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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

  شتعارض منافع در آموزش و پرور یریتق در مدیملزومات توفدرآمد: 
 مهلت دوماهه وزارت آموزش و پرورش   یانتعارض منافع در پا یریتبخشنامه مد یبر اجرا یتامل

 
 سمانه سهرابی

 
 بخشنامه وزیر مهمترین ماده مهلت دوماهه 

ً
آموزش و پرورش در راستای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه اخیرا

ی این وزارتخانه برای مدیریت تعارض منافع میرزایی اواخر خردادماه بود که خبر از برنامهبه پایان رسید. محسن حاجی

مان پژوهش و برنامه ریزی داری مدیران دولتی، سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس، سازهایی نظیر مدرسهدر بخش

های ای توسط وزارت آموزش و پرورش به تمامی ادارات و سازمانی کوتاهی بخشنامهآموزشی و .... داد و در فاصله

ی آن ابالغ شد که در آن تاکید شده بود مشموالن بخشنامه که خود یا بستگانشان مرکز آموزشی و پرورشی زیرمجموعه

علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی دارند حداکثر  غیردولتی از قبیل آموزشگاه

ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این بخشنامه مكلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی  مرکز غیردولتی اقدام و مجوز 

 یت در شوراها انصراف دهند.صادره را به مرجع صدور تحویل نمایند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضو

 مدیرکل ارزیابی عملكرد و رسیدگی به شكایات وزارت آموزش و پرورش در خبری اعالم کرد 
ً
ها درصد استان 08اخیرا

شده در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. تكلیفشان در این زمینه روشن شده و به زودی گزارش تكمیل

رود گزارشی توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شده و آمار مهلت دوماهه بخشنامه انتظار می بنابراین در پایان انقضای

 و ارقامی از اجرا و تحقق مفاد بخشنامه اعالم شود. 

جدای از این روند مورد انتظار، از نگاه یک ناظر بیرونی، بخشنامه وزارت آموزش و پرورش موج الزم برای حمایت 

های مثبت میرزایی، واکنش. گرچه در روزهای آغازین اعالم خبر مذکور از طرف آقای حاجیاجتماعی را ایجاد نكرد

ی فرهنگیان کشور و کارشناسان آموزش و پرورش نسبت به این اقدام مطرح شد، اما این زیادی از سوی جامعه

 های پراکنده تبدیل به یک نیروی اجتماعی حمایتگر برای این اقدام مهم نشد. واکنش

های متعددی مواجه است. از یک سو، ذینفعان بسیاری در این زمینه یریت تعارض منافع در یک بخش با پیچیدگیمد

ها برای پیشبرد سازی آنای، صنفی ـ مدنی و ... وجود دارد که مجابهای مختلف دولتی، خصوصی، رسانهدر بخش

 ی آموزش و پرورشمیان است. از سوی دیگر، حوزه یک اقدام اصالحی کار آسانی نیست؛ به ویژه اینكه پای منافع در

شناسی پیشگام فرانسوی، معتقد بود واحد ها در ارتباط است. کنت، جامعهترین نهاد جامعه یعنی خانوادهبا کانونی

ها در بحث مدرسه و آموزش و پرورش فراگیرترین ذینفعان هستند و ، خانواده است. خانوادهجامعهاصلی و سازنده 

دانند. سرشت و سرنوشت مدارس برای ه را مهمترین جایگاه برای رشد و تربیت و اجتماعی شدن فرزندان خود میمدرس

 سایر ذینفعان از این نگرانی خانوادهها مهم و موضوع نگرانی آنخانواده
ً
ها در مورد فرزندانشان بیشترین هاست. معموال

اینكه  یابد مگروزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافع توفیق نمیبرند. بنابراین هیچ اقدامی از سوی آمبهره را می

 ها برای تغییر بهره جوید. ها را لحاظ کرده و از نیروی اجتماعی فراگیر آنها خانوادهنگرانی
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 .ی آموزش و پرورش هستنددر وهله دوم، معلمان و معلمان پشتیبان )مدیران، معاونان و ...( فراگیرترین ذینفعان حوزه

درصد  26.66درصد در گروه معلمان ) 07.78هزار پرسنل آموزش و پرورش،  088مطابق اعالم منابع رسمی از حدود 

درصد معلمان پشتیبان شامل مدیران مدرسه، معاونان، سرپرست  68.82درس و های معلمان حاضر در سر کالس

حاضر در کالس و پشتیبان داریم. این جدای از  هزار معلم 088گیرند. یعنی رقمی حدود شبانه روزی و ...( قرار می

د. شونمعلمانی است که در مدارس غیردولتی مشغول به تدریس هستند و جزو پرسنل آموزش و پرورش محسوب نمی

شبرد ها برای پیسازی و استفاده از ظرفیت آنبنابراین گروه فراگیر دیگر در آموزش و پرورش معلمان هستند که مجاب

 اصالحی ضرورت دارد. هرگونه طرح 

داری و ی مدرسهدرسی، ذینفعان بزرگ و کوچک در حوزهی کمکشمار فعال در حوزهدر کنار موسسات ریز و درشت بی

ریزی درسی، سازمان آموزش استثنایی و ... دیگر اجزای وزارت آموزش و پرورش مانند سازمان نوسازی، سازمان برنامه

 اقتصاد حوزه
ً
ای و صنفی ای از نهادهای حرفهکنند، مجموعهكل داده و مدیریت میشش در کشور را ی آموزکه مجموعا

ی آموزش داریم: کانون صنفی معلمان، انجمن اسالمی معلمان، سازمان معلمان ایران، و نهادهای مدنی فعال در حوزه

سیاری ای است. بهای حرفهتشكل مجمع فرهنگیان ایران اسالمی، کانون تربیت اسالمی و ... تنها عناوین برخی از این

ی آموزش نهادی هستند که در حوزههای مردماز احزاب سیاسی نیز شاخه فرهنگیان و معلمان دارند. به عالوه، سازمان

 سرپرست و ... فعالیت دارند. داوطلبانه کودکان جامانده از مدرسه یا کودکان بی

دهد که هر اقدام اصالحی در این حوزه با زش و پرورش نشان میی آمونگاهی به همین تعدد ذینفعان دخیل در حوزه

چه حجمی از پیچیدگی و متغیرهای متنوع مواجه است. در چنین شرایطی، مدیریت تعارض منافع چه ملزوماتی را 

 کند؟ طلب می

حضور  در پیوند با منافع فردی و گروهی است؛ در جامعه تبدیل به امری هنجاری شده است. که تعارض منافع

بازنشستگان در بخش خصوصی یا اشتغال بیرونی کارکنان دولت، از سوی بسیاری از افراد جامعه به ویژه کسانی که 

گذاری و نظارت از طرف کسانی که شوند. به عالوه، قاعدهخود درگیر تعارض منافع هستند، اموری مثبت قلمداد می

شود. اینها در مجموع سبب م موضوع، امری کارآمد تصور میخود فعالیت آموزشی دارند به سبب آشنایی با چم و خ

شود درک کافی از قبح و پیامدهای منفی و مخرب تعارض منافع در نظام آموزشی و دیگر ذینفعان وجود نداشته می

ها با نیتی خیرخواهانه در پی اعتالی بخش شوند، آنباشد. از نظر بسیاری از کسانی که مشمول تعارض منافع می

اند تا بخشی از آموزش و پرورش کشور را بهبود بخشند. چگونه گذاری کردهها سرمایهاند و سالوزش کشور بودهآم

شود، از پیامدهای توان در شرایطی که امری از جانب ذینفعان هنجاری، مثبت و به نفع توسعه کشور قلمداد میمی

 منفی آن سخن گفته و درصدد مقابله با آن برآمد؟ 

ا کوشیدم که توضیح دهم چرا تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش موضوعی به غایت دشوار و پیچیده است. تا اینج

شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافع به ابعاد و اکنون سوال این است که آیا در برنامه طراحی

 مسائل فوق اندیشیده شده است؟ 
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رادی که در قدرت هستند این است که اصالح سیستم باید بر اساس متد باال به پایین و با به طور کلی تصور غالب در اف

دهد که داشتن اقتدار الزم و کسب مجوز از به ما نشان می PDIAهای به کار گرفتن اقتدار سازمانی انجام شود. آموزه

م است. بدون کسب اقتدار و مجوز الزم، مقامات برای پیشبرد یک برنامه اصالحی درون نظام اداری، امری حیاتی و مه

توان امیدی به اصالح سیستم داشت. اما در اختیار داشتن اقتدار برای پیشبرد یک برنامه اصالحی، به تنهایی تنها نمی

بی نظیر مراتپذیر است نه یک بروکراسی واقعی. در بروکراسی آرمانی ساختاری سلسلهدر یک بروکراسی آرمانی امكان

هایی صادر و به قرار است: مناصب سطح باال بر اساس سطوح روشن اختیاردهی دستورالعملبر  1شكل 

یده ترین سطوح بروکراسی رسانداز به پایینکنند و این دستور به شكل روان و بدون دستهای خود ابالغ میزیرمجموعه

 ند. های موجود در عمل این اندازه آرمانی نیستشود. اما بروکراسیو عملیاتی می

  

 
 (672: 1200: نوع ایدئال ساختار بروکراتیک )اندروز و همكاران،  1شكل 

ریخته و کژکارکرد، اما ساختار اقتدار به این شكل توزیع و تنظیم نشده است. ارتباطات افقی، در یک بروکراسی در هم

قتدار را در یک بروکراسی کژکارکرد های رقیب و ... ساختار ای ساختار، وجود قدرتگسسته شدن خطوط اقتدار در میانه

دهد بروکراسی در ایران کژکارکرد است و با انواع اختالل و (. شواهد زیادی داریم که نشان می6کند )شكل مختل می

ازمان ترین مقام سناکارآمدی مواجه است. در چنین ساختار بروکراتیكی، تصور اینكه صدور یک بخشنامه از طرف عالی

 بینانه است. سئله منجر شود، غیرواقعبتواند به حل م
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 (670: 1200ریخته )اندروز و همكاران، : ساختار واقعی یک بروکراسی کژکارکرد و درهم6شكل 

 

تر در مقام دبیر هیئت دولت داشته، به تردیدی نیست که وزیر آموزش و پرورش با تجارب اجرایی و جایگاهی که قبل

راسی از جمله نظام اداری آموزش و پرورش آشنایی دارد. و باز هم تردید نیست که های موجود در بروکخوبی با خلل

تعارض  ای پیچیده مانندانتظار وزارت آموزش و پرورش این نبوده که با صدور یک دستورالعمل یا بخشنامه بتواند پدیده

ها، وزارت آموزش و پرورش این منافع را در ظرف مدت دو ماه حل و فصل کند. به رغم همه این مفروضات و پیچیدگی

اجرای ماده اول بخشنامه نیز به پایان رسیده  دوماههای خطیر شود. در حال حاضر مهلت جسارت را داشته که وارد حوزه

است و همانطور که در ابتدا گفته شد احتماال به زودی شاهد ارائه گزارش کاری از وزارت آموزش و پرورش خواهیم بود. 

دانند که این مسیر تازه نخستین قدم برای مدیریت تعارض منافع در بخش آموزش و پرورش آگاهان میاما ناظران و 

ای و مدنی و اصحاب ها و نهادهای حرفهها، فرهنگیان و معلمان، تشكلکشور است. در این مسیر جلب حمایت خانواده

ن موضوع اساسی در ساختار آموزش و پرورش رسانه ضرورتی پیش روی وزارت آموزش و پرورش برای تداوم و پیگیری ای

 کشور است. 

تعارض منافع در این حوزه موجد اشكال متنوعی از فقر و نابرابری آموزشی بوده است و در صورت تشریح پیامدهای 

توان به ایجاد ها، فرهنگیان و نهادهای صنفی و مدنی این حوزه میمخرب تعارض منافع در این زمینه برای خانواده

ریزی روی اجتماعی موثر برای پیگیری موضوع امیدوار بود. بنابراین وزارت آموزش و پرورش در صورت جدیت و برنامهنی

طلبی حمایت هایی خود، ناگزیر از به کار گرفتن برنامهسیستماتیک برای پیشبرد مدیریت تعارض منافع در زیرمجموعه

ن بسنده ای باال به پاییتواند به اقتدار سازمانی و روند بخشنامهو نمی برای ایجاد نیروی اجتماعی الزم در این زمینه است

ی( جمهورکند؛ هرچند وجود اقتدار قانونی، تداوم این اقتدار و نیز توسعه آن به سطوح باالتر )هیئت دولت و ریاست

 ی مدیریت تعارض منافع است.ابزار ضروری اصالح اداری فراگیر در حوزه

 منبع

  ،ترجمه جعفر خیرخواهان و سعید توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل و عمل(، 1200لنت پریچت، مایكل وولكاک، )اندروز، مت ،

 درودی، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با همكاری انتشارات روزنه، چاپ دوم.
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*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایتحلیل و اخباری گزیده

  اند که هر دو اظهار امیدواری کرده و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوراسحاق جهانگیری، معاون اول

 مجلس نسبت به بررسی الیحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع اقدام عاجلی صورت دهد. 

 یهادانشگاه تیطرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوع» از اعالم وصول یاسالم یمجلس شورا سهیرئ ئتیه 

 . ه استخبر داد «یرانتفاعیغ

 خبر از تشكیل شورای عالی خاک به عنوان  یکل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورز ریمد، رزاوندیجهانبخش م

 ا در مسئله منابع خاکی داده است. هابتكاری برای مدیریت تعارض منافع دستگاه

 ی و عدم همكار یساختار انیتعارض منافع م مصلحت نظام صیعضو مجمع تشخ ،  فعال سیاسی ومحمدرضا باهنر

 عنوان کرده است.  کیدولت الكترون یکارکرد یعلت ب ها با یكدیگر راسازمان

 سی ضمن برر  سازمان بورس و اوراق بهادار یسرئ بادر نشست  تهران یدر اتاق بازرگان یبخش خصوص یندگاننما

 مسائل به موضوع تعارض منافع در این سازمان پرداختند. 

 به تحلیل تعارض منافع ساختاری و بخشی در دانشگاه تهران یعموم گذارییاستس یاردانشیان،اشتر یومرثک ،

 نظام برنامه و بودجه کشور پرداخته است. 

 و یتمدیر اقتدار تشكیالت، و سازمان ثغور و حدود، به تحلیل سابق سازمان برنامه و بودجه ریمد، حسن خوشپور 

 از منظر تعارض منافع پرداخته است.  حاکمیت بخش گذاری سیاست روش

  1399 شهریور 1رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
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 ریزیتعارض منافع ساختاری و بخشی در نظام برنامه
 00 مرداد 68ـ  (دانشگاه تهران یعموم گذارییاستس یاردانش)یان اشتر یومرثک
 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه   

 
 یهابا پروژه یااز حالت پروژه یافته،از انقالب شروع شد و پس از انقالب ادامه  یشساله که از پپنج یهابرنامه

ها، نامهبر  ضابطهیشدن بگسترده یناز علل ا یكیاند. کرده ییربه برنامه جامع تغ یجتدرموضوعات محدود، به
 یو بخش . هر دستگاهیمسترو هروبه یبخش یا یبا تعارض منافع ساختار ینجااست. در ا یساختار یا یمنافع بخش

 نددهچماده تا  یک یباعث شده هر دستگاه ین. ایردساله در نظر بگخود در برنامه پنج یرا برا یگاهیجا خواهدیم
 .ندکیانتفاع خارج م یزشدن برنامه است که آن را از حاتفاق بزرگ ینا یجهقانون اضافه کند. نت ینماده به ا

ا تعارض آنها ب یتو مأمور یفپارلمان هستند که وظا یندگاننما یزی،رنظام برنامهتعارض منافع در  ینا یگرد ضلع
و  «یفتعارض وظا»مجلس با آن مواجه هستند،  یندگانکه نما یتعارض منافع ینترمنافع گره خورده است. مهم

با  ییزرآن سبب شده است نظام برنامه یریتاست که عدم مد «یو جناح یامنطقه یاسی،س هاییزهانگ»
برنامه ششم توسعه دولت و مصوبه  یمیتقد یحهموضوع در ال  ینمواجه شود. نمونه آشكار ا یجد یهاچالش

 و یاجرائ یهادستگاه یرانمد ینب یاشما عمال صحنه مسابقه ترتیبینااست. به یاسالم یمجلس شورا
 .بینیدیتوسعه م مهکردن قانون برنافربه یمجلس برا یندگاننما

 توانیعنوان مثال، مبحث شده است. به یعموم یگذاراستیس اتیدر ادب یگریموضوع تعارض منافع به شكل د
خود  یمنافع شخص یچون در پ رانیاست که مد نیا هینظراین  یسخن اصلاشاره کرد.  یانتخاب عموم یبه تئور

 شیدولت افزا یخدمات عموم یهانهیهز بیترتنیادهند؛ به شرا گستر یدولِت خدمات کنندیم یهستند، سع
 در ارائه خدمات ناکارآمد خواهد بود. شود،یرو مروبه نهیهز شیحجم افزا نیکه با ا یو دولت کندیم دایپ

 یلاند؛ اما به دلخود را به مرور زمان از دست داده یتاست که موضوع ییهاوجود سازمان یگرد یارمشكل ساخت
 یاوجود وزارتخانه یبرا یجد یلیخ یهبه طور نمونه من توج اند.تعارضات منافع همچنان حفظ شده ینوجود هم

 ینداشتن مهارت در حكمران یلدل اتفاق ممكن است به یناز ا ی. بخشبینمیوزارت ورزش نم یامثل وزارت علوم 
 یک یبرا مختلف یهاافراد و گروه یانتخابات هاییتبه دنبال فعال یعنی. یاسیرانت س یعاز آن توز یباشد و بخش
 تعارض منافع در ساختار یریتعدم مد یلذ توانیمهم را م ینا. شودیآنها در نظر گرفته م یبرا ییهانامزد، پست

 کرد.  یللدولت تح
 روزنامه شرق 

 

 

 یغیرانتفاع هایدانشگاه ممنوعیت و منافع تعارض با مبارزه طرح
 00 مرداد 62ـ مجلس(  رئیسه هیئت دهنوی )عضو محسن سید
   کلیات تعارض منافع  

 
 وصول اعالم را الیحه و هاطرح علنی صحن در اسالمی شورای مجلس رئیسه هیئت عضو دهنوی، محسن سید

 خورد. نیز به چشم می« غیرانتفاعی هایدانشگاه ممنوعیت و منافع تعارض با ارزهمب طرح»ها، کرد که در بین آن
 های مجلسمرکز پژوهش 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269194/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269194/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1592882
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1592882
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1592882
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1592882
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 تامین امنیت سهامداران در صورت وقوع تعارض منافع
 00 مرداد 68ـ ( سازمان بورس و اوراق بهادار ییسر) اصل یبافحسن قال

  در بازار سرمایهتعارض منافع 
 

اق بهادار، در قانون بازار اور  7ماده  11و  0 یبندها یاجرا یسازمان بورس و اوراق بهادار در راستا یرهمد یأته
 یرانمد یرفتار یاصول و هنجارها ین،ش از ایپ یه،سالم بازار سرما یریتیمد یهاز سرما یتجهت حفظ و حما

از  ریشتهر چه ب یتحما یدر راستااست.  کرده یبو تصو ینرا تدو یمال ینهادها یرانو مد یمال یرنهادناشران غ
اشخاص تحت نظارت  یرعاملو مد یرهمد یأته یام اعضااشخاص تحت نظارت و الز  یمال ییمقام اجرا ینباالتر

حاق به آن ال یقرار گرفت و مواد یاز آنها، اصول مذکور مورد بازنگر یتاستقالل و حما یتن تقویسازمان به تضم
 و یهبه ته یاریشرکت، صدمات بس یآن تنها در چارت ادار یفدر صورت عدم استقالل مقام مذکور و تعر شد.
 نیباالتر ینشرکت و سهامداران، ا یرانمد ینوارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع ب یمال یصورتها یمتنظ

با استقالل خود و  تواندیم یمال یصورتها یمو تنظ یهاز مسئوالن ته یكی نوانشرکت است که به ع یمقام مال
 کند. ینسهامداران را تضم یتامن ی،شغل یتاحساس امن

 یهبازار سرما یخبر یگاهپا 

 

 

 منافع تعارض گیری شکل هایزمینه و کمیتحا گستردگی
 00 مرداد 68 ـبودجه(  و برنامه سازمان سابق )مدیرخوشپور  حسن
 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه  

 
 اشد،ب منطقی اگر حتی حاکمیت بخش گذاری سیاست روش و مدیریت اقتدار تشكیالت، و سازمان ثغور و حدود

 از اقتصاد در دولت حضور میزان و نقش. کندمی تحریک را منافع تعارض بروز عوامل وها محرک بالقوه طور به
 وکار سبک بازارهای برای مناسب بستر کردن فراهم و امنیت و نظم حفظ و عمومی کاالی تولید صرفا که وضعیتی

 در را اضاتق و عرضه و ولیدت انحصار که وضعیتی تا( حداقل حضور) کندمی فراهم را اقتصادی کارگزاران فعالیت و
 كلش قابلیت و حاکمیت اعمالهای زمینه وها قابلیت کننده تعیین ،(حداکثر حضور) گیردمی اختیار در بازارها
 . است منافع تعارض گیری

 منفک و دقیق کامل، طور به گری تصدی و حاکمیتهای بخش در سیاست اعمال و اهداف تحقق فرایندهای اگر
 آن، تیجهن که آیدمی پدید منافع تعارض گیری شكلهای زمینه نشود، سازماندهی مناسب راستای در یكدیگر از

 . است اهداف نشدن محقق وها سیاست کارایی عدم و عملیاتی و گذاری سیاست فرایند در وسیع اختالل بروز
 خشب در را اصلی نقش که استهایی سازمان و موسسات ها، وزارتخانه شامل کشور اجرائی تشكیالت و سازمان 

 اساسی و بزرگ اقتصادی بنگاه و شرکت چندین شامل همچنین و کنندمی ایفا گذاری سیاست و نظارت حاکمیت،
 . هستند حاکمیت بخش در شده تدوینهای سیاست مجری گری، تصدی و عملیاتی بخش در که است

 روزنامه شرق 

 

https://www.sena.ir/news/67037
https://www.sena.ir/news/67037
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269198
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269198
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 عملیاتی کردن قانون تعارض منافع: اقدامی قابل تحسین
 00 مرداد 62ـ اسفندیار )عضو هیئت علمی دانشگاه شهرری(  حمودرضام
 ی آموزش عمومیتعارض منافع  در حوزه  

 
 وزارت درحوزه و مطرح جد به دولت کارکنان مداخله منع و منافع تعارض قانون سازی پیاده بحث اخیر دوسال در

 و است انحصار گیری شكل مبانی از یكی ودخ نوبه به که است شده آن دراجرای سعی وپرورش آموزش و رفاه
. شد رامیدوارتای حوزه درهر مزایا متوازن توزیع در نسبی عدالت برقراری به توانمیهایی زمینه کردن کن باریشه

 تربیش روزها این که وپرورش آموزش درسطح عدالتی بی مبنای آدرس در و مانده مغفول بین دراینای نكته اما
 آن نایمب  درواقع. کنیم تجدیدنظر باید کنندمی قلمداد ناخوشایند پدیده این عامل را صیخصو مدارس توسعه

 حدود که است بوده دولتی مدارس سطح در مورد بی بخشی تنوع و اساسی قانون 28 اصل از افول نگارنده زعم به
 .شودمی شامل را کشور مدارس درصد 00

 داماق که یافت خواهد رونق  دولتی بخش به اقبال گذشته ونهمچ ، دولتی مدارس غالب فضای بهبود درصورت
 تواندمی حاکمیتی سطوح درهمه داری مدرسه حوزه در منافع تعارض قانون اجرای فراگیر و جانبه همه ، عاجل

 .کند شایانی کمک کیفی ارتقای این به  خود
 روزنامه رسالت 

 

 

 رونیکمیان ساختاری، علت بی کارکردی دولت الکتمنافع  تعارض
 00 مرداد 62ـ ( مصلحت نظام یصعضو مجمع تشخ) محمدرضا باهنر

 کلیات تعارض منافع  
 

است که  در  ینا یمکه ما دار یوجود دارد اما مشكل یکدولت الكترون یو نرم افزارها هایرساختمعتقدم تمام ز
وند که متصل ش یكدیگرکه به  ندیستحاضر ن هایرهجز ینا یول یمدر کشور دار یکالكترون یرهجز 88حال حاضر 

صد ق یاتیاست. به طور مثال  اداره امور مال یمختلف  دولت یهاآن تعارض منافع موجود در دستگاه یلاز دال  یكی
وزارت  یارناجا است، اطالعات مسكن در اخت یاراطالعات خودروها در اخت یرا دارد ول هایاتمال یسازشفاف

 ینو ا یگرد یهادر سازمان یبترت ینوزارت اقتصاد است و به هم یاراختمسكن است، اطالعات گمرکات در 
 .دهندیارائه نم یاتیرا به سازمان امور مال خودها اطالعات دستگاه

در تقابل با هم مملكت را اراده کنند در  خواهندیاست که سران قوا م ینکشور ما ا یاز مشكالت ساختار یكی
نبود که  نیقوا، منظورش ا یکهم که گفته بود تفك یوكت را اداره کنند. مونتسكهم ممل یبا همكار یدکه با یحال
 یدر راستا یدبا تیدر نها یهر قوه ول یفوظا فكیکبلكه گفته بود ضمن ت یرندقرار بگ یكدیگرکشور در مقابل  یقوا

 ینحل ا ینقالب برادچار تعارض شوند. البته رهبر ا یكدیگربا  یبر سر هر موضوع ینكههدف حرکت کنند نه ا یک
 کردند. یرمشكل تدب ینرفع ا یجلسات مشترک سران قوا را مطرح کردند و برا یدهمشكل ا

 روزنامه فرهیختگان 

 

http://paper.resalat-news.com/newspaper/item/81734
http://paper.resalat-news.com/newspaper/item/81734
http://farhikhtegandaily.com/news/44623
http://farhikhtegandaily.com/news/44623
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 تعارض منافع راهکار مدیریت ،شفافیتکانیزم م
 00 مرداد 62ـ سیده فاطمه حبیبی 

   کلیات تعارض منافع  
 

 به د،ده رخ جامعه یک گیری تصمیم هایجایگاه تریناصلی در و قدرت، باالتر هایالیه در چه هر منفعت، تقابل
 مجلس زا تفحص و تحقیق طرح به که نمایندگانی مثال عنوان به. بود خواهد زاتر آسیب و ترخطرناک نسبت همان

 شد،با هزینه کم درمان برای جامعه منافع حافظ باید بهداشت وزارت جایگاه در که وزیری یا. میدهند منفی رای
 هب پایبندی و وجدان حاکمیت به منافع، تعارض حل راه از بخشی. است خصوصی بیمارستان چند مالک خود اما

 است، داده نشان نیز مسئله این با مقابله برای اروپا اتحادیه بویژه موفق جوامع تجربه اما میگردد، بر اخالق و دین
 .کرد خواهد کنترل را معضل این بسیاری حدود تا شفافیت، مكانیزم از استفاده

 پایگاه خبری تحلیلی شعار سال 

 

 

 ی استخدام-ینظام ادار ی تعارض منافع دربررس
 00 مرداد 67ـ  اندیشکده شفافیت برای ایران

  استخدامی -تعارض منافع در نظام اداری  

 
-یظام ادارن یبه بررس ی،تعارض منافع در حكمران مجازی ادامه سلسله جلساتاندیشكده شفافیت برای ایران در 

 رداخته است. پاز منظر تعارض منافع  یاستخدام

 
 اندیشکده شفافیت برای ایران 

 

https://shoaresal.ir/fa/news/294544
https://shoaresal.ir/fa/news/294544
https://tp4.ir/?p=5430
https://tp4.ir/?p=5430
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 یردولتیرشد مدارس غ علت ،آموزش و پرورش یرانمنافع مد تعارض
 00 مرداد 67ـ ( یزوحدت دانشگاه تبر یمتحك یاندانشجو یسابق انجمن اسالم یردب)ی مهران گلزار

   تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی  
 

رتبه دوم استان در تعداد  مطرح کرد: یشمختلف آموز  یهااستان در حوزه یضمن اشاره به عقب ماندگ یگلزار
موضوع  ینآموزش و پرورش در ا یرانامر و عدم نظارت بر تعارض منافع مد یناز علل ا یكی یردولتی،مدارس غ

 است. یآموزش یعدالت یب یهااز گلوگاه یكیشده که  یردولتیمدارس غ یندهمنجر به رشد فزا
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 LPGا مصرف داخلی  وزارت نفت و دوراهی صادرات یمنافع  تعارض
 00 مرداد 67ـ گروه نفت و انرژی خبرگزاری فارس  

   تعارض منافع در حوزه نفت و انرژی  
 

 لیگازوئ یا ینو سپس صادرات بنز یلگازوئ یا ینبنز یبه جا LPG یگزینیاز جا یدرآمد ناش یزانمحاسبه م برای
پلتس  یهتوجه شود. طبق گزارش نشر یلبا گازوئ LPG و ینبا بنز LPG یمتاختالف ق یانگینبه م یدمعادل آن با

 یشتردالر ب 188حدود  LPGفشرده  یعنسبت به گاز ما ینهر تن بنز یصادرات یمتق ی،و آمار معامالت بورس انرژ
به نظر  یرطبیعیحوزه غ ینو پخش در ا یششرکت پاال  یواقع یرغ یعددهاهر چند در ظاهر استفاده از  است.

انده، اعداد نادرست کش یدو تول یکارشناس یاز فضا یشرکت را به دور ینکه آنچه ا یدبدان یستاما بد ن رسدیم
سوخت به حساب  ینمردم و سپس صادرات ا یدر خودروها LPG یناست که از عدم استفاده ا یتعارض منافع

 یبرا ساختییر ز یفعال در خط بسوزد ول LPG ینشرکت حاضر است که ا ین. لذا اشودیم یرشرکت سراز ینا
 گرفته نشود. LPGمقدار  ینصادرات ا یاستفاده مردم فراهم نشود که بعدها جلو

 خبرگزاری فارس 
 

 

 سدر مجل ه مدیریت تعارض منافعتصویب الیح هبامیدواری جهانگیری 
 00 مرداد 60ـ (جمهور ییسمعاون اول ر)اسحاق جهانگیری 

 کلیات تعارض منافع  
 

شور ندارد در ک یاقتصاد یگذار یهسالم و سرما یاقتصاد یتبا فعال یتضاد وتعارض یچه یمبارزه با فساد اقتصاد
 کرد. یزپره یو جناح یاسیس هاییساز یهد از حاشیبا ینهزم یندر ا یتموفق یو برا

به  را یتعارض منافع و مبارزه با فساد و سالمت ادار یت،شفاف یحلوا یمبارزه با مفاسد اقتصاد ینهدولت در زم
 شگیرییدر پ یگام موثر یحلوا ینا یعترسر یبمجلس با تصو یدواریمارائه کرده است و ام یاسالم یمجلس شورا

 مختلف بردارد. یادر دستگاهه یاز بروز مفاسد اقتصاد
 خبرگزاری ایسنا 

https://snn.ir/fa/news/869538/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/869538/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990527000259
https://www.farsnews.ir/news/13990527000259
https://www.isna.ir/news/99052820719/
https://www.isna.ir/news/99052820719/
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 بر فراز و فرودهای بازار سهاممنافع  تاثیر تعارض
 00 مرداد 60ـ ی(اتاق بازرگان« و مبارزه با فساد ییقضا یتحما» یسیونکم یسرئ) فردحسن فروزان

 تعارض منافع در بازار سرمایه  
 

 یسئاصل، ر  یبافحسن قال یزبانتهران، در نشست مرداد ماه خود م یدر اتاق بازرگان یبخش خصوص یندگاننما
ند بازار گفت ینبه ا یسازمان بورس و اوراق بهادار بودند و با او از نقاط ضعف و قوت بازار سهام در دوره اقبال عموم

اسخ سواالت پ یناز ا یبه بخش یزسازمان بورس ن ئیسانتقادات و سواالت خود را مطرح کردند و ر  یشنهادات،و پ
 داد.

بازار  نكهیتهران با اشاره به ا یاتاق بازرگان« و مبارزه با فساد ییقضا یتحما» یسیونکم یسفرد، رئحسن فروزان
 نكهیبرخوردار است، دو درخواست را مطرح کرد؛ نخست ا یشتریب یتاز شفاف بازارها یربا سا یسهدر مقا یهسرما

رده و ارائه ک یهته یهماآنها در بازار سر یرشپذ یرا برا هاشرکت یناز بهتر یاتاق در تعامل با سازمان بورس، فهرست
 و رفع تعارض منافع در داخل بورس است. یتاو، توجه به شفاف یگرکند. درخواست د

ست که البته ا یهمربوط به بازار سرما یتشفاف یشترینبازارها، ب یانگفت: در م یباف اصل نیز در این نشستقال
و  تیریآن را مد میکنیم یته باشد ما سعکه تعارض منافع وجود داش یاشود. در هر نقطه یتاز تقو یشب یدبا

 .یممساله کار کن ینا یوجود دارد که به صورت مشترک رو یزن یآمادگ ین. ایمبرطرف کن
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

 

 شهر مشهد یعملکرد متعارض شورا
 00 مرداد 60ـ (امام رضا یالملل یندانشگاه ب یعلم یاتعضو ه)یزی شعرباف تبر یدسع
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری  

 
 جز از دست اییجهشهر، نت یتعارض منافع در سطح شورا یو گماشتن افراد دار یاسیس یستیل یهاانتخاب

شهردار جوان مشهد که چند بار در  شهر به همراه نخواهد داشت. طبیعیو  یانسان هاییهدادن سرما
پروژه  یکاز  ی،ربند جنوبپروژه کم یکاربر یلبر تبد یشهردار یینها یاعالم کرد جمع بند یعلن هاییسخنران

 یپ پروژه ینرا در قبال ا یمتفاوت یرخانواده محور است، در عمل مس یاجتماع یفضا یکبه  یكیتراف یانیشر
وقتی طرح تفصیلی جنوب غربی و جنوب شرقی مشهد با امضای رسمی شهردار و با تثبیت پروژه  گرفته است.

ی کمربند جنوبی، معاون نماینده شهردار در دفاع از پروژه شود، وقتیکمربند جنوبی به شورای شهر ارسال می
شود، وقتی بیش از هشتاد درصد بودجه اختصاص یافته به حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد معرفی می

عنی شود با حداقل تعارض با نقش ترافیكی، یی کوه پارک در عمل به تثبیت پلتفرم کمربند جنوبی منجر میپروژه
 کند.یز ما، دارد با ما مزاح میشهردار عز

 خبرگزاری دانشجو 

 

http://www.tccim.ir/story/?nid=64660
http://www.tccim.ir/story/?nid=64660
https://snn.ir/fa/news/869834
https://snn.ir/fa/news/869834
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 زمه حف  نظام استالمدیریت تعارض منافع 
 00 مرداد 60ـ )استاد دانشگاه(راد  یعیرف یمهد
 کلیات تعارض منافع  

 
 یردگحفظ نظام صورت ب یدر راستا یاصالحات یدمعتقدم که با یم،هست یانجام اصالحات یازمندحفظ نظام ن یبرا
 ین معرفمسك یربه عنوان وز یدکه انبوه ساز مسكن است نبا یمثاًل کس یمد تعارض منافع در کشور را حل کنیبا

 شود.
 وگورادیو گفت 

 

 

 ت تعارض منافعو تاثیر آن بر مدیری خاک یعال یشورا لیتشک
 00 مرداد 60ـ ی(کل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورز یرمد) یرزاوندجهانبخش م

 تعارض منافع در حوزه کشاورزی، دامداری و شیالت  
 

ت حفاظ یبرا ییاجرا یهادستگاه یانم یبا هدف هماهنگ یجمهور یسرئ یاستخاک به ر یعال یشورا یلتشك
 یروز یواز س یخاک را ابتكار یعال یشورا یلتشك یدها  شده است. یشنهادکشور پ منابع خاک یدارپا یریتو مد

 ییرااج یهادستگاه یانتعارض منافع م نگری،یاز بخش یریشورا به جلوگ ینا یلتشك است. یجهاد کشاورز
به اهداف قانون  یدنجهت رس یدنسرعت بخش ینو همچن یبروکراس چوبدر چار هایو ناهماهنگ ربطیذ

 ظت از خاک کمک خواهد کرد.حفا
 خبرگزاری ایانا 

 

 

 مجلسدر مدیریت تعارض منافع  یحهالتسریع بررسی درخواست 
 00 مرداد 60ـ جمهوری(ییسر یمعاون پارلمان)یری ام ینعلیحس
  تعارض منافعکلیات  

 
 یمدکه قبال تق یمهم یحهدرخواست کرده بودند که درباره چند ال  یجمهور ییسر ینها و معاوناز وزارتخانه یتعداد

قرار  یمورد بررس یترا خارج از نوبت و با اولو یحلوا ینکه ا بخواهیمشده، ما از مجلس  یاسالم یمجلس شورا
 یربطذ یهاتعارض منافع بود که دولت هم با درخواست دستگاه یت،شفاف یحهال  یحهلوا یندهند. از جمله ا

 یحهو ال د ینکشور هستند، ا یازمهم و مورد ن یحتعارض منافع که از لوا یریتو مد یتشفاف یحهدو ال   موافقت کرد.
 را حل کند. گیردیو نقد قرار م یها مورد بررسدر رسانه یرا که گاه یاز مشكالت یاریبس توانندیم

ت که بعد بازگش یمدرخواست دار یاسالم یمجلس شورا یاستو ر یندگانجه به مصوبه امروز دولت، ما از نمابا تو
 قرار دهند یدگیرس یترا در اولو یحهدو ال  ینا  ینده،آ یهاخود در هفته یهانتخاب یهااز حوزه یندگاننما

 خبرگزاری ایرنا 

http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175104&n=693118
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175104&n=693118
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175104&n=693118
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175104&n=693118
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-241/83489-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-241/83489-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://www.irna.ir/news/83914520/
http://www.irna.ir/news/83914520/
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 ترین شکل تعارض منافع در آموزش و پرورش است  خشن
 00 مرداد 60ـ  شمس یلجل
 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 
ه ب یفاز وظا یکه امور یبترت ینا به دارد. یو دالل پرسنل تجل یخدمات یهامنافع به شكل شرکت تعارض
 یباستان یبردگ ،یدالل پرسنلهای شرکت یندر ا که شودمی آنها واگذار یكاننزد یاو  یرانوابسته به مدهای شرکت

،خصوصا ها در اغلب وزارتخانه یدالل پرسنلهای شرکت دارد. ینیکرده نمود ع یلن تحصو استثمار جوانا
 یروند دالل پرسنل یشسال پ چند پر رنگتر از همه جا بود.…و ها یبهداشت ودرمان ،و آموزش وپرورش و شهردار

ر آموزش امو یاالدستدر همه اسناد ب ینكهرغم ا علی .یافتکاهش  یپرسنل یها در وزارت بهداشت با حذف دالل
 ی،خدمات آموزش یغلط، ارزان فروش یدر گرو شعارها اکنون شود.نمی ۴۴بوده و مشمول اصل مخرب  یتیحاکم

 دارد. یانشكل ممكن در آموزش و پرورش جر ینو تعارض منافع در خشن تر یدالل پرسنل
خدمات و  یدکذا مانند خرهای معلمان جوان در طرح یبردگ ینهتعارض منافع زم یستیبا همزها پرسنل دالل

افع تعارض من یدمیآموزش کشور از اپ ییرها یشنما یرزاییم . وزیررا فراهم ساخته است یو پول یمدارس طبقات
 یرهنگف یفضا بالفاصله امر به توقف تعارض منافع در آپ نمودند. یضرب العجل یینبا تع و نمودند یرا تداع

 یافته نیاوقت است که زمان ضرب العجل پا خیلی نمودند. یدتوام با ترد یتحما یروز یشگرا ینمعلمان کشور از ا
 رزایییم یرخود مصداق تعارض منافع بودند که وزها از باالتر یریابس چون .یستن یعجل هم خبر یماز تقس یول
  را اجبارا انتخاب کردند. یتفاوت یامرسكوت و ب یاقتدار در ابتدا یشرغم نما یعل یزن

  پایگاه خبری تحلیلی آرمان تبریز 

 

 

 محیطیایفای وظایف زیستدر  تعارض منافعمعضل ها و سازمان جنگل
 00 مرداد 60ـ (ستیزطیمحفعال ) شیمحمد درو

 ی محیط زیستتعارض منافع در حوزه  
 

سازمان  به وزارتخانه شود. یلدرآمده و تبد یاز دل جهاد کشاورز یزداری بایدها و مراتع و آبخسازمان جنگل
ش قوجود داشته باشد که ن ینیو قوان یاورددست ب بهصورت مستقل اقتدار الزم را به یدبا زیستیطحفاظت مح

 یشامثل نظارت و پ زیستیطسازمان حفاظت مح ینظارت یفاز وظا یبخش تر کند.سازمان را پررنگ ینا ینظارت
به  یلدتب زیستیطاگر قرار است سازمان مح یها ندارد، ولسازمان جنگل یفبا شرح وظا یاساسا ارتباط  یع،صنا

 یابیزار  یزها و مراتع را نند عملكرد سازمان جنگلها باشد تا بتوامستقل از سازمان جنگل یدوزارتخانه شود،  با
وزارتخانه بود.  یکصورت مستقل سازمان به ینبود که ا یو زمان 88ها در دهه سازمان جنگل ییدوران طال کند.
ها االن در دل شد. سازمان جنگل یبو تصو ینتدو یعیدر حفاظت از منابع طب یخوب یندوران قوان یندر ا

 یتر معرفداشته باشد،  خود را موفق یشتریو محصول ب یشترب یکشاورز ینکه هرقدر زم کندیر مکا یاوزارتخانه
 یجنگل هاییشگاهرو یکاربر ییرها و مراتع و  تغجنگل یسوزوزارتخانه اساسا نگران آتش ینا یجهدر نت کند؛یم
 دچار تعارض منافع است. یزسازمان ن ینبا ا یو حت یستن

http://www.armantabriz.ir/news/23414
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 همشهری آنالین 
 

 

 مدارس فرهنگ، مصداقی  از تعارض منافع 
 00 مرداد 60ـ نگار()روزنامه مهرداد خدیر

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 
تضعفان مس یادبن ییسفتاح ر یزپرو یشبهات از جانب آقا یابه پاره یریتصو یامیحداد عادل درپ یغالمعل یآقا

که  آن یسخنان اما به جا این مطرح شده پاسخ داده است.« فرهنگ ۀمدرس» ۀدربار  یزیونیتلو ۀبرنام یککه در 
از هایی و سال 28 ۀحداد عادل در تمام ده یاست. آقا یختهبرانگ یاتازههای شبهات مطروحه را رفع کند بحث

 یعال یدر شوراها یتو در قالب عضو وزارتخانه ینقائم مقام وزارت آموزش و پرورش بوده و هنوز در ا 78 ۀده
 یاآ دینداز راه ب یانتفاع یرولو غ یدولت یرباشد و مؤسسه غ یواجد مقام دولت یکه فرد ینمختلف حضور دارد. ا

که  نیبا اشاره به ا یادداشتیو در  یشچند سال پ یعتمداریشر ینحس یست؟ آقاین« منافع  ضتعار»مصداق 
 یایدن یشخود را فروخت تا بحث تعارض منافع پ ینیمزارع بادام زم یجمهور یاستکارتر پس از ر یمیج

 کهبود  نی! موضوع نوشته ایریدبگ یادزد: از کارتر  یتربه حساب منافع او گذاشته نشود( و ت یاتعرفه یمات)تصم
اد دح یانتظار از آقا حداقل کند. یجادا یاو منافع شخص یماتداشته باشد و تصم یشخص، مقام دولت شودینم

 در وزارت آموزش و پرورش نداشته باشد. یتیمسؤول یچه یگربود و هست که د ینعادل ا
 سایت تحلیلی خبری عصر ایران 

 
 

 

  

https://www.hamshahrionline.ir/news/541877
https://www.hamshahrionline.ir/news/541877
https://www.asriran.com/fa/news/743218
https://www.asriran.com/fa/news/743218
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 تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 خوب و بِد فراگیر شدن کاربرد تعارض منافع

 

 رضاییراضیه شیخ
 

لگرام، توییتر و اینستاگرام تولید و های تمطلب با کلیدواژه تعارض منافع در رسانه 182در هفته آخر مردادماه حدود 
و اینستاگرام  %62تلگرام  –ای توجه رسانه %28بازنشر شده است که بیشترین سهم این تعداد مطلب متعلق به توییتر با 

شان، تحلیل تعارض منافع فضای است. باتوجه به موضوع مرتبط با تعارض منافع، فراوانی موضوعات و اهمیت -0%
تعارض منافع نمایندگان مجلس، -6کلیات تعارض منافع،  -1مرداد در چهار محور بیان شده است: 60تا  66مجازی 

موضوعات قابل توجه شامل مسئله نظارت بانكی، شورای عالی کار و شرکت  -۴تعارض منافع در شهرداری و  -2
 خوانید.خودرو که در ادامه میایران

 

 تعریف اصول رفتار اخالقی برخی از افراد در حوزه سیاست به طور کلی،
ً
گذاری نحوه مدیریت تعارض منافع را صرفا

دانند و معتقدند اگر افراد را به لحاظ دینداری توانمند کنیم و اصول اخالقی را آموزش دهیم در شرایط تعارض منافع می
 نفع عمومی را انتخاب می

ً
ر شود، صرف نظان میشکنند و از هر انتخابی که منجر به سود شخصیچنین افرادی قطعا

 کنند.می

ی دانند که قوانین و مقررات را به نحواما در سوی دیگر، برخی از سیاستگذاران مدیریت تعارض منافع را منوط به این می
 های تعارض منافع بالقوه پیشگیری شود و مابقی موارد به اصول اخالقی واگذار شود.تنظیم کنند تا از موقعیت

 تر بود، زمانی که تمامی اصول کاریفه ترازو اخالق در نظام اداری در اوایل انقالب اسالمی سنگینرسد که کبه نظر می
 ایای شده و یا غیررسانههای دینی و اخالقی بود اما در حال حاضر با وجود حجمی از فسادهای رسانهمبتنی بر ارزش

 هایشود و از سویی ارزشایران مدیریت نمیاند که تعارض منافع در شده، سیاستگذاران متوجه این نقصان شده
نافع تواند اتكا به الیحه تعارض ماند. در نتیجه در این شرایط تنها اقدام مفید میاخالقی نیز کارکردشان را از دست داده

 نبرد تا پس از تصویب آن، کفه ترازو قانوباشد که دولت آن را تهیه کرده است و در انتظار تصویب مجلس به سر می
 سنگین شود.

در نگاه کاربران فضای مجازی نیز اهمیت تصویب قانون تعارض منافع روشن شده است، از این جهت که یكی از علل 
 فساد و ناکارآمدی در ایران، عدم مدیریت قانونمند تعارض منافع است:

نظام است. هر یک با تمام  تعارض منافع نهادهای حاکمیتی یكی از دالیل مهم ناکارآمدی»نوشت:  Hoda Tohidi کاربر
 «اش کتاب درس است.کند. این روزهای جمهوری اسالمی لحظه لحظهتوان میزند دیگری را خنثی می
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ها زاییدٔه وجود تعارض منافع هستن. یعنی مسئول عمده فسادها یا حتا غالب ناکارامدی»نوشت:  .Dastaran A;کاربر
منافع شخصیش باید منفعت مردم رو رد کنه. مثل یكی بودن ناظر، مجری  در موقعیتی قرار بگیره که برای درنظر گرفتن

 «هاش از تعارض منافع پاک نشه فساد و ناکارآمدی باقیه.و قاعده گذار. تا وقتی مجلس و کمیسیون

اما حقیقت تلخ این است که تا زمانی که تعارض منافع )بخوانیم فساد(، در سطوح باالی »...نوشت:  saeedکاربر 
 «شود.ها وجود دارد، چشم انداز روشنی برای اصالح )اینجا آموزش پزشكی( دیده نمیومت، وزارت و دانشگاهحك

ه بینی یه مافیا تشكیل شده و بوسیلتعارض منافع پدر تمام مفاسد نظامه هر قسمتی رو می»نوشت:  حسن آقاکاربر 
سر فساد زدن سر ا راه کنترل اژدهای هفتتعارض منافع پوشش داده میشه و هیچوقت اصالحش ممكن نیست! تنه

 «…شكنی الزم داردبزرگش یعنی همین تعارض منافعه. و شكستن این بت بزرگ، ابراهیم بت

 تعارض منافع مساوی و مرادف با فساد قلمداد 
ً
نكته قابل بررسی انتقادی در دو اظهارنظر کاربران فوق این است که اوال

 میشده که چنین نیست؛ تعارض منافع 
ً
 تعارض منافع لزوما

ً
تواند منجر به فساد شود، اما همان فساد نیست. ثانیا

سرمنشاء تمام مفاسد نیست؛ مفاسد اداری، اقتصادی، سیاسی هر یک از مجموعه علل و عوامل ساختاری و فرایندی 
 ( است. ای متاثر هستند که تعارض منافع یكی از این علل )هرچند علت مهم و بسیار تاثیرگذارو رویه

 داری نمایندگان مجلس، مصداقی از تعارض منافع شرکت
بعد از موضوع کلی تعارض منافع که بیشترین محور این هفته بود، تعارض منافع نمایندگان مجلس مورد توجه کاربران 

 فضای مجازی بود:

 های مجلس شده! یعنینوشت: اسمش هیئت نظارت بر نمایندگانه اما در عمل متشكل از خود نماینده شریعت کاربر
ها قراره اگر تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گرفت رو بررسی کنن و به دادگاه ازجاع بدن. تعارض خود نماینده

 «منافع در این هیئت باعث شده که عماًل هیچ کارکردی نداشته باشه چون همه اونجا از خودشونن!

ایی که برای تحقیقات در مورد یه موضوعی یه سازمان یا تعارض منافع فقط اونج»کاربر ملیكا یک پزشک نوشت: 
های مجلس رو دعوت میكنن اونجا و کلی وعده چرب و شیرین میدن تا نتیحه تحقیقات رو به نفع وزارتخونه، نماینده

 «های به ظاهر بی طرفخودشون برگردونن! امان از این مكان

ا نمایندگان باعث میشه اون نماینده رابطه رو بر ضابطه و انجام سفرهای کاری مشترک وزرا ب»نوشت:  دکتر بیکارکاربر 
 وقتی هزینه سفرش توسط وزارت خانه داده بشه که 

ً
وظایف نمایندگیش مقدم بدونه و وام دار اون وزیر بشه مخصوصا

 «باعث تعارض منافع میشه و چشم روی خطاها و مشكالت وزیر میبنده! آن بر رفتار نمایندگان سكوت کرده!

 هایی است که بههای منافعی که برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی نوشته شده است از جمله موقعیتتعارض
 .آیدگذار و مجری و ایجاد شرایطی برای تبانی و دریافت هدیه به وجود میخاطر وضعیت اتحاد ناظر و منظور، قاعده

ظارت بر رفتار و عملكرد خود است با مسئله تعارض منافع در موقعیت اتحاد ناظر و منظور فرد یا سازمانی که مسئول ن
 کند.شود و در نتیجه مسئله نظارت را با مشكل روبرو میروبرو می
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به عبارت دیگر به هنگامی که نمایندگان مجلس تحت تأثیر هدیه و یا هر نوع منفعت شخصی دیگر، در وظیفه نظارتی 
تواند منجر تعارض منافع بالفعل و یا گیرند که میرض منافع قرار میخودشان دچار شک و تردید شوند در موقعیت تعا

فساد شود. در این موقعیت حتی اگر نمایندگان مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد اما به دلیل موقعیت تعارض 
یجاد نها راه حل امنافع بالقوه، بازهم ممكن است از نگاه مردم و سایر نمایندگان درگیر تعارض منافع شده باشد که ت

 ها و نظرات است.گیریشرایطی برای شفافیت در تصمیم

داری نمایندگان مجلس در فضای تلگرام بازنشر شد که حاکی از آن بود که عالوه بر توییتر، مطلبی نیز درباره شرکت
داد. این می ها نشانهای دولتی، خصوصی و خیریهروی نمودار وضعیت عضویت نمایندگان مجلس دهم را در شرکت

واند تها شود زیرا چنین وضعیتی میتواند منجر به تعارض منافع ارتباطات سهامداری و مالكیت شرکتموضوع می
ای که سابقه حضور در هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان را نمایندهوظایف درست نمایندگی را مختل کند به طور مثال 

 گذاری کند؟تواند منصفانه قانونمی داشته آیا در بزنگاه تصمیم گیری در این مورد

 

 

 هاتعارض منافع، منشاء شهرفروشی شهرداری
 حوزه دیگری که مورد توجه کاربران بود، در حوزه شهرداری و مسكن است:

به ظاهر ناظر بر تخلف درست کردند ولی در عمل  188تو شهرداری هم اینطوری هست ماده »نوشت:  جوانمردکاربر 
نه کمی ها همش تعارض منافع درستهای خالفی برای شهرداری پول بسازه اینده که از محل جریمهتنها کارش این ش

 «شهمی و باید اصالح بشه و اال روز به روز خالفی بیشتر
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ها بودن خارج ها از حیاط خلوت وزارت کشور و استانداریباید شهرداری»وزیر سابق مسكن هم نوشت:  عباس آخوندی
روی شهر فروشی قرار گیرد. تعارض منافع موجود میان شهرفروشی د حافظ حقوق شهروندان باشد و روبهشوند. دولت بای

 «است، ریشه این گرفتاری است. این ارتباط را باید قطع کرد.ها و نظارت دولت که ذینفع این امر شدهبرخی شهرداری

اختمانی است، از راه جریمه مالی تخلفات اش پیشگیری از تخلفات سشهرداری که وظیفه 188های ماده کمیسیون
کنند. پیامد چنین تعارض منافعی تراکم فروشی و یا همان شهرفروشی است که عباس برای خود کسب درامد می

 آخوندی هم به ان اشاره کرده است.

اره در این ب باففرش های معامالت امالکی است، کاربرموضوع دیگر مربوط به تعارض منافع در حوزه مسكن و بنگاه
یكی از ذی نفعان افزایش قیمت اجاره بها امالکیا هستن و براشون تعارض منافع داره چون کمیسیونی که از »نوشت: 

طرفین میگیرن درصدی از همون مبلغ اجاره است پس هر چی بیشتر باشه سهم اونم بیشترمیشه خودشونم کلی داللی 
  «.سكن مهر همین باعث میشه قیمت بره باالمیكنن وخونه خرید و فروش میكنن مثاًل همین م

 موضوعات قابل توجه دیگر
شوند، در این شوند اما چندان در میان حجم مطالب دیده نمیبرخی از موضوعات در فضای مجازی نوشته و بازنشر می

اره ها اشاید به آنهای بانكی، شورای عالی کار و خودروسازی مهم بودند که بهفته چند مورد از مصادیق تعارض در حوزه
 کرد:

یكی از اعضا شورای انتظامی بانک مرکزی از »درباره تعارض منافع در سیستم بانكی نوشت:  نرگس فاطمیکاربر 
 از خومسئولین بانكی کشور انتخاب میشه! یعنی اون بخشی که باید نظارت روی بانک

ً
د بانک ها داشته باشه مستقیما

ع باعث میشه سیستم نظارتی بانک مرکزی مختل بشه چون هر دو سمت به خاطر انتخاب میشه! خب این تعارض مناف
 «آینده شغلی خودشون درست کار نمیكنن!

و  شوداین مصداق هم مانند وضعیت هیات نظارت نمایندگان مجلس است که ناظر و منظور در این موقعیت یكی می
 سازد.نظارت را با مشكل مواجه می

 ترین وظیفه شورای عالی کار به ظاهر مدافعاصلی»ه تعارض منافع در شورای عالی کار نوشت: دربار  هنگامه صالحکاربر 
کارگر تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران با نظر کارشناسان مربوطه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان براساس نرخ 

 «.شودته نمیتورم ساالنه است که به دلیل تعارض منافع تصمیمی به نفع کارگران گرف

رسد که بیان چنین مصداقی از تعارض منافع مبهم باشد زیرا نویسنده روند دقیق شكلگیری تعارض منافع را به نظر می
 نمایندگان کارگران مشخص نكرده است اما می

ً
توان گفت این تعارض منافع در سطح کالن است و دو ابهام دارد که اوال

 بزرگکنرا چه افراد و نهادی انتخاب می
ً
ور ترین کارفرمای کشد که باید نقش مدافع کارگران را بازی کند؛ دوما اساسا

 کند.دولت است در نتیجه شورای کار که مورد حمایت دولت است به نفع کارگر عمل نمی

حبه امنتشر شد که به مص« تعارض منافع ایران خودرو و شرکت قطعه سازی کروز!» مطلبی با عنوان ّضِد فساددر تلگرام 
اگر قیمت مواد اولیه خودرو بره باال، ما هم قیمت خودرو را هر سه گفته بود  خودرو اشاره داشت کهمعاون فروش ایران

سازی خودرو، شرکت قطعهبریم! نكته این صحبت هم این است که در حال حاضر سهامدار اصلی ایرانماه یكبار باال می
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شان هم قیمت قطعات اولیه خودرو و هم قیمت خودرو را را باال رای منفعتها بکروز است. در نتیجه مدیران این شرکت
ها باشد که یک بخش خصوصی سهامدار تواند مصداق تعارض منافع سهامداری شرکتبرند. چنین وضعیتی میمی

 آید.گذاری و نظارت به وجود میبخشی از شرکت دولتی است، در نتیجه مسئله قاعده

* 

فهوم تعارض منافع توسط کاربران فضای مجازی برای اظهارنظر و تحلیل مسائل مختلف در گسترش استفاده از م
های متنوع حكمرانی و اجتماعی، بیانگر این است که افكار عمومی نسبت به موضوع تعارض منافع به خوبی حوزه

ذیل مفهوم تعارض منافع، ها ای حول موضوعات و طرح آنحساسیت الزم را پیدا کرده است. هرچند برخی امواج رسانه
اهد کنند؛ اما در کل ششده هستند که در فضای مجازی هم کار میریزیهای برنامهآشكار و پنهان بیانگر برخی کمپین

ن ها در ابعاد مختلف کشور هستیم. ایها و ناکارآمدیتوجه روزافزون کاربران به مفهوم تعارض منافع برای تحلیل اختالل
ای مهم و ارزشمند برای مدیریت تعارض منافع است، اما از سوی دیگر، مخاطراتی را هم در پی یهتوجه از سویی سرما

ه زودی تواند بای میوکتاب و شتابزده مفهوم تعارض منافع برای ترسیم هر موقعیت و ناکارآمدیحسابدارد: کاربرد بی
. در این زمینه باید درنگ کرد و کوشید نخبگان و به تهی شدن این مفهوم از کاربرد واقعی و کارشناسانه خود بینجامد

 ها دعوت کرد. عموم افراد جامعه را به کاربرد دقیق و متناسِب مفهوم تعارض منافع در تحلیل وضعیت

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 8ـ  رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 
 1399 مرداد 31تا  25 – هشتمشماره 

 سمانه سهرابی دبیر خبرنامه:
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 

 


	درآمد: ملزومات توفیق در مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش
	تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
	شرکتداری نمایندگان مجلس، مصداقی از تعارض منافع
	تعارض منافع، منشاء شهرفروشی شهرداریها
	موضوعات قابل توجه دیگر


