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 رانیا اهبر توسعهتعارض منافع در سازمان ر  تیر یبر بخشنامه مد یلیتحل درآمد:
 

 جمال کاکایی* 
 

به « تعارض منافع و مدیریت آن»نگاران ایرانی واژه گذاری، کارشناسان و روزنامهطی یک دهه اخیر در ادبیات سیاست
توسط دولت وقت و ارسال  8931در سال « مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»شود. تهیه الیحه وفور دیده می

ترین یجد های اجرایی اسالمی و ابالغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع توسط برخی دستگاهآن به مجلس شورای 
رود. با وجود آنکه الیحه مزبور تاکنون به نتیجه نرسیده است، اما در باالترین به شمار می ها در این خصوصاقدام

مقام معظم رهبری در یکی از  8011ل ای که در شهریور ماه ساسطوح نظام تدبیر در کانون توجه قرار دارد. به گونه
دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دیدارهای خودشان با اعضای هیأت دولت سیزدهم، 

ی گانه حاکم بر نقشه ملاصول دوازده». همچنین، دولت سیزدهم در شهریور ماه سال گذشته ها فراخواندنددستگاه
را ابالغ نمود. یکی از بندهای این مهم، به مدیریت تعارض منافع « اری و اقتصادیپیشگیری و مقابله با فساد اد

 اختصاص دارد.

در نظام حقوقی ایران تا کنون به طور مستقیم به موضوع تعارض منافع و مدیریت آن نپرداخته است اما  به طور پراکنده 

ل، در حوزه قضایی زمانی که قوانین آئین دادرسی در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثا

بینی شده است این رویه و کم بیش در مورد مراجع در ایران تصویب شده و مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش

 -3131رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب 

های اجرایی تالش نمودند به های گذشته برخی دستگاهموارد قابل توجه است. همانطور که اشاره شد در سال از دیگر

رت توان به وزاربط توجه کرده و اقدامات الزم را بعمل آورند. در این راستا میمدیریت تعارض منافع در حوزه دستگاه ذی

، بخشنامه 3131مهر  3، سازمان بهزیستی3133خرداد  2ش، وزارت آموزش و پرور3131بهمن ماه  1راه و شهرسازی

 اشاره داشت. 3011تیر  5و سازمان تأمین اجتماعی 3133آبان  4نحوه مدیریت تعارض منافع وزارت نیرو

های اجرایی را مکلف به دستگاه 1/3/3011مورخ  311۰13/۸13۸0بخشنامه شماره جمهور در معاون اول رئیس

ریط نمود. همچنین، در سند تحول دولت ی ذیهاهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاهها و راشناسایی موقعیت
                                                           

یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی . دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و 1

 آورد.ساختمان را فراهم می

 .  بخشنامه اعالم برخی مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش2

 . بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در بهزیستی3

 . بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع4

 مین اجتماعی. بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تأ5
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ی اجرایی به عنوان برنامه و خط مشی دولت سیزدهم هادستگاهتوسط رئیس جمهور به  3011مردمی که اسفندماه 

به  توانن نمونه میهای مختلفی توجه شده است. به عنواابالغ شده، به موضوع تعارض منافع و مدیریت آن در بخش

نظارت بر خود در  تعارض منافع موقعیت خوبی به اشاره نمود که وکارفصل تولید و اشتغال، مبحث محیط کسب

را شناسایی کرده است و مدیریت این  های رسیدگی به شکایات در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعیتأهی

نهاد مستقل به معنای آن است که یکی ایجاد یکدانسته است.  د تعارض منافعایجاد نهاد مستقل و فاقمهم را در گرو 

شونده از سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به نهاد دیگری خارج از این دو سازمان سپرده از دو نقش ناظر و نظارت

 صل به مراتب بیشتر به مقولهشود در این فد. موضوع نظام اداری و حقوقی یکی از فصول مهم این سند را شامل میشو

های تعارض منافع مدیریت انواع موقعیتتعارض منافع و مدیریت آن توجه شده است. در این فصل به طور کلی  به 

به منظور مقابله با فساد، جلوگیری از تبعیض در ارائه خدمات عمومی و تقویت ظرفیت نظام  فردی، گروهی و سازمانی

 لت دولت )حکومت( توجه شده است.اداری در راستای انجام رسا

 کرداری بهترین سرمشقی وجود دارد؟آیا برای راست
از اهمیت باالیی  آنوری و توسعۀ توجه به ساختار انگیزشی یک جامعه که متأثر از ساختار نهادی آن است در بهره

 1تغییر در چارچوب نهادیسازد و برخوردار است. ساختار نهادی، باورهای انباشته جامعه طی زمان را منعکس می

 فرآیند رشدیابنده است و منعکس
 
هایی است که مسیر طی شده درگذشته بر حال و آینده جوامع کنندۀ محدودیتمعموال

است. چارچوب  2های اجرائی آنای از قواعد رسمی و  غیر رسمی و ویژگیها آمیزهکند. این محدودیتتحمیل می

 تغییر در چارچوب .ساختار حقوق مالکیت )اقتصادی( و ساختار اجتماعی استنهادی، متشکل از ساختار سیاسی، 

های محیطی در طی زمان نهادی مستلزم تغییر ساختار انگیزشی است و شرطی ضروری برای کاهش عدم اطمینان

اختراع  ۀاست. این تغییرات )تغییر در ساختارهای سیاسی، حقوق مالکیت و اجتماعی( هزینۀ مبادله را کاهش و انگیز 

 افزاید. گذاری میدهد؛ و همچنین بر عواید سرمایهو نوآوری را افزایش می

ا یکی توان آن ر گذارد و میمسئلۀ تعارض منافع از آن دسته مسائلی است که بر ساختار انگیزشی افراد و جوامع اثر می

ب موج کهط یاز شرا یامقام تعریف، مجموعههای نابرابری جوامع، ناکارآمدی و فساد قلمداد کرد. در ترین ریشهاز مهم

موعه نامند. به مجه قرارگیرد را تعارض منافع مییمنفعت ثانو کر یی، تحت تأثیاو اقدامات حرفه ماتیتصمگردد یم

ای همراستا سازد که رفاه عمومی تضعیف نشود مدیریت های مختلف را به گونهسازوکارهایی که بتواند منافع افراد و گروه

 های رسمی و فراهم کردنشود. ایجاد این سازوکارها معموال مستلزم تغییر در قواعد و محدودیتارض منافع گفته میتع

                                                           

یح به تصر ساختار سیاسیاست.  ساختار اجتماعیو  ساختار حقوق مالکیت، ساختار سیاسی. چارچوب نهادی متشکل از 1

های اقتصادی رسمی ؛ مشوقساختار حقوق مالکیتشود، های سیاسی را انجام میپردازد که از طریق آن، انتخابای میشیوه

 سازد.های غیر رسمی در اقتصاد را تعریف و مشخص مییعنی  هنجارها و رسوم، مشوق ساختار اجتماعیکند و را تعریف می

 یا اثربخشی اجرای قواعد مزبور ی. ضمانت اجرائ 2
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تواند موجب تغییر در ساختار انگیزشی و در ها است. بنابراین مدیریت تعارض منافع میهای اجرائی برای آنضمانت

 نتیجه چارچوب نهادی در جوامع شود.

وجود  «بهترین سرمشق»کرداری دهد برای تقویت راستها نشان میرها در مسیر رشد و پیشرفت آنبررسی تجارب کشو

های تعارض منافع فرد محور صادق است. همچنین، مدیریت بخشی از تعارض منافع ندارد. این اصل برای تمام موقعیت

یگر، در نظر گرفتن مجموعه راهکارهای در هر سازمانی، نیازمند سازوکارهای متناسب با خود خواهد بود. به بیان د

های تعارض منافع در هر سازمانی برای تمامی مصادیق آن راهگشا نخواهد بود. زیرا، عالوه بر مشخص برای موقعیت

ها نیز متفاوت ها و ساختارسازمانی آنها، اهداف و وظایف هر سازمان، مصادیق، انگیزهمنحصربفرد بودن مأموریت

 است.

 مه و بودجه کشور خشت اول مدیریت تعارض منافع را راست نهادسازمان برنا
های های مهم سازمان برنامه و بودجه رصد و پایش توسعه کشور است که این مهم را از طریق برنامهیکی از رسالت

نظام  ریمدیریت، هدایت و راهبکند. عالوه بر این، های سنواتی دنبال میبلندمدت، میان مدت و تهیه و تنظیم بودجه

نیز بر  ردر سطح کشو مانکارانیبندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پفنی و اجرایی کشور و تشخیص صالحیت، رتبه

ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادالنه برای ذینفعان در این عهده دارد. به همین منظور، این سازمان در راستای 

گام اساسی در راستای مدیریت تعارض منافع  3013در اردیبهشت ماه  31113/3013ای به شماره حوزه، در بخشنامه

ۀ مورد اشاره، متشکل از هفت بند بوده که در تالش است عالوه ط برداشت. بخشنامبرهای وظایف ذیزهدر یکی از حو

در هر سطحی  منافعبر ایجاد بستر یکسان برای ذینفعان این حوزه، از تبانی در فرایند ارجاع کار جلوگیری نماید. تعارض 

 بدون اشتباهتواند برای اشخاص وجود داشته باشد و می
 
یان شود و کسی مقصر نیست. به بش فرد ایجاد مییا نق معموال

یست ای از رفتارهای ناشاناپذیر از زندگی سازمانی است و به خودی خود نشانهر، تعارض منافع یک واقعیت اجتنابدیگ

 گیرد.وعه اقداماتی است که برای مدیریت آن انجام مینیست. لکن آنچه مهم است مجم

یا مهندسان مشاوری یمانکاران، واحدهای مدیریت طرح سازمان برنامه و بودجه کشور در این بخشنامه حضور همزمان پ

درصد  ۰1که دارای اشتراک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و یا سهامدار مشترک ) به میزان 

ندرج های اجرای مهای دستگاهو بیشتر( باشند در تمام فرایندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه و معامالت پروژه

 ( قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر ممنوع نموده است.3ماده )« ب»در بند 

 پیمانکاران یک پروژه،

همان پروژه به صورت همزمان و یا ضربدری در کننده اسناد مناقصه پیمانکار یا مهندس مشاور نظارت یا تهیه -

 پروژه دیگر،



 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

(، به ترتیب با پیمانکاران یا مشاوران RFPکنندۀ اسناد مناقصه و یا اسناد درخواست پیشنهاد )واحد تهیه -

 متقاضی انجام همان پروژه،

 پروژه دیگر،واحد خدمات مدیریت طرح با مهندس مشاور یا پیمانکار همان پروژه یا به صورت ضربدری در  -

 مهندس مشاور طراحی یا نظارت با پیمانکار همان پروژه، -

مهندس مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت با واحد پیمانکار طرح و ساخت و یا اعضای مشارکت طرح و  -

 ساخت همان پروژه،

 .پروژه همان مناقصه اسناد کنندۀتهیه واحد با ساخت و طرح پیمانکار -

طرح در نظر گرفته شده است.  مدیریتی واحدها و مشاور مهندسان برای تمام پیمانکاران،ضرورت رعایت موارد فوق 

باشد، نخست، سازمان برنامه و بودجه کشور به خوبی واقف به این بررسی این بخشنامه از چند جنبه حائز اهمیت می

 مدیریت تعارض منافع است. نیاز ارائه راهکارهای های سازمانی و حوزۀ فعالیت پیشمهم بوده است، که ویژگی

زمان سا ناپذیر است، از دیگر سو،دوم، همانطور که پیشتر اشاره شد، از یک سو، تعارض منافع یک واقعیت اجتناب

 تمامی -است  گستردهۀ ذینفعان آن و دامن ستادی بوده -یی حاکمیتیمه و بودجه کشور، یک دستگاه اجرابرنا

ریزی از ۀ برنامهشوند یا در حیطمی کشور منتفع میۀ عموتی که به نوعی از بودجی و حاکمییو سازمان اجرا هادستگاه

امه تواند ادعا کرد سازمان برنشوند.  به عبارتی میشوند، ذینفعان این سازمان قلمداد میتصمیمات این نهاد متأثر می

ه طور گذاری در این نهاد باستگذاری در کشور است؛ بنابراین، کیفیت سیترین ارکان سیاستو بودجه کشور اصلی

کر یک گام الذرو، بخشنامه فوقگیری کشور را متأثر خواهد کرد. از اینمستقیم و غیرمستقیم دیگر ارکان نظام تصمیم

 بسیار اساسی، قابل ستایش و امیدوار کننده در راستای بهبود نظام حکمرانی کشور است. 

قی از سایر هنجارهای اجتماعی است. تنها با وجود ضمانت اجرا وضع ضمانت اجرا عامل اصلی تمایز هنجار حقو

توان انجام فعل یا ترک فعل را الزامی نمود. در فرآیند تدوین قانون مدیریت تعارض منافع بررسی این نکته ضروری می

مانت نه ضهای حقوقی گوناگون دو گودر نظامبینی شده چیست. به طور کلی یا پیش است که  ضمانت اجراهای موجود

بینی شده است و جهت وضع این ضمانت اجراها پیش قواعد تعارض منافع اجرای اداری و کیفری بابت نقض

صورت دلبخواه و بنا به سلیقه شخصی اقدام به وضع ضمانت اجرا گذار بههای دقیقی صورت گرفته و قانونبررسی

و بودجه کشور، ضمانت اجرایی این مهم بر عهده . در بخشنامه مدیریت تعارض منافع سازمان برنامه ننموده است

( قانون برگزاری مناقصات  گذاشته شده است و تخلفات مربوطه حسب 3ماده )« ب»های اجرایی مندرج در بند دستگاه

 شود. مورد در مراجع انتظامی رسیدگی می

شود ات الکترونیکی دولت انجام مینظر به اینکه در حال حاضر قریب به اتفاق مناقصات دولتی در بستر سامانه تدارک

چنانچه مقدمات امکان بررسی این اطالعات در این سامانه فراهم شود، ضمانت اجرایی این بخشنامه به طور قابل 

ها و فعاالن این حوزه را به توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. از دیگر سو، شایسته است سازمان برنامه و بودجه رسانه
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هم گری به این مبا افزایش مطالبه توانندیمها و فعاالن حقیقی و حقوقی این حوزه ون شک رسانهیاری فراخواند. بد

 کمک کنند.

های اجرای این بخشنامه شایسته تقدیر و نوید تالش در راستای همانطور که اشاره شد تدوین، ابالغ و توجه به ضمانت

ه آن است کانتظار  رود.م نخست در این راستا به شمار میدهد، لکن گابهبود حکمرانی و توانمندسازی حکومت را می

 های تعارض منافع و تالش برایهای مرتبط نیز اقدام به شناسایی موقعیتسازمان برنامه و بودجه کشور در دیگر حوزه

توان به محدود نمودن استخدام پساشغلی )بعد از دوران خدمت/ زمان مدیریت آن نماید. به عنوان نمونه، می

های کاری مشابه، منع نمودن اشتغال بیرونی از سطوح خاصی به باال حتی به صورت مشاوره و بازنشستگی( در حوزه

تر از نظر گذشت این ای، منع نمودن دریافت هدایا و مواردی از این قبیل اشاره داشت. زیرا همانطور که پیشپروژه

ری در آن گیسازی و تصمیمو چنانچه کیفیت فرایند تصمیم گذاری در ایران بودهسازمان یکی از ارکان نظام سیاست

 های اجرایی کشور را متأثر خواهد کرد.افزایش یابد به طور مسقیم و غیر مستقیم دیگر دستگاه

 برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور یو هماهنگ یکارشناس اقتصاد معاونت امور اقتصاد* 

 منابع
o (،3131زاده، انتشارات نهادگرا، تهران )ی، مترجم: میرسعید مهاجرانی، زهرا فرضیفهم فرایند تحول اقتصاد 

o نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" الیحه" 

o  ،تارنمای مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهbssc.ir-https://iran 

*** 

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

 طیمح و یعیآب، منابع طب ،یکشاورز ونیسیکممسئله تعارض منافع احتمالی در تامین سموم کشاورزی در  

 مورد بررسی قرار گرفت.  سازمان حفظ نباتات سیبا حضور رئمجلس  ستیز

در سازان قطعهسهامداری اظهار داشت:  و معادن مجلس عیصنا ونیسیعضو کم، یروزیحجت الله ف 

 ای صنعت خودرو است. د و این یکی از مشکالت ریشهکنیم جادیتعارض منافع ا یخودروساز

 زا توسعه ملی امنا صندوق أتیه رخانهیدببر لزوم جدایی  محاسبات کشور وانید سیرئ ،مهرداد بذرپاش 

 نیه بزرگترنباشد ک یاود و به گونهامنا اصالح ش أتیه بیترکباید تاکید کرده و گفت:  سازمان برنامه و بودجه

تعارض  نیداشته باشند؛ ا اریامنا را در اخت أتیاعضاء ه تیاکثر ،یکنندگان منابع صندوق توسعه ملمصرف

 حل شود. دیمنافع با

 یبا بخش خصوص مایو رقابت همزمان صداوس یگرمیاز تنظ یمحتوا در نشست دیاز فعاالن حوزه تول یعدادت 
 انستند.بازار د نیاز ا ونیرا خروج تلوب مایوابسته به صداوس یعنوان نهادرط حضور ساترا بهانتقاد کردند و ش

 3043اردیبهشت  13 – رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهیم

  

https://iran-bssc.ir/
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 یسموم زراع نیتام در تعارض منافعاز مجلس  یکشاورز ونیسیکم ینگران   
  

 

 3013اردیبهشت  ۰۸ـ ( مجلس یکشاورز ونیسیکم یسخنگو) خواهیاحد آزاد
 تعارض منافع در حوزۀ کشاورزی 

 

 سیر رئبا حضو یاسالم یمجلس شورا ستیز طیو مح یعیآب، منابع طب ،یکشاورز ونیسیکم هایدستور کار یکی از 

استان  33اعالم شده در  یهابر اساس گزارش .از آفات مهاجم خصوصا ملخ بود یسازمان حفظ نباتات ارائه گزارش

 یدر ماده موثره آنها بازنگر دیبحث دارد و با یسموم جا وعبا استفاده از سموم موجود با آفات مبارزه شده است اما ن

 میارد ییهایو نگران هایوجود تعارض منافع عقب ماندگ لیسموم به دل نیتام نهیگذشته در زم یهاسال یشود. ط

 .میبه دنبال رفع آن هست دایکه شد
 پایگاه راهبرد معاصر 

 
 

 شودیاجرا م یطرح رفع تعارض منافع در خراسان جنوب   
  

 

 3013اردیبهشت  ۰1ـ ( یخراسان جنوب یدانشگاه جهاد سیی)ی صادق نیجالل الد
 کلیات تعارض منافع 

 

 تعارض منافع در تیریمد یمورد نظر برا یو راهکارها هاتیموقع ییشناسا نکهیبا اشاره به ا یصادق نیالد جالل

 تیریمد یقاتیطرح تحق یسپرده شده است، از اجرا یبه جهاد دانشگاه تیمامور کیبه عنوان  ،یاجرائ یهادستگاه

کالن پروژه در سطح کشور توسط  کیطرح به صورت  نیا خبر داد. ستان،ا ییاجرا یهاتعارض منا فع در دستگاه

 اتاق ندگانیبا نما یو کارشناس یعلم یهامصاحبه ،یدر حال اجراست.  در استان خراسان جنوب یجهاد دانشگاه

صورت گرفته است و  یکشاورز ینظام مهندس نیساختمان و همچن یاصناف، اتاق تعاون، سازمان نظام مهندس

 اند. طرح به عمل آورده نیرا با پژوهشگران ا یاستهیشا یمذکور،  همکار یهامانساز

 در رفع یو منطق یعلم یاز روش ها یکیگفت: نیز  یپژوهشگر طرح تعارض منافع در خراسان جنوب ،ینیز یهاد

ح مختلف و سپس اصال یتعارض منافع با گرفتن بازخورد از نهادها و سازمان ها یها گاهیجا ییتعارض منافع، شناسا

از آنجا که  رفع تعارض منافع است. یبرا یداخل ینامه ها نییافزودن آ ایکاستن و  یو مقررات و در موراد نیقوان

و  یکنظام پزش رینظ یو صنف یحرفه ا یاتاق تعاون و انجمن ها ،یاتاق اصناف، اتاق بازرگان رینظ یدمجامع اقتصا

 رهیدر تماس و ارتباط هستند، تجارب و ذخ یمختلف دولت یخود با دستگاه ها یها تیفعال یدر راستا ینظام مهندس

ر تجارب که ناظ نیاز ا یکه استخراج بخشدارند  ییاجرا یادار ستمیاز مسائلشان در مواجهه با س یدانش ارزشمند

 بر مباحث تعارض منافع است، مدنظر است.
 خبرگزاری ایسنا 

https://rahbordemoaser.ir/fa/news/133740
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/133740
https://www.isna.ir/news/1401022617414
https://www.isna.ir/news/1401022617414
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 شده است لیبه خزانه دوم دولت تبد یصندوق توسعه مل  
  

 

 3013اردیبهشت  ۰3ـ ( محاسبات کشور وانید سیرئ) مهرداد بذرپاش
 تعارض منافع در دولت 

 

ندوق ص گاهیمحاسبات قرار گرفته است. جا وانیدر دستور کار د یصندوق توسعه مل یهاعملکرد پروژه یحسابرس

امنا صندوق در سازمان برنامه و بودجه قرار  أتیه رخانهیهم اکنون دب است. نامناسب یاسیدر ساختار س یتوسعه مل

 نیشده که ا لیها تبدعمال به خزانه دوم دولت یصندوق توسعه مل به صورت مستقل عمل کند. دیبا یدارد در حال

که  نباشد یاود و به گونهامنا اصالح ش أتیه بیترک دیدر اساسنامه صندوق با است. یراهبرد یاتفاق، اشتباه

تعارض  نیداشته باشند؛ ا اریامنا را در اخت أتیاعضاء ه تیاکثر ،یمصرف کنندگان منابع صندوق توسعه مل نیبزرگتر

 حل شود. دیمنافع با

و  یگزاف، جار یهانهیندارند. هز یعملکرد قابل قبول ،یصندوق توسعه مل التیعامل در بازپرداخت تسه یهابانک

و  دخل نیارائه شود که ا یصندوق نوسعه مل نیها باعث شده به صورت مکرر درخواست برداشت از ان دولتروزافزو

آنها گذشته و اقدام  یبده دیها از سررستملک سهام بدهکاران کالن که سال تصرف، موجب بروز چالش شده است.

سازمان برنامه و بودجه  یاکه بر  یرامبا همه احت نیاست. همچن یشنهادیپ یهااز روش یکیاند، نداشته یدرخور

به  دیاب یارز رهیدر  سازمان برنامه و بودجه باشد.شکست حساب ذخ یصندوق توسعه مل رخانهیدب دیقائلم، اما نبا

موجب  ندهیدر آ دوارمیکه ام گذردیم یسال از آغاز به کار صندوق توسعه مل 31عبرت مورد توجه باشد؛  کیعنوان 

 افتخار شود.
 پایگاه صندوق توسعه ملی 

 
 

  کندها تعارض منافع ایجاد مییسازان در خودروسازقطعهسهامداری   
  

 

 3013اردیبهشت  ۰3ـ ( و معادن مجلس عیصنا ونیسیعضو کم)ی روزیحجت الله ف
 تعارض منافع در صنعت 

 

در  سازانبه عنوان مثال چون قطعه .مواجه است یاشهیمشکالت ر یکسریبا  یحوزه صنعت خودروساز یبه طور کل

خودروساز با قطعه ساز قرارداد  کی یوقت نی. بنابراکندیم جادیمسئله تعارض منافع ا نیسهم دارند، ا یخودروساز

طعات ساخت ق یکه برا هیمواد اول یبرخ تیفیدارند ک دهیعق یمتاسفانه برخبه دنبال منافع خود است.  بنددیم

است که  یهمم اریمسئله بس نی. اشودیقطعه کاسته م تیفیک زانیاز م لیدل نیاست به هم نییپا شودیاستفاده م

 .ردیحوزه قرار گ نیدر دستور کار دست اندرکاران ا دیبا
 پایگاه خبری بازار سرمایه 

 

https://www.ndf.ir/news-management/ID/2596/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ndf.ir/news-management/ID/2596/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.sena.ir/news/77495/
https://www.sena.ir/news/77495/
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  ستیز طیحفاظت مح نیقوان یرفع تعارض منافع در اجرا اکمیتیحراهکار  
  

 

 3013اردیبهشت  ۰1ـ  فصلنامه فقه
 تعارض منافع در حوزۀ محیط زیست 

 

اه ش نیحسعنوان مقالۀ علمی از « ستیزطیو مقررات حفاظت مح نیقوان یتعارض منافع در اجرارفع یراهکار فقه»

 هیفردوس یمحمد نوذر و  یدریمحمد جواد ح  (،حقوق دانشگاه قم یفقه و مبان رشته یدکترا یدانشجو) کیب

فصلنامه فقه منتشر  3013( است که در شماره فروردین حقوق دانشگاه قم یگروه فقه و مبان )اعضای هیئت علمی 

ان از بحر  یاهبخش عمد ست،یزطینظران حوزه محاعتقاد اکثر صاحببهشده است. در چکیده این مقاله آمده است: 

 یتعارض منافع در اجرا نهیاست که زم ستیزطیو مقررات مح نیاز قوان یاز نقص برخ یدر کشور ناش یطیمحستیز

از  تاظحف یکه خود متول یدولت یهادستگاه یبرخ انیم نیرا فراهم کرده است. در ا ستیزطیو مقررات مح نیقوان

قدرت  و ر،یگمیمقام ناظر و تصم نیتریبوده و عال ستیزطیمح حفاظت یعالیثابت شورا یو از اعضا ستیزطیمح

از  ست،یزطیقانون حفاظت مح ۰مفاد ماده  هیدر سا اند،ستیزطیدر همه شئونات امور مح یگذاراستیبالمنازع س

کشور  یدر قبال مصالح مل ستیزطیحفاظت مح نیانقو یتعارض منافع در اجرا نفعیذ یهاطرف نیترعمده

رفت از راهکار برون نیترعیو سر نیترنهیهزکم ن،یترمناسب ،یلیتحل-یفیپژوهش توص نی. در اشوندیم محسوب

 یاجرا نهیکه زم ۰از جمله ماده  شود؛یم یبررس ستیزطیمح یشکل نیاز قوان یبحران که معلول نقص برخ نیا

که « ضرر ال» یبا استناد به قاعده فقه بیترت نیو مقررات را فراهم نموده است؛ بد نیقوان زیآمضیو تبع ینشیگز

 گاهیجا ست،یزطیقانون حفاظت مح ۰در مفاد ماده  یاست، با بازنگر یمفاد اصل چهلم قانون اساس نیهمچن

قا ارت یتیگانه( و حاکمسه یقوا) یافراقوه یبه شورا یاقوهدرون یادار یاز شورا ستیزطیحفاظت مح یعالیشورا

 ست.ا یطیمحستیبحران ز حیصح تیریو مد ستیزطیمح نیقوان یتعارض منافع در اجراعآن رف جهیو نت افتهی
 فصلنامه فقه 

 

  در اداره بهزیستی هرمزگانبخشنامه تعارض منافع  تیوضع نیآخربررسی  
  

 

 3013اردیبهشت  ۰3ـ  اداره بهزیستی استان هرمزگان
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 یستیزسرپرست اداره کل به استیبه ر یاز حقوق مردم در سال جار انتیو ص یسالمت ادار تهیجلسه کم نیاول

 یبه درخواست ها یدگیسامانه سامد مرتبط با رسـ تیوضـع نیجلسه آخر یابتدا در استان هرمزگان برگزار شد.

زارش گ یو هماهنگ رشیاداره پذ سیآن توسط رئ رامونیو مشکالت پ لیمسا حیو تشر یمحترم جمهور استیسـفر ر

بخشنامه تعارض منافع و منع  تیوضع نیه با آخرعملکرد در رابط تیریادامه پس از ارائه گزارش دفتر مد در شد.

 بحث و تبادل نظر شد. ینظارت یمهایت لیکارکنان دولت ، در خصوص تشک
 سازمان بهزیستی کشور 

 

https://jf.isca.ac.ir/article_72517.html
https://jf.isca.ac.ir/article_72517.html
https://www.behzisti.ir/news/57473/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401
https://www.behzisti.ir/news/57473/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401
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 اخبار کره مریخ به جای مسائل واقعی مردمیرسانه ا رانیتعارض منافع مد :  
  

 

 3013اردیبهشت  13ـ   (انیفرهنگ)مدرس دانشگاه ی خادم مسجد دیحم
 هاتعارض منافع در حوزۀ رسانه 

 

 رانیضور مدشاهد ح یمجاز یشود. امروزه با کمال تأسف در فضا داریمختلف تعارض منافع ممکن است پد یدر جاها

و  یشخص یمنفعت زانیمردم بلکه م یدهند و اخبار را نه برا یخود را پوشش م یکه اخبار انتخاب میهست یرسانه ا

 هاهرسانمدیران باعث شدند که رسانه آن ها؛   ممرد نیهم نکهیغافل از ا .کنند یپست و مقامشان پخش م یداریپا

 تیمحبوب یرو یکه اثر را پخش کنم یمطلب دهند که نکند من  یاالهم  خبر م یخود االهم ف یدر پوشش رسانه ا

داشته باشد چرا که عواقب آن ممکن است باعث حذف پستم  ندهیفالن نما یرو یاثر منف ایفالن چهره و فعال داشته  

ون با چ یول ،دیشهرستان به حساب آ اتیو مطالبه به جا  و از ضرور یقو اریگردد لذا هرچند مطلب نگاشته شده بس

طفره رفتن از مبحث روز شهرستان و استان  یکند و برا یاز انتشار آن ممانعت م انه نا سازگار است رس ریمنافع مد

لب مط نیدهند تا از ایب را انعکاس میروزمره عوام فر اءیاش ای دینما یو ... م خیاز  کره مر یخود اقدام به پخش اخبار

 ستیسوزندان اخبار روز ن یرسالت رسانه ا .در منافع باشدتعارض  قیتواند از مصاد یم نهایکه متأسفانه ا دیگذر نما

 یه مگذارند ک یم ادگاریرا در جامعه به  یرسانه ها  فرهنگ و رفتار ناصواب رانیمد نیاست  و ا یبلکه صداقت رسانه ا

 .شود شتریطلبد نظارت ها ب
 پایگاه خبری شوشان 

 

 در واردات واکسن ریتضاد منافع و تاخ :در دادسرا یپرونده نمک  
  

 

 3013اردیبهشت  ۰3ـ  خراسانوزنامه ر 
 ظام سالمت و درماننفع در تعارض منا 

 

کبد و گوارش همراه با  یهایماریتخصص بتهران بزرگ و فوق ینظام پزشک رهیمد ئتیه سیان، رئیعلو دیمو

ال مرداد س ،یبهشت دیشه یو استاد تمام دانشگاه علوم پزشک ژهیو یهاتخصص مراقبتفوق ان،یمحمدرضا هاشم

 یبرا نادرست یهاروش یریرگکاکردند. به تیبهداشت بود، از او شکا ریهنوز وز ،«ینمک دیسع»که  یگذشته، زمان

در  رینادرست، تضاد منافع و تاخ ماتیتصم لیبه دل مارانیاز ب یداد قابل توجهتع مبتال به کرونا، مرگ مارانیدرمان ب

ده است. درج ش نیشیبهداشت پ ریوز یبرا شدهلیتشک ییاست که در پرونده قضا یواردات واکسن، از جمله مسائل

اند و نکرده تیشکا «ینمک»دو پزشک، از  نیکه تنها ا دهدینشان م نیماجرا همچن نیاز ا یهمشهر یهایبررس

 ت،یماه از ثبت شکا3او ثبت شده است. بر اساس اعالم منابع آگاه، با گذشت  هیهم در دادسرا عل یگرید یهاتیشکا

 یبرا ینمک دیدادسرا از سع که رسدیموثق خبر م یرچند که از منبعه. است امدهیپرونده ن نیا یبرا یاهیهنوز ابالغ

 « دعوت و او هم مراجعه کرده است. ابهامات و سواالت یپاسخ دادن به برخ
 خراسانوزنامه ر  

 

http://shooshan.ir/fa/mobile/108887
http://shooshan.ir/fa/mobile/108887
https://www.pishkhan.com/news/266705
https://www.pishkhan.com/news/266705


 

 

 

 

 

 12 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 بردیچاقو دسته خود را نم :حوزه سالمت یرگوالتور یهاچالش  
  

 

 3013اردیبهشت  ۰1ـ  (بنیانگذار شرکت چارگون) یطبرانیاکبر نیشاه
  ظام سالمت و درماننتعارض منافع در 

 

 ریردبس ،یلیرضا جم تیریبا مد سیپرد یپنل هلث تک در محل پارک فناور نوتکس،یا شگاهیروز از نما نیدر سوم

ه سالمت و پژوهشگر حوز  کروسافتیدر ما ستینتیسا تاید کتا،ییندس محمد شکوهنامه کارنگ، برگزار شد. مههفته

 نیاطالعات کشور و شاه یفناور یشورا کیسالمت الکترون یطرح مل ریمد زادهوسفی یمهد تال،یجید

مت عمده در سال یهاپنل به مسائل و چالش نیدر ا پنل بودند. نیچارگون، سخنرانان ا گذارانیبن ،یطبرانیاکبر

 حوزه پرداخته شد. نیا یگرمیکشور و تنظ تالیجید

بهداشت سابق، قبل از وزارت داروخانه داشته  ریوز یدر مورد تعارض منافع در نظام سالمت گفت: وقت یطبر نیشاه

. به نظر من اصل داستان، تضاد بردیدر کشور موافقت کند. چاقو دسته خود را نم یارهیامکان ندارد با داروخانه زنج

به  رانیمد نی. امیاحوزه سالمت منصوب کرده رانیسمت مد است که پزشکان را به نیمشکل ما ا نیمنافع است. اول

 یریشگیپ یاما برا کنند؛یم یادیز نهیدرمان هز زاتیتجه یو به فکر درمان هستند. برا دهندینم تیاهم یریشگیپ

 نیاست. ا یماریحوزه در ب نیدر ا رندهیگمیاست. منافع افراد تصم یماری. چون درآمد پزشک از بشودینم یانهیهز

 نیا یندارد. به هر جا تیآن اهم یما برا یو سالمت کنندیم نهیما را هز یناخالص مل دیدرصد از تول 3۸افراد حدود 

 شده است. یدشوار اریکالف کار بس نیو باز کردن ا دینیبیتضاد منافع را م د،ینگاه کن ستمیس

زه حو تیریاز مد دیکرد: به نظر من در وهله اول پزشکان با دیها تاکفائق آمدن بر چالش یدر مورد چگونگ یطبر

انجام  یریشگیپ یرو دیبا یگذارهیکه سرما کنمیسالمت کنار بروند، چون تضاد منافع دارند. در وهله بعد فکر م

 شود.
  نامه کارنگفته ه 

 
 

  زیتبر ینامه تعارض منافع شهردار نیآئانتشار   
  

 

 3013اردیبهشت ـ  های شورای شهر تبریزمرکز پژوهش
  هاشوراها و شهرداریتعارض منافع در حوزۀ 

 

ر خبر داد و اظها زیتبر ینامه تعارض منافع در شهردار نیآئ بیاز تصو زیشهر تبر یشورا یهاپژوهشمرکز  سیرئ

نامه ین. این آیامور موثر واقع شود ندیو بهبود فرآ یشفاف ساز ل،یمسا یرخآن بتواند در رفع ب یکرد که اجرا یدواریام

  :یدسترس نکیلنیز منتشر شده است.نامه  نیآئ نیا لیفابخش تنظیم شده است.  30ماده و  10در 

 زیتبر یتعارض منافع در شهردار تیرینامه مد نیآئ
  زیشهر تبر یشورا یهامرکز پژوهش 

 

https://karangweekly.ir/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://karangweekly.ir/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://rctbz.tabriz.ir/uploads/user/1320/2%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9.pdf
https://rctbz.tabriz.ir/News/248/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%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%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d8%af.html
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 باشد گریو باز گرمیهمزمان تنظ تواندینم مایصداوس  
  

 

 3013اردیبهشت  ۰3ـ   پایگاه خبری پیوست
 هاتعارض منافع در حوزۀ رسانه 

 

انتقاد  یبا بخش خصوص مایو رقابت همزمان صداوس یگرمیاز تنظ یمحتوا در نشست دیاز فعاالن حوزه تول یعدادت
 بازار دانستند. نیاز ا ونیرا خروج تلوب مایوابسته به صداوس یعنوان نهادرط حضور ساترا بهکردند و ش

ز و پ یستیشعار ژورنال کیضد انحصار بودن  سبز نما گفت: شهینسل اند رعاملی، مدحاج محمود عطار یمهد
 یمیظع یهاتیو از حما دهدیقرار م تیها را مورد آزار و اذتمام پلتفرم ونی. تلوبفتادهیروشنفکرانه است که اتفاق ن

 یکی یزیساترا مم آورد و ادامه داد: انیمسئول سخن به م یتیحاکم ینهادها انیاز اختالف م عطار برخوردار است.
ارشاد در ساترا تکرار شد. پروژه که تمام شد ارشاد نگذاشت  ینیما را بر عهده گرفت و تمام مراحل بازب یهاالیاز سر

اجازه  دیکه مجوز گرفته بود یاز همان دیبرو تو گف مید چون ناراحت شده بود که از ساترا مجوز گرفتکار پخش شو
 شد. دهیسرمان بر یتیدو نهاد حاکم یدر دعوا تیکارتان پخش شود. در نها دیریبگ

ت وجود ران نشست بود که انتقاداتش در مورد نیاز افراد حاضر در ا گرید یکی والیت رعاملیمد ،یعمروآباد محمد
استفاده  خواهندیکه م یطورخود به هیحق دارند از سرما یخصوص یهاحوزه را مطرح کرد و گفت: پلتفرم نیدر ا

 یسر کیدهند. اما  شیپلتفرم خود نما یرا فقط رو کنندیم دیکه تول یزیدارند چ یو نماوا حق قطع مویلیکنند. ف
رد و انتقاد ک زیدر بازار ن گریو باز یعنوان متولبه مایضور همزمان صداوساز ح والیت رعاملیمدوجود دارد.  زیها نرانت

است  یدار نشود. اما االن اوضاع طورخدشه دکنندهیتا منافع تول ندیرشد بچ یبازار استراتژ یبرا دیگفت: حکومت با
است و  یخودش بانکه  یسازمان ی. به چه حقدهدیم یو نشر و ساخت را چه کس غاتیمجوز تبل میدانیکه ما نم
از مجوز دادن کنار بکشد و بعد وارد  دیبا مای. صداوسستیرقابت سالم ن نیا شود؟یوارد بازار رقابت م دهدیمجوز م

. ستیاست. بحث پول ن یاسیکشور س نیدر ا زیچون همه چ اندازدیرا راه م ونیتلوب مایرقابت شود. صداوس
ر آنها نظ ریکه ز کندیم دیتول ییزهاید. چون اگر بزرگ شود چبزرگ شو یبخش خصوص خواهدیفقط نم مایصداوس

 به مردم است. تیعدم اعتماد حاکم نهایا یتمام شهی. رستین
 ینقش نهادها یگرمیمرکز مطالعات توسعه و رقابت و کارشناس رقابت و تنظ ریمد ان،یجعفر یمحمدمهد نیهمچن

  زیوکارها مانند خاک حاصلختوسعه کسب یبرا دیبا ریفراگ ینهادها یسر کیکرد، او گفت:  حیرا تشر گرمیتنظ
لط به قدرت مس لیداخل بازار تبد یهااز شرکت یکی نکهیمختل شود. نخست ا تواندیباشند. بازار به دو شکل م

(Dominantشود و رفتارها )همبه یکند که باعث شود باز ییهادولت کمک نکهینشان دهد و دوم ا یضدرقابت ی 
ها الس رانیبازار فرهنگ در ا کوچک و متوسط است. یهاو به ضرر شرکت کندیم ترضیها بازار را مرکمک نیا. زدیبر

 یبازار شود. گردش مال نیاعتماد کند که وارد ا یبه بخش خصوص دیدولت بوده و با اریدر اخت یبه صورت انحصار
VODیبودن محتوا گانیرا شده است. کینزد مایوسصدا یمایچند برابر و به معاونت س 31 – 3۸ یهاها از سال 

 ای برود باال متیق ندهیدر آ شودیدادن باعث م فیتخف ایبودن  گانیاست. را یتهاجم یگذارمتیمصداق ق ونیتلوب
 سقوط کند. تیفیک

 پایگاه خبری پیوست 
 

https://peivast.com/p/132119
https://peivast.com/p/132119
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 :یبه بخش خصوص یدولت یهابنگاه یگره کور واگذار تعارض منافع  
  

 

 3013اردیبهشت  13ـ  پایگاه بورسان
 سازیتعارض منافع در حوزۀ خصوصی 

 

ود که نشان ب یواجد نکات مثبت رانیدر اقتصاد ا یسازیخصوص یالمللنیب شیهما نیدر اول یسیرئ میسخنان ابراه

 قیهنوز به صورت عم رسدیحال به نظر م نیدولت مثبت است. با ا یکل یهایریگهتاز ج یحداقل برخ دهدیم

 زین یورهرهب شیاما تنها راه افزا دهد؛ شیبنگاه را افزا یورمعجزه کند و بهره تواندینم تیمالک رییتوجه نشده که تغ

 عملکرد بنگاه است. یبا هدف بهبود بستر نهاد تیمالک رییتغ

 یمساله وجود دارد که اعطا نیا شهیاست و هم یتعارض یدارا ندیفرآ یبه صورت کل ایدر دن تیانتقال مالک ندیفرآ

 کیه در آن است ک تیزا بودن انتقال مالکمشکل یاصل لی. دلساز باشدمشکل تواندیم گریشرکت به شرکت د کی

و سهامدار و...( که با صرف  ریعمده با خرد، مد انها وجود دارد )تعارض منافع سهامدار شرکت انواع تعارض منافع

 یهایسازیدر خصوص یمساله به صورت واضح نیها را حل کرد. اتعارض منافع توانیلزوما نم تیمالک رییتغ کی

کسب و کار با کارکنان  دیصاحبان جد ایتعارض سهامداران عمده با خرد و  لیکه به دل یمتعدد وجود داشته به نحو

 دیچرا که بالقوه سهامدار جد شده به اقتصاد را نداده؛ یاساسا امکان بازگشت شرکت واگذار کتشر  یمیقد

 شود. اننفعیذ ریگسترده با سا یفات حقوقحل اختال ریآنکه اس ایبه نفع شخص خود فساد کند  ای توانستهیم

را حل کند  یمشکل تواندینم ییبه تنها تیمالک ریینفت و گاز نشان داد که صرف تغ یهادر مورد شرکت هیروس تجربه

دهد.  شیبنگاه را افزا ییکارا شیافزا یوجود ندارد که تکنولوژ ینباشد عامل زین یاگر بنگاه خصوص گریو از طرف د

حو کامل به ن کیمنتظر ماند تا هر  توانیهمزمان باشد و نم دیبا ینهاد یهارساختیو ز تیمالک رییتغ لیدل نیبه هم

 کرد. یسازیانجام شود و سپس اقدام به خصوص
 پایگاه بورسان 

 
 

 کنند نییکشور را تع یپول استیس دیبانکها نبا رانیمد  
  

 

 3013اردیبهشت  13ـ  (شرفتیتحول و پمعاون پژوهش و توسعه مرکز ) ییرزایصابر م
 نظام بانکیفع در تعارض منا 

 

ها بانک رانیحضور مد ،یجمهور استیر شرفتیتحول و پ یهایمعاون پژوهش و توسعه مرکز همکار ییرزایصابر م

 یمعن نیبه ا یکاتوریرا مصداق بارز تعارض منافع دانست و افزود: در حالت کار یبانک مرکز ایپول و اعتبار  یدر شورا

  سپرده باشند. محلاز دزدان آن  یمحل را به جمع کی یاست که اداره کالنتر

 مشاهد برنامه تصویریلینک 
 مسیر اقتصادایگاه پ 

 

https://bourseon.com/nDgL-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://bourseon.com/nDgL-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://masireqtesad.ir/video/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7/
https://masireqtesad.ir/video/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7/
https://masireqtesad.ir/video/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7/
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 به بورس کاال هتعارض منافع و حمالت جانبداران  
  

 

 3013اردیبهشت  13ـ  (رانیا یشرکت بورس کاال  یعمومروابط ریمد) یسعدیمحمد حسن
 ازار سرمایهبفع در تعارض منا 

 

 جادیا به منزله تیفافش نیعرضه و فروش محصوالت گوناگون فراهم کرده است. ا یشفاف برا یبورس کاال، بستر

از بورس کاال  را دکنندگانیو تول عیصنا یتینارضا نهیتعارض منافع زم نیاست و هم عیصنا یبرخ یتعارض منافع برا

 یفاف براش یبستر جادیا نیعرضه و تقاضا و همچن انیتقابل م یبورس کاال برا یبسترساز هیدر سا .کندیفراهم م

 نیهم .شودیحذف م رد،یگیقرار م دکنندگانیتول ای عیصنا یبرخ اریختکه در ا یرانت ای ژهیو ازاتیمعامالت، امت

 یبرا یادعا کرد که بورس کاال بستر طورنیا توانیواقع م در خواهد شد. یهمنت عیصنا یتیبه نارضا زیحذف رانت ن

 رشفافیغ یدر فضا تیگذشته به فعال یهادر دهه عیاز صنا یاریبس کهیاست. در حال عیصنا یعملکرد تیشفاف

 وعموض نیمخالف هستند. ا تیشفاف تیواحدها با ورود معامالت خود به بورس کاال و تقو نیا جهیاند و درنتعادت کرده

 زنند.موجود دست ب یفضا بینداشته باشند و به تخر تیاز عملکرد بورس کاال، رضا ادشدهی یهاگروه شودیموجب م

جلس م ندگانیالعات غلط به جامعه، نمادارند، اط اریکه در اخت یاژهیو یازهایبر امت هیبا تک ادشدهیهدف  یهاگروه

ود را خ یسودآور ای یتداوم رانتخوار نهیغلط، زم یدهآدرس نیبر ا هیودر ادامه با تک دهندیم گذاراناستیس ریسا ای

اهد منجر خو گذاراناستیمسئوالن و س یاشتباه از سو یریگمیبه تصم یغلط حت یدهآدرس نیا .کنندیفراهم م

 شد. 
 معدنوزگار ر  

 

 ؟سیپرسپول یا  یمل میت :تعارض منافع یبر سر دوراهری باق میکر  
  

 

 3013اردیبهشت  13ـ  الیننآبر خپایگاه 
 رزشوفع در تعارض منا 

 

 هم بود به سیپرسپول یدرباره حضور او که همزمان مرب ییهاثیحرف و حد یمل میدر ت یباقر میاز زمان حضور کر

باعث شده تا موضوع تضاد منافع درباره او به گوش  یمل میو ت سیوجود آمد چرا که حضور همزمان او در پرسپول

 سیپرسپول نیب دیبا یاعالم کرده که باقر یمل میت یسرمرب چیکشورمان اسکوچ یمل میت ریمد یلیاست دیحم برسد.

 انیبه پا فصل انیدر پا سیبا پرسپول یباقر میاست که قرارداد کر یدر حال نیرا انتخاب کند. ا میت کی یمل میو ت

آن  انیپا ای یهم درباره ادامه همکار ینکرده بلکه موضع مشخص دیقرارداد را تمد نیاو او هنوز نه تنها  دیخواهد رس

 تیفعال یها در خصوص تضاد منافع او براصحبت یبرخ یمل میدر ت یباقر میاز زمان حضور کر اتخاذ نکرده است.

 یربم نیا تیکه در نها دید دیهمه با نیمسائل نداد. با ا نیبه ا یاپاسخ قاطعانه یمطرح شد اما باقر یمل میدر ت

 خود را ادامه دهد. تیفعال میتا در کدام ت ردیگیم میتصم
 یننالآخبر  

  

https://www.smtnews.ir/article/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF
https://www.smtnews.ir/article/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1633207
https://www.khabaronline.ir/news/1633207
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 برد؟ینفع م یاستیاز چه س یچه کستحلیل فضای مجازی: 
  خاص یگروه ایعموم  یبرا یگذاراستیس

 
 محمد عادلی 

 

غیردولتی  بندی مدارسگذشته توجهات بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد، طرح رتبه یکی از خبرهایی که در هفته
رو کاربران گونه مدارس و تضعیف مدارس دولتی است. ازاینبود که بنا به نظر مخالفان سیاستی در راستای تقویت این

نین ها در چنعت از حضور فرزندان آنگذاران حتی خواستار مماداری و تعارض منافع سیاستدر کنار اشاره به مدرسه
 اجرایی نیز یکی از هایدستگاه و گانهسه قوای شفافیت دوفوریتی ( طرح۳مدارسی شدند. موافقت مجلس با ماده )

موارد پرمناقشه بود چراکه بنا به تبصره این ماده بسیاری از نقاط پرریسک تعارض منافع از شمول قانون خارج شده و 
 ین طرح را ناکارآمد کرده است.عمال  بخشی از ا

حال در مرکز گذاری تأثیرگذار هستند؛ چنانچه تابهگذار و نظام سیاستهای سیاستعوامل مختلفی بر اولویت

توان در وقایع این عنوان یکی از این عوامل معرفی شده است. میبه تعارض منافعتوانمندسازی حاکمیت و جامعه 

ت کنند و یا طرح شفافیهای آموزشی جهتی خاص را دنبال میکه سیاستطوریهفته نیز این موضوع را مشاهده کرد به

ستقیمی توان منافع غیرمتر مینهانای پاما در الیه ای به خطر نیفتد؛شود که منافع عدهای تنظیم و تصویب میگونهبه

س گذاران در مدارتوان در مسئله تحصیل فرزندان سیاسترا دید که شاید در وهله اول به نظر نیایند. نمونه آن را می

 سازی آموزش پیش رود.ها به سمت خصوصیخصوصی مشاهده کرد که سبب شده است عامدانه یا ناآگاهانه سیاست

 گذاریاولویت سیاستتقویت مدارس خصوصی در 
 ود یک، درجه سه به آینده تحصیلی سال از غیردولتی مدارس وپرورش،آموزش وزیر ؛ معاونزاده محمود احمد گفته به

 و دهش مطلع مدرسه هر رتبه ای خاص ازسامانه به مراجعه توانند بامی هاشوند که بنا به آن خانوادهمی بندیرتبه سه و

کنند. واکنش منفی کاربران به این موضوع مبتنی بر این بود که چنین  را پرداخت هر مدرسه رتبه با متناسب شهریه

ی گسترش مدارس خصوصی است. بوده و نوعی سیاست تشویقی در راستا عدالت آموزشیاقدامی درست برخالف 

 نویسد:چنانچه کاربری می

 رسمی تبعیض یعنی شوند. اینمی بندیدرجه آینده سال از غیردولتی مدارس کرد اعالم پ.آ وزارت» 

 یگرد ببیند. گامی آموزش برود والدین پولداری درجه به بسته هم آموزدانش کند،می بندیدرجه پ.آ. شودمی

 «.آموزش در تبعیض و سازیدر کاالیی

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/
https://www.yjc.news/fa/news/8139383/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/16950/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/16950/
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گونه اقدامات گذاران را دلیل اینای دیگر از کاربران تعارض منافع سیاستاما فارغ از بحث عدالت آموزشی، عده

گیری آموزشی کشور به نفع داری برخی مسئوالن سبب شده است که جهتها مدرسهدانستند؛ چراکه به گمان آنمی

 مدارس خصوصی باشد:

 الیع شورای در و هستند سازی تصمیم و گذاریسیاست جایگاه در که کسانی ینکها یعنی تعارض منافع» 

 «.اندپولی مدارس اند، مالکنشسته آ.پ عالی شورای و فرهنگی انقالب

 به انتقاد نپرداختند و راهکارهایی نیز پیشنهاد داده
 
دارس توجهی به ماند. همواره یکی از دالیل بیاما کاربران صرفا

در نظر برخی کارشناسان حضور فرزندان مسئوالن در مدارس خصوصی بوده است  ویت مدارس خصوصیدولتی و تق

آموزان مدارس دولتی نداشته باشند. بنا به همین نوع استدالل که سبب شده است، توجه چندانی به وضعیت دانش

 دهد:یکی از کاربران چنین پیشنهاد می

 و مسئولین مدیران همه آینده، فرزندان تحصیلی سال در عدالت آموزشی: مسیر شروع برای پیشنهادی» 

 عممنو  مدرسه خصوصی در نامکنند و ثبت تحصیل مدرسه دولتی باید در در سراسر کشور وپرورشآموزش

 .«باشد باید چنین دولتی مدیران همه بعدی فرزندان گام در و شود

 قانونی برای شفاف نشدن
 هایاهدستگ و گانهسه قوای شفافیت دوفوریتی طرح دگان مجلس با بررسیدر روز چهارشنبه هفته گذشته نماین 

 ازجمله قانون این مشموالن»کند که کردند. این ماده بیان می موافقت مذکور طرح (3) ماده با نهادها سایر و اجرایی

( نگهبان شورای و مجلس اختالفی موارد در اساسی قانون 112 اصل اجرای در فقط) نظام مصلحت تشخیص مجمع

 نظام، صلحتم تشخیص مجمع نظارت عالی هیئت

 اسالمی شوراهای وزیران،هیئت اسالمی، شورای مجلس

 اندموظف قانون این موضوع شوراهای و روستا و شهر

 هایکمیسیون و صحن از اعم را خود مذاکرات مشروح

 اسامی تفکیک به را اعضا از مأخوذه آرای و هاآن تابع

 شرکت گیریرأی در که کسانی و ممتنع مخالف، موافق،

 رسانیاطالع پایگاه در ماه یک ظرف حداکثر اند،نکرده

 رد مگر نمایند، منتشر ایرایانه خوانش قابلیت با خود

 ره به مربوط قوانین و اساسی قانون موجببه که مواردی

 جلسه تشکیل قانون، این در مذکور نهادهای از یک

 .«باشد شده بینیپیش مخفی گیریرأی یا غیرعلنی

https://www.isna.ir/news/1401021106954/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/news/1401021106954/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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توانست خبری خوب باشد اما تبصره این ماده سبب انتقادات بسیاری از سوی کاربران خود میدیخوهرچند این خبر به

 نمایندگان از مأخوذه آراء کارشناسی، نظر استقالل جهت در»چراکه این تبصره اشاره دارد که  در فضای مجازی شد.

رو انتقاد کاربران ازاین..«. .است خارج ماده این شمول از دارد، ایمنطقه و صنفی جنبه که مصوباتی خصوص در مجلس

 در حوزه مسائل صنفی و منطقهبود که بسیاری از نقاط پرریسک برای شکل
 
 دانستند:می ایگیری تعارض منافع را دقیقا

 و فیصن هایمنفعت تعارض منافع، مصادیق از یکی. است منافع تعارض مدیریت شفافیت، اهداف از یکی» 

 «.است ایمنطقه

 چی رو میخوان شفاف کننقراره منفعت صنفی و منطقهاگه » 
 
 «.ای شفاف نشه پس دقیقا

 تراشی برای مهاجرت نخبگانمانع
 ناشی از هفته گذشته به این نکته  تحلیل فضای مجازیدر 

 
اشاره شد که در برخی موارد انتساب تعارض منافع صرفا

 گذاران در بین است. گویاکنند که منفعت گروهی خاص از سیاستاعتمادی افراد است و در هر سیاستی گمان میبی

 مرکز بقسکه در هفته گذشته کیانوش جهانپور؛ سرپرست اطوریاین نوع نگاه در بین برخی مسئولین نیز وجود دارد به

خصوص پزشکان را ناشی از هزینه پایین آزادسازی مدارک وزارت بهداشت دلیل مهاجرت زیاد نخبگان به رسانیاطالع

دانشگاهی عنوان کرده و دلیل باال نرفتن این هزینه را تعارض منافع دانسته است، هرچند که وی در ادامه هیچ توضیحی 

 شوند:بین منتفع میداشته و چه کسانی دراین بین وجودنداد که چه تعارض منافعی دراین

 واقعی و روزآمد و آموختگاندانش تحصیلی مدرک فروشیارزان مسیر از عمومی منابع و عامه حقوق تضییع» 

 ترک مصادیق از تواندمی غفلت روی از چه و تعارض منافع روی از و آگاهانه چه مدارک آزادسازی تعرفه نشدن

 «....باشد بینایی چشمان و شنوا گوش رود. اگر ماربش مربوطه مسئوالن فعل

کردند که مهاجرت پزشکان و نخبگان دالیل دیگری دارد که حتی با ایجاد موانعی در مقابل کاربران این انتقاد را وارد می

 توان مانع از آن شد:جدید نمی

 « 
 
ندهید  ما را مدارک ؟ حتیبگیرید را مهاجرت جلوی توانیدمی رو پیش هایسیاست با کردید فکر واقعا

 که رفتندنپذی ذلت ایرانیم پدرانمان نخبگان بیگاری در اینجا. ما به دارد شرف کردن صدها کارگر کار عنوانبه

 .«بپذیریم شما ناعادالنه هایسیاست با اکنون
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