانجام برسد اما وقت حهیال  نیدارند لذا دوست دارند ا یآن احساس مثبت
  است. یاشکاالت مهم یشود دارامی

موثرتر  اریمبارزه با فساد بس نهیدر زم هیدر قوه قضائ یسیرئ یبه اعتقاد من حضور آقا احسان پرنیان:
 در رابطه با مساله مبارزه با فساد برداشته بود را ادامه هیرا که در قوه قضائ یزیهمان خ شانیاگر ا و بود
وانست تمی در بحث مبارزه با فساد شانیا یتوانست موثر باشد و در بلند مدت کارهامی اریداد بسمی

 کشور داشته باشد. یبرا یاثرات عمر
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.farsnews.ir/news/14000510000696
https://www.farsnews.ir/news/14000510000696
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 یآموزش تیفیتعارض منافع و کاهش عدالت و ک
 0411مرداد  00ـ ( رانیسازمان معلمان ا یسخنگو) داوری محمد
  عمومیآموزش تعارض منافع در حوزه 

 

تمام  یررسمیاست؛ آموزش غ یررسمیو غ یآموزش رسم ،تعارض منافع در آموزش و پرورش نهیبحث در زم نیترمهم
کنکور و موارد  یهاوپرورش، در حوزه آموزش، مشاوره، کالسآموزش ستمیکه خارج از س ردیگیرا در برم یکسان

تعارض منافع در خارج از نظام  قیمصاد هانیها هستند؛ اها و آموزشگاهها در قالب مؤسسات، شرکتمعطوف به آن
و  نیتروپرورش هستند که بزرگتعارض منافع در درون نظام آموزش قیاز مصاد یوپرورش هستند. برخآموزش

است،  قیاز مصاد گرید یکی یکتب درس عیچاپ و توز ف،یألهستند. بحث ت یرانتفاعیموردش مدارس غ نیترعیوس
 هستند که ممکن است نفعیذ یها افرادآن عیها و توزکتاب نیچاپ ا یقراردادها ،یکتب درس فیجهت که در تألازآن

 گرید یهایداشته باشند. در انواع واگذار ییوپرورش زد و بندهاآموزش یرهایبا مد میرمستقیغ ای میصورت مستقبه
ن معلما»شده تحت عنوان مطرح یتازگکه به یازجمله طرح مینیبیرا م یقیمصاد نیما چن زیوپرورش ندر آموزش

 بیرتت نیبد دهندیدارند، قرار م یرانتفاعیکه مجوز مدارس غ یکسان اریرا در اخت یمدارس دولت یعنی« خدمت دیخر
خودت معلم استخدام کن و حقوق معلم را بده و  ندیگویو م دهندیفرد قرار م اریآموز را در اختکه ساختمان و دانش

 یول رندیگیآموزان نماز دانش یاهیها شهر. آندهدیآموز را ماز سرانه هر دانش یوپرورش فقط بخشآموزش
 ۱۵۷وپرورش آموزش بیترت نی. بدکندیمدارس پرداخت م نیآموز به ابابت هر دانش یابودجه کیوپرورش آموزش

قل حدا رندیگیکه م یاتومان بودجه اردیلیم کیمثال  از  خواهندیافراد هم که م نیکرده و ا ییجوصرفه هانهیدر هز
مام ت بیترت نی. بددهندیو حقوق معلمان را نم زنندیآموزش م تیفیخود را بردارند، از ک سودتومان  ونیلیم 211
و  چاپ ف،یخدمت، تأل دیبحث تعارض منافع را در معلمان خر . پسشکندیآموز متعارض منافع سر دانش یهاکاسه

 ک و . استفاده از امال مینیبی( مالتیتسه هی)از گرفتن مجوز تا وام و بق یرانتفاعیو مدارس غ یدرس یهانشر کتاب
 نیرت. بزرگرودیتعارض منافع به شمار م جادیمهم است و عامل ا یهااز رانت یکیوپرورش متعلق به آموزش یفضاها

 در موردش به پا شد، اردوگاه باهنر بود.  یادیز یوپرورش که سروصداملک آموزش
 یسازیاصل خصوص نکهیشروع شد. باا یتیریمد ستمیدر س یسپارو برون یسازیکه خصوص یاز زمان کنمیفکر م

 کار را نداشت.  نیا یدر آن زمان آمادگ ستمیقابل دفاع است اما س یسپارو برون
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

 

 است ییعقال یشهر اصل یشورا یسازمان ینبود تعارض منافع و وابستگ
 0411مرداد  9ـ ( شهر مشهد یشورا یحقوق ونیسیکم سیرئ) ایپو ینیحس دمحسنیس
  شهرداری و شوراهاتعارض منافع در حوزه 

 

ع مناف نیب یشهر در داور یشورا ندگانیباشد و نما یبر مدار مصلحت عموم دیشهر با یاسالم یشورا ماتیتصم
کرده و بر آن مبنا  ییرا شناسا یبا فراغ بال بتوانند مصلحت عموم دیبا ،یعموم یهامردم و منافع دستگاه

 ریسا ای یاعضا آن به شهردار ایشهر  یشورا یسازمان یمبنا، نبود تعارض منافع و وابستگ نیکنند. بر ا یریگمیتصم
 است.  ییو عقال یمنطق یاصل ،یعموم یهادستگاه

 خبرگزاری ایمنا 

 

https://iran-bssc.ir/?p=18053
https://iran-bssc.ir/?p=18053
https://www.imna.ir/news/511700
https://www.imna.ir/news/511700
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 است یحقوق نجوم شیدایمقامات عامل پ یتعارض منافع فرد
 0411مرداد  00ـ ( مجلس یهاعضو مرکز پژوهش) احیس ریام دیس
  تعارض منافع کلیات 

 

 مسئوالن یایو همه مزا هایافتیقانون برنامه ششم توسعه دولت موظف بود همه در 23بر اساس ماده  31سال  لیاز اوا

از  یعموم مهم است، چراکه دولت و بخش عاطال یبرا مییگویم نکهیاطالع عموم منتشر کند، ا یبرا یارا در سامانه

را حذف کنند « اطالع عموم یبرا»بود تالش کردند  بیساله ششم در حال تصو ۵که قانون برنامه  یدر زمان ندگانینما

هم ضد م اریموضوع بس نیاز روز اول ا رفتیانتظار م ی. از مجلس فعلرفتیم نیاز ب تیصورت عمال  شفاف نیکه در ا

همه مسئوالن  ایگو ست،یقانون ن یاجرا ریگیپ مینیبیجب مبا کمال تع یفساد را در دستور کار قرار دهد ول

 قانون اجرا شود. نیا خواهندیاند و نمدست هم دادهبهدست

عظم به گفته رهبر م است. یحقوق نجوم شیدایکه دارند عامل پ ییهامقامات و کارکنان با سمت یتعارض منافع فرد

ارض تع لیبه دل ایو مزاحقوق تیقانون و شفاف یمتأسفانه اجرا یحرام است ول ینجوم یهاحقوق نیانقالب، تمام ا

 . نوشندیم شیو آب هم رو خورندیرا م یوجدان و تعهد نباشد حقوق نجوم یتو تا وق افتدیم قیمنافع به تعو
 پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین 

 

 

 شهر یدر شوراها طرح بیاز تعارض منافع در تصو یریجلوگ
 0411مرداد  04ـ ( امام جمعه ساوه)ی نیحس میابراه دیس
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

 دیشهر با یشورااست.  دیمورد تاکها کردن طرح بیاز تعارض منافع در تصو یریمصالح شهروندان و جلوگ تیرعا
 یریگمیدر تصم تیشفاف برنامه ارائه دهد. یفرهنگ عموم یشهر در تعامل با شورا یفرهنگ یهاشاخص یارتقا یبرا

 .ضرورت است کیبرطرف کردن آنها  یمشکالت مردم و تالش برا یاحصا ینظارت بر عملکرد و کارکرد شهردار برا و
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 مجری صداوسیمامجلس از  یاجتماع ونیسیکم سیانتقاد رئ
 0411مرداد  09ـ ( مجلس یاجتماع ونیسیکم سیرئ) ولی اسماعیلی

 تعارض منافع در مجلس 
 

 یو حزب یاز وزراء منافع شخص ندگانیگفتند پشت پرده اکثر سواالت و تذکرات نما  ،یرسانه مل یمجر یدریجناب ح
ام؛ هر کدام ها سوال از وزرا داشتهتذکر و ده ۵1از  شیب بنده است. یبه مجلس انقالب نیتوه نیا شکیاست! ب

تعارض منافع  تیریاطالع عرض کنم، مد جهت کنند. یامحترم رسانه یهست را مجر یو جناح یبخاطر منافع فرد
 است. یمصوب و در دستور کار صحن علن یاجتماع ونیسیهم در کم

  مشرق نیوز 

 
 

http://www.qudsonline.ir/news/763269
http://www.qudsonline.ir/news/763269
https://www.isna.ir/news/1400051409862
https://www.isna.ir/news/1400051409862
https://www.mashreghnews.ir/news/1254085
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 یدولت رانیو تعارض منافع مد ییطال یضرورت حذف امضاها
 0411مرداد  09ـ   ، احسان پرنیان، محمد ملکی، مهدی ثنایییوضیع میمحمد رح

  کلیات تعارض منافع 
 

 
که موجب  یسوءاستفاده از مناصب دولت ادیموارد ز :(رانیتفکر ا کانون) یوضیع میمحمد رح

خود  ماتیکه از تصم یو مسئول ریمد .شده است یبه منافع عموم یو معنو یفراوان ماد یها انیز
 یافراد دیاب نیبنابرا کندعمل  یخود به خوب یتیتواند در حوزه مسئولنمی شودمی متضرر ایمنتفع 

هرگونه تعارض منافع را نداشته باشند و عضو و سهامدار  نهیمنصوب شوند که زم یدر مناصب دولت
 تیئولقبل از قبول مس دیباشد و اگر هست با یشرکت چیسهامدار ه دینبا یفرد مسئول دولت د.نباشن یشرکت چیه

حوزه  یقبل یگاههایاز تمام جا دیشود بامی تیآن شرکت انصراف دهد و هرکس وارد حاکم یاز سهامدار یدولت
 منفك شود. یخود در بخش خصوص تیمسئول

 
ع دارند و که طم یتکرار شود و افراد دیگذشته نبا اتیتجرب (:ریرکبیام شکدهیاند) انیاحسان پرن

 تیمسئولها در همان حوزه دیهستند نباها بوده و عضو و سهامدار شرکت یو ماد یدنبال منافع شخص
د در که منافع دارن یبرود و افراد نیاز ب یهرگونه سوءاستفاده از مناصب دولت نهیزم دیو با رندیبگ

ست و ا ادینقص ز یو دارا فیضع یا حهیتعارض منافع ال  طرح به کار گرفته نشوند. یمناصب دولت
 با اصالح دیبا دیقرار نگرفته است و دولت جد یاسالم یمجلس شورا یدر صحن علن یهنوز در دستور کار بررس

 را خواستار شود. قانونب یدر تصو عیتسر ،طرح نیمناسب ا
 

ده و ش دهیچیگسترده و پ یدولت رانیتعارض منافع مد :(فیشر یحکمران شکدهیاند) یملک یعل
از تعارض منافع  یریمهم مبارزه با فساد و جلوگ یهااز راه تیشفاف جادیو ا یو عموم ینظارت اجتماع

 ،یکه دنبال خدمت به مردم هستند نه منافع اقتصاد رندیبگ تیمسئول دیبا یکسان است. یدولت رانیمد
دها و فسا یاریتوان از بسمی یو نظارت عموم تیشفاف جادیو با ا رندیبگ تیمسئول دیوگرنه نبا
 کرد. یریو جلوگ یریشگیپ یدولت رانیمد فادهسوءاست

 
مهم تعارض  قیاز مصاد یو شرکت دار یسهامدار :(رانیا یبرا تیشفاف دهکشیاند) ییثنا مهدی

های ساخت ریز دیمهم با نیتحقق ا یشود و برا یریاز آن جلوگ دیاست که با یمنافع در مناصب دولت
از  یاقتصاد یو گروه یشخصهای تیبه فعال یدولت رانیعدم ورود مد اصالح گردد. ایو  جادیا یقانون

از قبول  شیپ یاز مسئوالن دولت دیبا دیاز گذشته تا امروز بوده است و دولت جد یمقام معظم رهبر یهادغدغه
 دیاموضوع ب نیکنند و ا یخوددار یخصوصهای در شرکت تیو قبول مسئول یکه از سهامدار ردیتعهد بگ تیمسئول

 باشد. یریگیمردم قابل رصد و پ یبه صورت شفاف برا
 رادیو اقتصاد 

 

http://radioeqtesad.ir/NewsDetails/?m=095103&n=882815
http://radioeqtesad.ir/NewsDetails/?m=095103&n=882815
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 ست؟یمقابله با تعارض منافع چ یهاراه
 0411مرداد  02ـ ( یعموم یاستگذاریپژوهشگر س)ی شیقر نیحس
  ی تعارض منافع حهیل طرح و 

 

ها و به آن میکشور را حل کن ییبهتر است اول تعارض منافع مقامات باال  میکن تیریاگر قرار است تعارض منافع را مد
تعارض  تیریهم طرح مد 3۱شروع شده است و در سال  یمطالعات متعدد 3۵ یها. در کشور ما از سالمیده تیاولو

 ارسال شده است. یاسالم یبه  مجلس شورا یا حهیهم ال  31منافع، اعالم  و وصول شده است، در سال 
کند،  لیرا به قانون تبد حهیال  تواندیم دیاست و دولت جد یریگیقابل پ یکل تعارض منافع  در مبحث قانون گذارمش

 وانندتیهستند م رهایوز یکه به دنبال معرف یصورت افراد نیا نیبه قانون ندارد،  به هم اجیاز موارد احت یاما بعض
اعالم  خود را یاست که  افراد منافع شخص نیمقابله با تعارض ا یهااز راه یکی مشکل تعارض منافع را مطرح کنند.

ارشد  رانیدر مد یاست که سهامدار نیا گریمورد د کیاست،   یخصوص ای یمنافع به صورت عموم نیکنند که ا
 نیهم به هم یساالر شاوندینداشته باشد. خو تیدر حوزه خودش مسئول اشتبهد ریمثال وز یممنوع شود، برا

 تیریمد یبرا دیگرفتن است که با هیهد گریخود واگذار کنند و مسئله د شاوندانیپروژه را به خو کیکه  صورت است
 و ممنوع شود.  یتعارض بررس

 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 های مطرح برای وزارت آموزش و پرورش، مدرسه خصوصی دارندگزینه
 0411مرداد  00ـ ( تیو ترب میحوزه تعلکارشناس ارشد ) اتیسحر ب

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 
 

 یدعلینکو، س یبابک هاشم دیس ،یومیاحمد ق ،ییصحرا بیمحمد ط ،یدریاحمد ح ،ییبابا یحاج درضایحم
پست وزارت آموزش و پرورش به  یتصد یهستند که نامشان برا ییهانهیگز ییرزایو دوباره محسن حاج م خواهیزدی

که  یکشور در دولت ندهیآ یبه عنوان رهبر آموزش ستینامزدها در ل  یمشخصات کل یرسد اما قبل از بررسیگوش م
 میعلدر خصوص تحول در نظام ت لمیرا جذب کرد، ما انیفرهنگ یآرا ،یمردم نهیو کاب تیبا شعار گفتمان عدالت، شفاف

دان و در تفکر و نگرش دولتمر  نیادیبن راتییتغ  ازمندین تیو ترب میئه کنم. تحول در تعلرا ارا  یامقدمه تیو ترب
معلمان منجر شود و چالش  شتیو توسعه منزلت و مع یعدالت آموزش یکه به برقرار یاست. نگرش گذاراناستیس

 بزرگ تعارض منافع را برطرف کند. 
عدم اعتقاد  یعنی نیندارند و ا تیو ترب میمرتبط با حوزه تعل کیآکادم التیکه تحص شودیم دهیشن یاکنون نام کسان

عدم  یبه معن نیهستند و ا یمدارس تراز اول خصوص یدارا کهنیا دومنظر بودن. و نگرش مثبت به تخصص و صاحب
 دیشد یلیاند و تمامخدوش یهارزومه یافراد دارا نیاعتقاد و نگرش مثبت به حل چالش تعارض منافع است. سوم ا

 تیو ترب میاند که الاقل تعلجلوس کرده یایهر صندل یهدف رو نیبه ا دنیرس یدارند و برا گاهیو جا تیبه موقع
 یزیچ انیفرهنگ یتیو نارضا بیآن هم جز آس جهیرا در مسند وزارت داشته است و نت یافراد نیتجربه حضور چن رانیا

 نبوده است.
 روزنامه رسالت 

 

https://www.yjc.news/fa/news/7843596
https://www.yjc.news/fa/news/7843596
https://resalat-news.com/?p=48178
https://resalat-news.com/?p=48178
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 است یموضوعات در مفاسد اقتصاد نیتر یتعارض منافع از اساس
 0411مرداد  04ـ ( یاسالم یمجلس شورا سیرئ بینا)ی عبدالرضا مصر

  کلیات تعارض منافع 
 

. است یتعارض منافع، قانون نیاز ا یاریبس .است یموضوعات در مفاسد اقتصاد نیتر یاز اساس یکیتعارض منافع 
و به صورت همزمان در بخش  یدارند هم در بخش دولت اریدهد که افراد اختمی رخ یتعارض منافع در زمان شتریب

 کنند. تیفعال یخصوص
 خبرگزاری شبستان 

 

 

 راه!؟ انهیمسئله تعارض منافع؛ مبارزه با فساد از م حیتنق
 0411مرداد  02ـ )طلبه حوزه علمیه قم( ی کشور یعل
  کلیات تعارض منافع 

 

ناکارآمد  اتیادب دیباز تول لیو به دل -مسئله مبار ک مبارزه با فساد و ظلم  یرو برکشور  یکارشناس یتمرکز فضا لیبه دل
ت توسعه غرب دع   پردازم.می تعارض منافع"  تیریحوزه مانند "مد نیا هیپا میمفاه حیبه تنق -حوزه  نیدر ا یو پر از ب 

تعارض  تیریموجود به دنبال "مد یکارشناس -شودمی یبروز فساد معرف شهیکه به عنوان ر-مفهوم تعارض منافع  در
است. به  -تعارض منافع تیوضع شیدایقبل از پ -افراد یاز فربه شدن قوه منفعت طلب یریمنافع افراد" و نه جلوگ

 ،یاسالم فتشر یپ یالگو یمنظر کارشناس از راه است! انهیفساد از م تیریموجود، به دنبال مد یعبارت بهتر کارشناس
حرص، حسد و  -0شامل مبارزه با سه مسئله  -سه گانه فساد های شهیمبارزه با فساد و ظلم به مردم از مقابله با ر

 تیدر فرد و با فرض تقو نیآفراوصاف فسادزا و ظلم نیبا فرض وجود ا گریشود. به عبارت دمی شروع -استکبار فرد
 یکند و فساد به دو دسته فساد قانونیم دایشده پ فیتعر یریو مس یفساد در کشور قانون ،یاجتماع مآن توسط نظ

در  ایافم یریو شکل گ افتهیتوسعه  یکشورها نیشود )مانند فساد در بخش تقنمی میتقس یقانون ریو فساد غ
مبارزه با حرص، حسد و استکبار را به  اگرخودرو، قاچاق انسان و اسلحه و...(   ،یپزشک زاتیدارو و تجههای بخش

سود از ارزش افزوده و سود  فیمانند، تکامل تعر ییراهبردها م؛یکن فیمبارزه با فساد و ظلم تعر یعنوان مبنا
 کوچک وهای هگسترده بنگا یحرص، راه انداز کیتحر قیاز طر هیسرما عیمنع تجم ،یبه سود ارتباط یاقتصاد

 زمیشدن تجارت" به عنوان مکان یبر "عموم دیمتمرکز، تأک ریغ دیتول یاستراتژ یداکثرح یخانواده محور و طراح
 شود.می شنهادیمبارزه با فساد پ یحدود مرتبط و... برا یجد یو مقابله کننده با رانت، اجرا دیتول یساز برا زهیانگ

 پایگاه فقه نظام 

 
  

http://www.shabestan.ir/detail/News/1082212
http://www.shabestan.ir/detail/News/1082212
http://nro-di.blog.ir/1400/05/12
http://nro-di.blog.ir/1400/05/12
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: در هفتۀ گذشته، یک کلیپ و یک برنامۀ تصویری مرتبط با

 

 0411 تیر 29آپارات /   /  کشاکش منافع| قسمت چهارم: تعارض منافع در صنعت خودرو 

بود که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به صحن مجلس رسید. گزارشی که  0931اواخر سال 

مختلف های از تعارض منافع در صنعت خوروسازی باالخص سهامداری تودرتو و چندالیه شرکتدر آن 

ارض مدیریت تع خودروساز، به عنوان یکی از اصلی ترین علل فساد و ناکارآمدی در این صنعت یاد کرده بود.

گ و کوچک بزر های منافع و مبارزه با فساد در صنعت خودروسازی ، بسیار پیچیده است. چرا که شرکت

های بزرگی از وزارت صنعت در دولت و دیگر گروههای مختلف صنعت خودرو، بخشهای مختلف در بخش

مختلف ذینفع درگیر این بازی چندوجهی هستند که هر کدام منافع خاص خود را دارند. در این قسمت به 

تحقیق و تفحص از سراغ گفتگو با مرحوم مهندس محمدرضا نجفی نماینده سابق مجلس و مسئول طرح 

صنعت خودرو و دکتر میثم طاهری مشاور طرح تحول صنعت خودرو رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض 

 خودروساز بپردازیم.های منافع در صنعت خودرو، به بررسی ابعاد پیچیده و چندالیه خودسهامداری شرکت

 

 سین ح اخبار شبکه یک صدا و سیما //  آپارات/  تلوبیون / نافع چه بر سر تولید آورده است؟تعارض م

 0411مرداد  02 قریشی پژوهشگر سیاستگذاری عمومی/

 
   

 

 

  

https://www.aparat.com/v/ZVaD7/
https://www.aparat.com/v/ApRB7/
https://www.telewebion.com/episode/2626952
https://www.aparat.com/v/ApRB7/
https://www.aparat.com/v/ApRB7/
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 عدم تعارض منافع؛ یکی از معیارهای انتخاب وزیرانمجازی:  فضای تحلیل
 معیاری پیشنهادی از سوی کارشناسان و کاربران

 
 محمد عادلی 

 
مطلب در  33توییت در توییتر و  931هفتم تا چهارشنبه سیزدهم مردادماه،  شنبهپنجدر هفته گذشته و طی روزهای 

. با آغاز به کار دولت سیزدهم در هفته گذشته و اندپرداختهتلگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع 
در فضای  ربرانپیشنهادهای چند اندیشکده در راستای تالش برای حضور افراد فاقد تعارض منافع در این دولت، کا

سعی داشتند تا اهمیت این موضوع را تشریح  هاآنرو برخی از مجازی نیز به مسئله انتخاب وزیران پرداختند. ازاین
جمهور کرده و یا حتی با مخاطب قرار دادن رئیسی، پیشنهادهای خود را به وی ارائه دهند. این موضوع محدود به رئیس

 داده بودند. کارگیری افراد دارای تعارض منافعضاییه نیز پیشنهادهایی برای عدم بهنبوده و برخی به رئیس جدید قوه ق
 

 ندیگویمکارشناسان و کاربران از اهمیت عدم تعارض منافع در دولت جدید 

نده پیرامون وزیران احتمالی آی هایزنگمانهجمهور سیزدهم بود، در هفته گذشته که مصادف با آغاز فعالیت رسمی رئیس

نیز شدت بیشتری یافتد. فارغ از اینکه چه کسانی ممکن است برای این مناصب به مجلس معرفی شوند، کاربران و 

سعی داشتند معیارهای مختلفی را برای انتخاب وزیران به رئیسی  هارسانهاجتماعی و یا  یهاشبکهکارشناسان در 

وزیران پیشنهادی بود که کاربران به انحا گوناگون یا سعی داشتند  تعارض منافعمعیارها عدم پیشنهاد دهند. یکی از این 

 ی سایر کاربران شرح دهند.جمهور را مخاطب خود قرار دهند و یا اهمیت آن را برانوعی رئیسبه

رامنامه م» در تدوین توانندیمبه رئیسی اعالم کردند که  اینامهاولین پیشنهاد از سوی هشت اندیشکده بود که در 

ه ب« جمهورپذیر متناظر با هر یک از مدیران ارشد مرتبط با رئیسهای سنجشتعیین شاخص»و « حافظ منافع عامه

 ایتان، یهاشکدهیاند ، این هشت اندیشکده که شاملکانال تلگرامی منوردولت جدید کمک کنند. به گزارش 

انداز و گذاری شریف، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده آیندگان، پژوهشکده چشمپژوهشکده سیاست

صورت خود اهمیت این موضوع را بدینپژوهشی، بنیاد توسعه فردا، اندیشکده معنا، مؤسسه فتوح بودند، در نامه آینده

دهد که نظام های اخیر نشان میها در بررسی مسائل اساسی کشور طی سالتجربه اندیشکده»توضیح دادند: 

گیری کشور را دو عامل مهم با اختالل جدی مواجه ساخته است: عامل نخست تعارض منافع مدیران ارشد تصمیم

صورت خودآگاه یا / صنفی با منافع عامه عامل قدرتمندی است که به است؛ تعارض بین منافع فردی / گروهی

ه توان بکند... ازجمله مصادیق بارز تعارض منافع میناخودآگاه مسیر اتخاذ و اعمال تصمیمات صحیح را مسدود می

ک زمان یهای خصوصی مرتبط پیش از تصدی مسئولیت دولتی، اشتغال هممدیره شرکتعضویت مدیران در هیئت

وقت و تابعیت مضاعف مدیران یا بستگان درجۀ های نیازمند کار تمامویژه در فعالیتمدیر در نهادهای متعدد عمومی به

 «.یک ایشان اشاره کرد

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/
http://mett.ir/2447/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE/
https://t.me/monavvar1/87845
https://t.me/monavvar1/87845
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با حضور در برنامه  هاشکدهیاندخصوص زمانی موردتوجه کاربران قرار گرفت که مدیران برخی از این این موضوع به

یما به تشریح مواضع خود در این نامه پرداخته و از تعارض منافع و لزوم توجه به آن در گفتگوی ویژه خبری صداوس

 هاشکدهیندا، توییت پیشین مدیر یکی از همین کانال تلگرامی بیداری ملتانتخاب وزیران سخن گفتند. در همین راستا 

 ا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی را بازنشر کرد که در آن گفته بود:یعنی محمد امینی رعای

زمان طبابت جمهور است! وزیر بهداشتی که همانتخاب وزرایی که تعارض منافع دارند اول از همه به ضرر خود رئیس» 

در جهت منافع عامه تصمیم بگیرد.  تواندینمیا سهامدار بیمارستان خصوصی است، خودآگاه یا ناخودآگاه  کندیم

 «.جمهور، افزایش واردات حتمیست و دیدیم!معاون رئیس شودیموقتی رئیس اتاق بازرگانی 

 وی در توییتی دیگر نیز همین امر را مورد تأکید قرار داده و نوشت:

 حدولت سیزدهم برای اینکه بتواند اقتصاد ایران را در این شرایط سخت اداره و سپس متحو» 
 
 حتما

 
 ل کند، باید حتما

 
تما

آفرین و سنجش پذیر در برنامه تحول -۲رویکرد یکپارچه و درست به مسائل و راهکارها  -۱چیز را باهم داشته باشد:  ۳

 «.وزیران تحولی و فاقد تعارض منافع -۳دار های اولویتحوزه

دند چنانچه احسان خاندوزی، نماینده مجلس، اجتماعی به این مسئله توجه نشان دا یهاشبکهبرخی مسئوالن نیز در 

ه است. در این راستا وی لزوم به دولت دانستدر توییتی مدیریت تعارض منافع را راهی برای ایجاد اعتماد دوباره مردم 

ن یکارگیری افراد فاقد تعارض منافع را فراتر از وزیران دانسته و اشاره کرده است که در تمامی سطوح مدیریتی دولت ابه

 معیار باید لحاظ شود:

یک اولویت در آغاز به کار دولت سیزدهم، مدل رفتاری منجر به بازگرداندن اعتماد ملت به دولت است. الگوی همکاری » 

نخبگان و سازوکار نظارت همگان و کنترل تعارض منافع مدیران، در عبور از این گردنه سخت به دولت کمک خواهد 

 «.کرد

ع در تعارض مناف، یاوزارتخانهبر اهمیت این موضوع تأکید کنند بیش از هر  خواستندیمکاربران عادی نیز زمانی که 

ت برای کلی ییهابیآسچه  تواندیمست تعارض منافع که تجربه آن نشان داده ا گرفتندیمرا هدف  وزارت بهداشت

 :سندینویمدر مورد این وزارتخانه  جامعه داشته باشد چنانچه کاربرانی

که متصدی امور هم هست کلی جاها و بارها شده به سبب داشتن قدرت و نفوذ از این برتری  خونهوزارتتو همین » 

 بودن خون پزشکا نشئت تریرنگترین عاملش هم عرض کردم تعارض منافع هست که خودش از استفاده کنن... بزرگ

 «.رهیگیم

خوبی نشان داده که انتخاب یک پزشک یا هویژه در دو دوره اخیر بدر مورد وزارت بهداشت و درمان، تجربه کشور به» 

 «.عنوان وزیر در اغلب مواقع مصداق کامل تعارض منافع استپیراپزشک به

https://t.me/bidariymelat/140936
https://t.me/bidariymelat/140936
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
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حاکمیت آن کشورها را  یهاوهیشکاربرانی نیز بودند که در بحث تعارض منافع وزرا، به کشورهای دیگر ارجاع داده و 

وجود  Farhad.Sohiعنوان نمونه کاربری به نام نافع وزیران است. بهکه چگونه مانعی بر سر راه تعارض م کردندیمتشریح 

که ساختار حزب مانع از آن  کندیمساختار حزبی را دلیل عدم تعارض منافع وزیران در دیگر کشورها دانسته و اشاره 

 است که مهندسان و پزشکان وارد آن شده تا در صورت وزیر شدن دچار تعارض منافع شوند:

 به دلیل تعارض منافع نیست، یک کشورهای پیشرفته تصدی وزارت توسط حقوقدر مورد » 
 
دان و علوم سیاسی الزاما

های کلیدی به دست اعضای حزب است. اعضای برجسته احزاب هم مدیریت، علوم سیاسی دلیل این است که پست

 «.حقوق... وارد میشن خونن. در این کشورها افراد شاخص نه به رشته مهندسی بلکه مدیریت وو حقوق می

اما همه کاربران نیز با چنین سخنی موافق نبودند و مسائل دیگری را در مقابله با تعارض منافع وزرا دارای اهمیت 

ل شود تا از است که باید ح یامسئلهدانسته و گفته است که این  ترمهمعنوان نمونه کاربری، شفافیت را . بهانددانسته

 با محدود کردن ورود کسانی مانند پزشکان یا مهندسان به عرصه 
 
، یگذاراستیستعارض منافع جلوگیری شود و صرفا

 آن را حل کرد: توانینم

 بر اساس صبغه و سابقه تحصیلی و یا کاری حاصل نمیشه. در نبود شفافیت صاحبان قدرت » 
 
تعارض منافع لزوما

 «.. لذا مسئله اصلی شفافیت و لغو انحصارات و مجوزات هستکنندیمرو هم فاسد  هاآدماین  راحتیبه

جمهور نبود که مخاطب کاربران قرار گرفته بود، برخی حتی رئیس جدید قوه قضاییه را نیز مخاطب البته این فقط رئیس

قد تعارض منافع در این نهاد استفاده شود. چنانچه قرار داده و از وی خواسته بودند که برای جلوگیری از فساد از افراد فا

M. Askari  سدینویمدر این مورد: 

برای مبارزه جدی با فساد و مفسدین از  توانیم، با توجه به سیاست مردمی بودن تمام حاکمیت، ییااژهجناب آقای » 

جوانان انقالبی در قالب تشکیالت استفاده کرد چون تعارض منافع ندارند، مشکل این است برای مبارزه با فساد از 

 «.مسئولین که به هر نحوی تعارض منافع داشتن استفاده شده است مشکل اینجاست

فقط در بین کارشناسان که در نزد شد که مسئله تعارض منافع نهامیدبخش با تواندیم سوکیاظهارات از  گونهنیا

کاربران عادی نیز اهمیت جدی پیدا کرده است چنانچه یکی از معیارهای انتخابی وزرای آینده را عدم تعارض منافع 

 یاانهنش تواندیمنبود؛ اما از سوی دیگر  هاآنکه حتی در انتخاب وزیران دولت قبل نیز چندان موردتوجه  دانندیم هاآن

تنهایی ناامیدکننده باشد چراکه هنوز بسیاری از افراد دارای دیدگاه فردگرایانه هستند و انتظار دارند که یک شخص به

هور را جمزمانی که رئیس هاشکدهیاندشود. آنچه مشخص است این است که کارشناسان و  یامسئلهمانع بروز چنین 

ران کارب رسدیملزوم توجه جدی به این مسئله و تالش در این راستا است اما به نظر منظورشان  دهندیممخاطب قرار 

ه تنهایی مقابل این مسئله بایستد. گرچه مقابلجمهور هستند که بهعادی بیشتر منتظر اقدامی شگرف از سوی رئیس

این مسئله امری اجتماعی  با تعارض منافع نیازمند ورود جدی مسئوالن ارشد کشور است اما نباید فراموش کرد که

 است که نیازمند لوازم مختلفی است و انتخاب وزیران فاقد تعارض منافع اولین گام آن است.



 

 

 

 

 

 
 

 

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

 1400مرداد  15تا  9-پنجاه وششم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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