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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: بیم و امیدهای الیحه مدیریت تعارض منافع
 شکلی، تحمیل بار زودهنگاممخاطرات پیش روی قانون مدیریت تعارض منافع: ادای هم

 
 جمال کاکایی

 

قررات وانین و مدر نظام حقوقی ایران بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود، مضمون آن به طور پراکنده در برخی ق

مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال، در حوزه قضایی زمانی که قوانین آئین دادرسی در ایران تصویب شده است 

بینی شده است این رویه و کم بیش در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات و مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش

. عالوه بر این، قوانین متعدد دیگری از جمله الیحه قانونی راجع به منع مداخله اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است

ـ، قانون ممنوعیت اخذ 7331وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب 

ـ، قانون 7313ـ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب  7311پورسانت در معامالت خارجی ـ مصوب 

ـ قانون 7331ـ، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  7331مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 

ـ و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و 7331ارتقای سالمت نظامت اداری و مقابله با فساد ـ مصوب سال 

طور مستقیم یا غیر مستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی ـ به 7337کارگزاران جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

ه هدف االاشار اند که به طور غیر مستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند. شایان توجه است در قوانین فوقپرداخته

 رویکرد کیفری و جرم انگاری به برخی از 
ً
صادیق ماصلی مدیریت تعارض منافع و یا پیشگیری از آن نبوده است و عمدتا

تعارض منافع توجه شده است. به بیان دیگر، بستر کلی این قوانین پیشگیری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی 

 که فساد با تعارض منافع دو مقوله جدا ازهم هستند

ع مدیریت تعارض مناف»نویس الیحه معاونت حقوقی رئیس جمهور در یک اقدام تحسین برانگیز، پیش 7331در سال 

. الیحه مزبور تا نهایی شدن در دولت )تصویب در هیأت دولت( 1برای اظهارنظر عمومی منتشر نمود« در خدمات عمومی

برای طی نمودن تشریفات اداری به مجلس شورای اسالمی  7333قریب به دو سال به داراز کشید. در نهایت آذرماه 

گیری بیماری کرونا، ، بعد از آن همه7333الیحه بودجه سال ارسال شد. در مجلس دهم نیز به دلیل همزمانی با بررسی 

انتخابات و مسائلی از این قبیل، فرصت بررسی آن بوجود نیامد و تاکنون به صورت رسمی در دستورکار بررسی 

 نشینان نیز قرار نگرفته است. بهارستان

گردد و دارای سابقه طوالنی در میان رمیها قبل بادبیات تعارض منافع و سازوکارهای مربوط به مدیریت آن به دهه

گذاری و تر از نظر گذشت در ایران، در حوزه سیاستجوامع مختلف است. این در حالی است همانطور که پیش

گذاران، های گذشته مورد توجه سیاستشود. با این حال در سالگذاری ردپای زیادی از آن دیده نمیقانون

                                                           
. در مقدمه توجیهی این پیش نویس آمده بود؛ هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع  1

ها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام تیارات آنشخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اخ
 سیاسی اداری در برابر مردم است.
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ماعی و فعاالن مدنی و فضای مجازی قرار گرفته است. این مهم از یک سو اقدام بسیار پژوهشگران، کنشگران علوم اجت

مهمی است و موجب ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور ـ با کاهش ناکارآمدی کاهش فساد و افزایش 

تر های اجرایی و بسبه ضمانت رود مواردی مانند عدم توجهشود و از سوی دیگر، بیم آن میشفافیت و پاسخگویی ـ می

(، مأموریت و موفقیت 2( کارآمدی و انتظارات بیش از حد )تحمیل بار زودهنگام1شکلینهادی و ساختار کشور )ادای هم

الیحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی" در صورت تبدیل شدن به قانون را 

 د.االشعاع قرار دهتحت

ه دارد کگرایی را مطرح نمود. جان مایر اشاره میجان مایر جامعه شناس یکی از اولین افرادی بود که موضوع هم شکل

چنین پل دیماجیو و وودی پاول گیرند. همگرایی ساختاری را در پیش میها در نظام جهانی هم شکلدولت

کنند. ادای هم خصوصی و دولتی عنوان می یهاای سازمانگرایی را یکی از راهبردهپردازان سازمانی، هم شکلنظریه

هیه و ای که تشود. به گونهمی« کاری کردن»جایگزین « شبیه بودن»کند و شکلی، شکل و کارکرد را با هم مخلوط می

دن نشود حتی اگر این اسناد برآیند بودجه را تعیین نکنند. یا به پایان رساتصویب اسناد بودجه خوشایند شمرده می

شود حتی اگر حرفه هیچ کس در عمل بهبود پیدا نکند موفقیت محسوب می« کارآموزی»های تشریفاتی دوره طرح

شود به بیان دیگر، تکنیکی راهگشا برای شکلی باعث تداوم مرحله کنونی می. ادای هم3(7333)اندروز و همکاران، 

 برایبخشد به همین منظور، سازماناوم میشکست پیروزمندانه است و دام قابلیت در مسیر توسعه را تد
ً
 ها معموال

 گیرند.کسب مشروعیت خود این رویه را در پیش می

ریزی ـ برای توسعه ـ در کشورهای در حال توسعه، در مشق توسعه در برنامه 4اکنون مرحله سومنظر به اینکه، هم

فته نهادهای خوب دارند پس بایستی نهادهای خود گذاران بر این باورند کشورهای توسعه یادستورکار است که سیاست

« نهادهای خوب»ای به ترویج و اقتباس شود تا توسعه یافتگی حاصل شود. این در حالی است که در رویکرد برنامه

 شکل و کارکرد با هم اشتباه گرفته می
ً
 آورد. این استشود. به بیان دیگر، بر این باورند شکل با خودش کارکرد میمعموال

ـ قانون اساسی، قانون  5شود. شکل نهادهااز بستری به بستری دیگر تجویز می« هابهترین سرمشق»که پیوند زدن 

ها کار آسانی است. زیرا کشورها ها مبارزه با فساد و مواردی از قبیل ـ را اقتباس کردن و پیوند زدن آنتجارت، رویه
                                                           

1. isomorphic mimicry 

2. premature load bearing 

منتشر شد. عنوان  7333و جامعه در سال مرکز توانمندسازی حاکمیت  وسطتکتاب توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل، عمل، . 3
 است: یرزاصلی کتاب به شرح 

Matt Andrews, Lant Pritchett and Michael Woolcock (2017), Building state capability: evidence, analysis, action, Oxford 
University Press 

 7391 یهادر دهه« فشار بزرگ»، شواهد، تحلیل و عمل، مرحله نخست را، مرحله انباشت یا . نویسندگان کتاب توانمندسازی حکومت4
 کنند.را مرحله دوم ذکر می 7331و  7331های در دهه« تعدیل ساختاری»یا  یگذاراستی، و اصالح س7311و 
ارت کنند به عبها بر تعامل بشری تحمیل مینهای هستند که انساهادها محدودیتن ها بازیگر؛نهادها قواعد بازی هستند و سازمان. 5

 دیگر، قواعد بازی هستند که شامل؛ قواعد رسمی) تمامی قوانین(، هنجارها، قواعد غیر رسمی )فرهنگ،...( و...
های د؛ بنگاهاند )بازیگران(. ماننهای از افراد هستند که به لحاظ برخی اهداف مشترک گرد هم آمدهها متشکل از گروهها؛ سازمانازمانس

ها نیز سازمان های مذهبی و کلوپتجاری، موسسات تعاونی، احزاب سیاسی، پارلمان، موسسات نظارتی و... .الزم به ذکر است هیأت
 آیند.اجتماعی به شمار می
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محور، مشارکت کنند مانند بانک مرکزی مستقل، بودجه بندی نتیجه توانند با تصویب قوانین شکل نهادها را تعیینمی

عمومی ـ خصوصی. در حالی که این مهم به تنهایی ضامن موفقیت نیست و اگر پیوند زدن اشکال )نهادها( بدون تالش 

 رسد.یظر مبرای ایجاد دانش بومی و داخلی و فشار از بیرون برای عملکرد انجام شود احتمال کسب موفقیت بعید به ن

ان دیگر، شناسی است به بیگیری قابلیت حکومت به معنای حرکت کردن تعادل بوماندروز و همکاران بر این باورند شکل

بهتر منجر  1نوسازی فرایند دائمی کشف و تشویق طیف گوناگون از نهادها در بستری خاص است که به کارکردپذیری

به  دهیوم شناسی مورد توجه واقع شود زیرا نقش اساسی در شکلشود که باید محیط متناسب گسترده این بمی

ها یک قابلیت جمعی است که فقط دستاوردهای مشاهده شده را دارد. همچنین، پیدا کردن و تناسب داشتن راه حل

 انطباق مداوم»آید به بیان دیگر مستلزم استفاده از رویکردهای مناسب همچون از طریق آزمون و خطا به دست می

 است.« مسئله محور

نیز  «تحمیل بار زودهنگام»ها در دام قابلیت شوند، تواند موجب گیر افتادن حکومتکه می« ادای هم شکلی»عالوه بر 

واند موجب تتواند همین نتیجه را در پی داشته باشد. به بیان دیگر، انتظارات غیرواقعی در فرایندهای اصالحی میمی

 2دنهای کم قابلیت به فرایند جدا شها در محیطی شود زیرا به کارگیری بهترین سرمشقهنجار تیاز دست رفتن مقبول

د های قابل توجهی وجوافتد شکافشود و آنچه در عمل اتفاق می. زیرا میان بهترین سرمشق که اقتباس میانجامدیم

پذیری، مشروعیت رهیز شود که امکانرو نیاز است از "خواستن خیلی زیاد"، "خیلی زود" و"خیلی مداوم" پدارد از این

ها نوپا تحت فشار اجرایی واقعی سازی در معرض خطر قرار نگیرد. زیرا در صورتی که نهادها و سازماناصالحات و قابلیت

وضعیت به مراتب بدتر از قبل را منجر شود و این مهم  تواندیها وجود دارد که مقرارگیرند احتمال فروپاشی آن

ی اصالحات را درپی خواهد داشت. به بیان دیگر توجه به این نکته ضروری است که واقعیت همیشه زدایمشروعیت

 تر از آروزها است.سرسخت

توان یک نمونه از اقدامات توجه به مفهوم تعارض منافع و در دستورکار قرار دادن سازوکارهای مدیریت آن در ایران را می

به عبارتی حکومت ـ همانطور که در مقدمه توجهیی الیحه مدیریت تعارص مشق توسعه در مرحله سوم عنوان نمود. 

منافع اشاره شده است ـ به منظور ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و افزایش پاسخگویی، توجه به 

و، ر ست. از اینسازوکارهای رایج مدیریت تعارض منافع را به عنوان بهترین سرمشق در این زمینه اقتباس نموده ا

موفقیت این مهم در گرو مجموعه اقدامات فراتر از ادای هم شکلی و عدم تحمیل بار زود هنگام است. از یک سو، توجه 

افزایش کارکردپذیری مجموعه راهکارهای مدیریت تعارض منافع در بستر نهادی و ساختاری کشور اهمیت  یهابه مؤلفه

ها یک قابلیت ( بر این باورند پیدا کردن و تناسب داشتن راه حل7333وز و همکاران )ای دارد زیرا همانطور که اندر ویژه

طباق ان»آید. به باور نگارنده استفاده از رویکردهای مناسب مانند جمعی است و فقط از طریق آزمون و خطا به دست می

غیر واقعی مانند از بین رفتن بی چون و  کارکردپذیری را افزایش خواهد داد. از دیگر سو، انتظارات« مداوم مسئله محور

چرایی فساد در کشور در کوتاه مدت و مواردی از این قبیل بعد از قانون شدن الیحه مدیریت تعارض منافع موجب 

                                                           
1. Functionality 
2 .decoupling process 
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ی در سازپذیری، مشروعیت و قابلیتتحمیل بار زودهنگام بر این اقدام اصالحی )نهاد نوپا( شده و ممکن است امکان

ران گذاران و قانون گذارو نیاز است بیش از پیش توجه به این مهم در کانون توجه سیاستگیرد. از اینمعرض خطر قرار 

 واقع شود.

بررسی تجارب توجه به مسئله تعارض منافع مانند مجموعه اقدامات سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش در ایران 

و  ای که به الزامات آن توجهبل قبول و مؤثری داشته باشد به گونهتواند کارکرد پذیری قاحاکی از آن است این مهم می

از تحمیل بارزودهنگام بر آن پرهیز کرد. به عنوان مثال، مجموعه اقداماتی که در ارتباط با مدیریت موقعیت اشتغال 

یردولتی از مراکز غ 111نفر از پست مدیریتی و  711همزان در سازمان بهزیستی کشور صورت پذیرفت موجب شد 

کنارگیری نمایند. همچنین، براساس بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نیز که در خرداد سال 

مدیر استانی و ستادی تعیین تکلیف شدند. مجموعه نتایج  111جاری ابالغ شد براساس گفته وزیر مربوِط بیش از 

زایش نماید موفقیت و افآورد. با این وجود گوشزد میران به ارمغان میگذافوقق، بارقه امید را برای پژوهشگران و سیاست

کارکردپذیریی فراتر از تصویب قانون و ابالغ بخشنامه است. همچنین، برای پژوهشگران، کنشگران اجتماعی و همینطور 

ت توانند مشروعیمیگذاران و مجوزدهندگان حاوی این پیام است تحمیل بار زودهنگام )انتظارات غیر واقعی( سیاست

 تری قرار دهد.پذیری حکومت را در وضعیت شکنندهپذیری و قابلیتاصالحات و امکان
 

 منابع

  ،توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل و عمل، مترجم: جعفر خیرخواهان و مسعود دروردی، انتشارات روزنه

 (.7333تهران )

 (،7331زاده، انتشارات نهادگرا، تهران )، زهرا فرضیفهم فرایند تحول اقتصادی، مترجم: میرسعید مهاجرانی 

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

*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اصلی هایها و گزارشاخبار، تحلیلی گزیده

  ،ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت خبر ابالغ منشور اخالق حرفهاز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری

 داد که دربردارنده ضوابط مدیریت تعارض منافع نیز هست. 

 تصریح کرده برخی مدیران خاطی در اجرای بخشنامه  حسین امامی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

این مدیران و اصرار رئیس جمهور مدارس بازگشایی  "تعارض منافع" مدافعان بازگشایی مدارس بودند و بخاطر فشار

 شدند.

  مجید جی افرام، عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی خبر داد که در جلسه شورای مرکزی این سازمان موضوع

تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته حقوقی سازمان نسبت به بررسی دقیق موضوع تعارض 

یک نظریه نهایی در این خصوص تدوین شده تا به عنوان پیشنهاد سازمان به وزارت راه وشهرسازی منافع اقدام و 

 ارسال گردد.
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 ای تصریح کرد تعارض منافع شاملدر یک نشست رسانه حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

 ین چندان به آن وارد نشدیم.شود و بنابراحال مناسبات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نمی

  عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازی در یادداشتی ادعای صداوسیما مبنی بر داشتن مرجعیت

نظارت بر شبکه نمایش خانگی را مشمول تعارض منافع دانسته و به تحلیل این موضوع از منظر حقوقی پرداخت. 

دارد: برانگیز اظهار مین صداوسیما مواجه شد که در قیاسی سوالتحلیل عباس آخوندی با واکنش و جوابیه سازما

های دولتی و حاکمیتی مسوول صدور مجوز تعارض منافع دارند. مثال، اگر این طور باشد که باید گفت همه دستگاه

ار دچوزارت بهداشت اگر به کسانی که دستی در تولید و تامین خوراك مردم دارند، مجوز فعالیت بدهد یا ندهد، 

 تعارض منافع است؟!

 ای تعارض منافع کانون بین المللی وکال را ترجمه و منتشر کرد. نامهسایت وکال پرس در اقدامی قابل توجه شیوه 

 که تعیین ظرفیت  7331در تحلیلی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  خبرگزاری فارس

های علوم پزشکی و وزارت بهداشت واگذار کرده است، تاکید کرد در نشگاههای پزشکی را به طور کامل به دارشته

ی این مصوبه با وجود کمبود شدید پزشکان و دندان پزشکان درکشور، تعارض منافع بین باعث شده از افزایش نتیجه

 ها جلوگیری شود.ظرفیت پذیرش در این رشته
 

  1399شهریور  29 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ

 
 

 ما در تماس باشیدبا 
 و همچنیندر مورد خبرنامه هفتگی تعارض منافع نظرات و پیشنهادها  ،ارسال نقدهابرای 

و  توانمندسازی حاکمیت درس ایمیل مرکزآهایتان برای انتشار در خبرنامه با و تحلیلها یادداشت
  :فرماییدعه جهاد دانشگاهی مکاتبه جام

info [at] iran-bssc.ir 
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 توسعه انحصار یا رقابت پذیری تعارض منافع؛
 33 شهریور 11ـ ( ی راه و شهرساز وزیر سابقعباس آخوندی)

  سازمان صدا و سیماتعارض منافع در  
 

ادعای صداوسیما مبنی بر داشتن مرجعیت نظارت بر شبکه نمایش فاقد وجه قانونی از منظر قانون اساسی، 
های ابالغی رهبری است. همچنین این ادعا با قاعده حقوقی نظم عمومی و اصل حاکمیت ی و سیاستقانون عاد

هایی از جمله فقدان فساد، شفافیت، رعایت حقوق قانون نیز در تعارض است چراکه اصل حاکمیت قانون بر پایه
سط یك بنگاه انحصاری و اساسی شهروندان و نظم و امنیت حقوقی استوار است. وضع مقررات بر یك بازار تو

ها آشکارا مشمول تعارض منافع است و الجرم به محو شفافیت منجر و موجب صدور مجوز فعالیت به سایر بنگاه
شود از این رو هم با قاعده حقوقی نظم عمومی فساد و اخالل در نظم و امنیت حقوقی سایر فعاالن و شهروندان می

 مردود است. و هم با اصل حاکمیت قانون در تعارض و
اشد داند اگر قرار بداند و موقعیت مسلط خود بر بازار را قانونی میبا فرض اینکه صدا و سیما خود را انحصارگر می

که در موقعیت صدور مجوز قرار گیرد هر تصمیم او مشمول تعارض منافع و ایجاد مانع برای ورود شرکای جدید یا 
 که در موقعیت سیاستگذاریشه فساد است. شایسته است کسانیتعارض منافع ری شود.حذف آنها محسوب می
که ذکر شد، نظم عمومی گیرند بدین موضوع توجه کافی داشته باشند. وگرنه همچنانو وضع مقررات قرار می

 .شودمختل و اصل حاکمیت قانون مخدوش می
  وزنامه اعتمادر  

 

 

 جوابیه سازمان صدا و سیما در دفاع از تعارض منافع 
 33 شهریور 19ـ  روابط عمومی صدا و سیما

 یمافع در سازمان صدا و ستعارض منا  
 

مایه بسی افسوس است که وزیر سابق دستکم در : پاسخ روابط عمومی صدا و سیما به یادداشت عباس آخوندی 
صدور مجوز فعالیت به سایر »داند که به واسطه می« یك بنگاه انحصاری»شان، رسانه ملی را قضیه مورد ادعای

تان غلط است، اگر این طور باشد که اهد آمد؛ نخیر آقای آخوندی! فرضبرایش تعارض منافع پدید خو« هابنگاه
 الجرم به محو شفافیت»های دولتی و حاکمیتی مسوول صدور مجوز تعارض منافع دارند و باید گفت همه دستگاه

ت شوند. مثال، وزارمحکوم می« منجر و موجب فساد و اخالل در نظم و امنیت حقوقی سایر فعاالن و شهروندان
بهداشت اگر به کسانی که دستی در تولید و تامین خوراك مردم دارند، مجوز فعالیت بدهد یا ندهد، دچار تعارض 

ن ها نیز با جدیت به آها که در طول این سالگری رسانهیکی از وظایف اصلی ساترا در حوزه تنظیم منافع است؟!
س یله بتواند فضا را به نفع کنشگران و رقبای تازه نفبوده تا بدین وس« حذف رفتارهای ضد رقابتی»پرداخته است 

ای که بین و نوپا تغییر دهد تا آنها نیز بتوانند با آرامش بیشتری در این فضا به فعالیت بپردازند که روابط حسنه
 ها به وجود آمده، به خوبی موید این ادعاست.های مرتبط با آن در این سالساترا و رسانه

 پایگاه اطالع رسانی صداو سیمای جمهوری اسالمی ایران/  روزنامه اعتماد 
 

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/154606
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/154606
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/154847
http://www.pririb.ir/portal/newsview/39823
http://www.pririb.ir/portal/newsview/39823
http://www.pririb.ir/portal/newsview/39823
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 پایش مدیریت تعارض منافع
 33 شهریور 11ـ  ی(جمهور یسرئ یمعاون حقوق)لعیا جنیدی 

 کلیات تعارض منافع  
 

 یدئوکه به صورت و ییهای اجرادستگاه یامور حقوق یهماهنگ یجلسه شورا یندر شصت و دوم یدیجن یالع
  کشور برگزار شد، ییهای اجراستگاهد یکل حقوق یرانو امور مجلس و مد یحقوق ینکنفرانس و با حضور معاون

 یتحاکم ی،دولت خبر داد و گفت: حقوق شهروند یکارگزاران مجموعه حقوق یااز ابالغ منشور اخالق حرفه
هستند  یع از اصولفتعارض منا یریتهای ملت و ضوابط مدیحقوق و آزاد ی،قانون، مقدم داشتن منافع عموم

 .یردرار گارتقا ق یبرا یزیآموزش و برنامه ر یش،مورد پا یددولت با یران حقوقبه آنها در مجموعه کارگزا یبندیکه پا
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 یدرخصوص تعارض منافع در داور IBAنامه  یوهش
 33 شهریور 13ـ سایت وکال پرس 

 ی قضایی و وکالتتعارض منافع در حوزه  
 

 1171اکتبر  13 یخدر تار یالملل ینب یدرخصوص تعارض منافع در داور یانامهیوهوکال ش یالملل ینکانون ب
 IBAامه ن ل ترجمه شده و در سایت وکال پرس آمده است. شیوهنامه به طور کاممتن این شیوه کرده است. یبتصو

 یااستقالل و آشکار کردن  یطرفی،در خصوص ب یدر دو بخش ضوابط کل یدرخصوص تعارض منافع در داور
ه بنامه که مربوط به تعارض منافع است، این شیوه یضوابط کلبرخی از  یو کاربرد عمل یربطذ یاتواقع یافشا

 است: یلشرح ذ
از  ید، باداشته باشد یدبا استقالل شک و ترد یطرفیب یتخود در رعا ییکه داور نسبت به توانا یالف( درصورت) 

از ادامه خدمت به عنوان داور  یدآغاز شده باشد، با یکه داور یکند، و در صورت یخوددار یسمت داور یرشپذ
 سرباز زند.

از زمان نصب داور به وجود آمده  یاوجود داشته  یوالاوضاع و اح یا یاتکند اگر واقعاصل صدق می ین)ب( هم
موجه  یدشک و ترد یربط،و اوضاع و احوال ذ یاتشخص ثالث معقول و مطلع در مورد واقع یک یدباشد، که، از د

، 1 یرا، طبق الزامات مقرر در ضابطه کل رداو ینکند، مگر آن که طرف یجاداستقالل داور ا یا یطرفینسبت به ب
 شند.با یرفتهپذ

 ینبه ا یربط،و اوضاع و احوال ذ یاتشخص ثالث معقول و مطلع از واقع یکموجه است اگر  ید)پ( شک و ترد
 یسوا یعوامل یرخود تحت تأث یماحتمال وجود دارد که داور ممکن است در حصول تصم ینبرسد که ا یجهنت

 واقع شود. یده،ارائه گرد یندعوا، آن گونه که توسط طرف یتماه
موجه در خصوص  یدقابل اعراض، شک و ترد یرهای موصوف در فهرست قرمز موارد غیتاز وضع یکهر )ت( در 

 استقالل داور وجود دارد. یا یطرفیب
 سایت وکال پرس 

 

 

https://www.irna.ir/news/84036439
https://www.irna.ir/news/84036439
https://vokalapress.ir/?p=5943
https://vokalapress.ir/?p=5943
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 مدارس ییبخشنامه تعارض منافع؛ مدافعان بازگشا یخاط یرانمد
 33 شهریور 13ـ  (مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم) حسین امامی

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

 نیمدارس بودند و بخاطر فشار ا ییبخشنامه "تعارض منافع" مدافعان بازگشا یدر اجرا یخاط یرانمد یبرخ

به نام "تعارض منافع" اما گاه  یابه رغم وجود بخشنامه شدند. ییجمهور مدارس بازگشا یسو اصرار رئ رانیمد

و  مالکیت یهستند که به لحاظ قانون یدولت یرمدارس غ یآموزش و پرورش دارا یرانمد یشود که برخیم یدهد

مدارس  یرانکرده که مد ینیب یشه پبخشنام ینا کهاست. چرا  یاشکال اساس یمدارس دارا ینگونهبر ا یریتمد

 پرسنل یرکه کرونا جامعه را فلج کرده، منافع خود را بر سالمت و سعادت دانش اموزان و سا یطیشرا یندر چن

 دهند.می یحترج
 شبکه اطالع رسانی دانا 

 

 

 مصداقی از تعارض منافع در مجلس ندگانینظارت بر رفتار نما یأته
 33 شهریور 11ـ خبرگزاری فارس 

 تعارض منافع در مجلس  
 

مدت  ینمجلس، موجب شده که در هم یندگانقانون نظارت بر رفتار نما یمتعدد در متن و نحوه اجرا یراداتا

اعالم وصول شود. هرچند  یندگانقانون نظارت بر رفتار نما دو طرح الحاق و اصالح یازدهممجلس  یلکوتاه تشک

را به آن افزود که در  یگرد یشنهادیتوان موارد پمی یخورد ولبه چشم می یمناسب یدو طرح موارد اصالح یندر ا

 :یمپردازبدان می یرز

هایی یسیونکممنافع در  تعارضیسه: رئ یأتها و هیسیونمجلس از جمله کم یساختارها یبرخ ییرتغ لزوم

قضات و  یا وکال یتبا عضو ییقضا-یحقوق یسیونکم یاپزشکان  یتاکثر یتبهداشت با عضو یسیونهمچون کم

و  یکشاورز ی،تجار ی،های صنعتسهامداران شرکت یتو عمران با عضو یعهمچون صنا یهای اقتصادیسیونکم

 ها وجود دارد. ساختار  ییرتغ به یازدر معرض تعارض منافع است که ن یخصوص یعمران

 سیونیکم یککند هایی که قانون گذاران احساس میینهدر زمی: های صنفیسیونکم یلممانعت تشک شرط

 یشب یتعدم عضو یتو ممنوع یتشود الزم است با شرط محدودمی یای و بخشمنطقه ی،محل تجمع منافع صنف

 کند.  تعارض منافع را ممانعت ینبخش ا یاصنف، منطقه  یکاز  صددر  91از 

 یالگو یک گانیند نظارت بر رفتار نما یأته یفعل ترکیب :ندگانینظارت بر رفتار نما یأته یشنهادیپ ترکیب

از تعارض منافع است به نام اتحاد ناظر و  یاست که دچار نوع یگرد یندگانبر نما یندهو نظارت نما یدرون پارلمان

ده از درون پارلمان و برون پارلمان استفا یبیترک یالگو کینظارت الزم است از  یأته یدجد یبمنظور است. در ترک

 شود.
 خبرگزاری فارس 

https://www.dana.ir/1646501
https://www.dana.ir/1646501
https://www.farsnews.ir/news/13990624000202
https://www.farsnews.ir/news/13990624000202
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 کدام کسب و کار؟ کدام اخالق؟
 33 شهریور 11ـ  مهرداد عباد

  یوکارها و بازرگانکسب یحوزهتعارض منافع در  
 

مناسب  یادر محل کار درست، اشتباه  یزیچه چ کندیاز اصول است که مشخص م یاوکار مجموعهکسب اخالق
ه سازمان است ک یک یمنشور اخالق کندیم ازیسیادهخود را پ یکه شرکت با آن اصول اخالق یاست. ابزار اصل

 ادییز یهاراه یاخالق یکار یطمح یکداشتن  ی. براکندیشرکت و کارکنان را مشخص م یاخالق یاستانداردها
 . اشاره نمود موارد تعارض منافع گزارشبه  توانیوجود دارد که ازجمله م

 یگرد یهستند. شمار یرونیب یهاو طرف یانمشتر از یاهدا یافتدر مورد در یمشخط یها داراسازمان اغلب
 نیقوان ینموارد ا یدارند. در تمام یو مشاغل جانب یلنسریفر یهاوقت، فرصتدر مورد کار پاره ینیقوان یحت

 تیتعارض منافع فعال یها و حدومرزهاتیمهم هستند که کارکنان بر اساس محدود یناز ا یناناطم یبرا یابزار
 صداقت کارکنان اثر بگذارد. یرو واندتیکه م کنندیم

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
 

 

 تعارض منافع، عامل بازگشایی مدارس
 33 شهریور 11ـ  (مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونکم یسخنگو)ی فالحاحمد حسین 

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  
 

تا  رندآویکه تعارض منافع دارند، فشار م یدارند و کسان یهاز اخبار متناقض وزارت آموزش و پرورش گال هایندهنما
 مطرح شد. یسیونمسائل در کم ینکنند و ا یافترا در هایهشود و شهر ییبازگشامدارس 

 رادیو گفت و گو 

 

 

 بورس یعضو شورا یک یاطالعات مال یافشاتعارض منافع و 
 33 شهریور 19ـ  )روزنامه نگار(سروش خسروی 

 تعارض منافع در بازار سرمایه  
 

 یرامکانال تلگ یک یروزبازان شد. دبورس یبانگیربار گر ینا یمجاز یافراد در فضا یاطالعات خصوص افشای
ا اتفاق آن ر  ینبا انتقاد از ا یمجاز یاز کاربران فضا یکیا منتشر کرد. بورس ر  یعضو شورا یک یمعامالت ارز

کاربر موافقش نبودند و اعتقاد  ینا هایندهکنحال دنبال ینروند شد. با ا یننادرست خواند و خواستار توقف ا
خه؟ چرا آ یهچه حرف نیا»از آنها نوشت:  یکیانجام شده است. مثال  یسازسو با شفافکار هم ینداشتند ا

 حساب یسازشفاف نیا: »یدپرس« بابک»با اسم  یگریکاربر د.« یهمه جا الزمه و عال یتاشتباهه؟ شفاف
 تعارض منافع به یاداشته باشد و آ یصراف تواندیبورس م یعضو شورا یاآ یدهم پرس یمحسن احمد «یشه؟نم

 آید؟یوجود نم
 متالزپایگاه خبری می 

 

http://www.tccim.ir/story/?nid=64999
http://www.tccim.ir/story/?nid=64999
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175107&n=707635
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175107&n=707635
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=130011
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=130011
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=130011
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=130011
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 نظام سالمت هاییریتسوء مد یتعارض منافع عامل اصل
 33 شهریور 19ـ  حسین نادیان

 ی سالمتتعارض منافع در حوزه  
 

های امروز نظام سالمت معلول مجموعه تصمیمات و راهبردهای ناشی از تعارض منافع در این بخش چالش

ریشه این مشکل که از قبل از انقالب مانند یک زخم  اند.اند که در پی شیوع کرونا بیش از پیش نمایان شدهبوده

توان مدیریت پزشکان بر تشکیالت نظام سالمت دانست. چراکه پزشکان به دلیل تخصص کهنه ریشه دوانیده را می

ریزی اطالع کافی ندارند و بر اساس برداشت ذهنی به حل مسائل خاص خود از امور مدیریتی، مالی، و برنامه

 دارند. هی نیز به نظر مشاوران و کارشناسان اقتصاد سالمت، حقوق و نظام مالی سالمت مبذول نمیپرداخته و توج

گذاری، اجرا و نظارت در قبضه پزشکان است که همواره در مدیریت نظام سالمت در حالی در تمام مراکز سیاست

له صنفی قرار دارند. این مسئمعرض یک تضاد منافع بین وظیفه و نقش خود در نظام سالمت یا منافع شخصی و 

شود که افراد دارای در نظام سالمت کشورهای دیگر کاماًل حل شده است و صرف وجود تعارض منافع، باعث می

 های عمومی کنار گذاشته شوند.منافع متضاد از مدیریت

تنها با نه تفره این کمیسیون، 13نفر از پزشکان از مجموع  11کمیسیون بهداشت مجلس دهم نیز با عضویت 

پشتیبانی از آقای وزیر و طرح تحول سالمت ایشان در عملکرد نامناسب نظام سالمت سهیم است بلکه با 

 های فعلی است. گذاری نامناسب یکی از علل سوء مدیریتریزی، نظارت و قانونبودجه
 الف تحلیلی –جامعه خبری  

 

 

 است رها شده یفبالتکل در بازار سرمایه، تعارض منافع
 33 شهریور 11ـ  یه(ار سرماباز  یلگرتحل)ی نامدار یمان
 تعارض منافع در بازار بورس  

 

ر کنترل و مبارزه با فساد د ینبه آن، ضوابط و قوان ینگینقد یمو ورود حجم عظسرمایه بازار  یعرشد سر رغمیعل

ضوابط  یناشکال مختلف انحصار و تبا یرها شده، برا یفوجود ندارد. مثالً مساله تعارض منافع بالتکل یهبازار سرما

 مدون وجود ندارد. 

از تعارض منافع است، نه تنها ممنوع  یشکل فساد ناش ترینرایج( که Revolving Doorsگردان ) یمساله درها

و  نظارت یهم وجود دارد، مثاًل متول یاست. عالوه بر فقدان ضوابط، مشکل نهاد یجهم را یاربلکه بس یستن

 یدچه در سطح بازار و چه در درون نهاد ناظر با یندر سطح ناشر . چهیستمشخص ن یموضوعات یندر چن یداور

در قبال  یشود و معلوم باشد چه کس بینییشو تعارض منافع پ یاز فساد و تبان یشگیریپ یها و سازوکارهاروال

 دارد. یتپاسخگو است و مسئول یزیچه چ
 نگرماهنامه آینده 

 

https://www.alef.ir/news/3990624121.html
https://www.alef.ir/news/3990624121.html
https://way2pay.ir/wp-content/uploads/AyandeNegar_99-46-scaled.jpg
https://way2pay.ir/wp-content/uploads/AyandeNegar_99-46-scaled.jpg
https://way2pay.ir/wp-content/uploads/AyandeNegar_99-46-scaled.jpg
https://way2pay.ir/wp-content/uploads/AyandeNegar_99-46-scaled.jpg
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 ندارد تعارض منافع یآموزش یزیسازمان پژوهش و برنامه ر
 33 شهریور 19ـ  ی(آموزش یزیسازمان پژوهش و برنامه ر یسرئ)ی حسن ملک

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه  

 

 چندان به آن وارد ینراو بناب شودینم یآموزش یزیتعارض منافع شامل حال مناسبات سازمان پژوهش و برنامه ر

 .یمنشد
 سایت خبری جی پالس 

 

 

 یدستور جلسه نظام مهندس ینمهمتر« تعارض منافع»
 33 شهریور 11ـ  ی(سازمان نظام مهندس ییسهر یاتعضو ه)افرام  یج یدمج

 یمسکن و شهرساز یتعارض منافع در حوزه  
 

 یوراش یار گرفت و اعضاقر  یموضوع تعارض منافع مورد بررس یمرکز یجلسه شورا یکمینو پنجاه و  یستدر دو

 یاعضا یسازمان با همکار یحقوق یتهاساس، مقرر شد کم ینباره پرداختند. برهم ینبه اظهارنظر در ا یمرکز

 ینو به استناد مقررات وقوان یموضوع تعارض منافع از مناظر مختلف قانون یقدق ینسبت به بررس یمرکز یشورا

ان به سازم یشنهادشده تا به عنوان پ ینخصوص تدو یندر ا ییهان یهنظر یککشور، اقدام و  یو باالدست یجار

 ارسال گردد. یوزارت راه وشهرساز
 سایت تاسیسات نیوز 

 

 

 ، رمز توفیق دفاع مقدسباال و فقدان تعارض منافع یاجتماع یهسرما
 33 شهریور 13ـ  ی(کارشناس مسائل اقتصاد)ی شهباز یموس

کلیات تعارض منافع  
 

در . میارد یمردم یبانیو پشت تیبه حما ازین میرا انجام ده یراتییتغ ایکه در کشور اصالحات  میبخواه یهر زمان

قدرت و ثروت را در کشور  یهاهنوز مشکل تعارض منافع و حلقه حمیلی،و جنگ ت یدوره بعد از انقالب اسالم

در کشور  یاداقتص یمیارزشمند و مناسب بود تا اگر تصم یفرصت ینباشد. ا ییراتکه مانع اصالحات و تغ یمنداشت

افع تعارض من ینبا ا یادیامروزه تا حد ز .یمکه تعارض منافع دارند مواجه نباش یعت افرادبا ممان شدیگرفته م

ا منافع ب یرمد یک یمانجام شود، چراکه گاه تصم ییراتیکشور الزم است تغ یریتیو در سطوح مد یممواجه هست

 اداره یالگو برا ینو ا یممواجه نبود یمشکل ینبا چن میلیدر تعارض است. در زمان جنگ تح یو گروه یفرد

 است. یریگقابل بهره یکنون یطاقتصاد کشور در شرا
 خبرگزاری ایکنا 

 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1469681-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1469681-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://tasisatnews.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%DB%8C/
https://tasisatnews.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%DB%8C/
https://iqna.ir/fa/news/3923722
https://iqna.ir/fa/news/3923722
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 !های پزشکییت رشتهظرف یشافزا یبر گلو تعارض منافعدست 
 33 شهریور 13ـ خبرگزاری فارس 

 سالمت یتعارض منافع در حوزه  
 

انقالب  یعال یشورا ییدوزارت بهداشت و تأ یشنهادبه پ یهای علوم پزشکگاهدانش یتظرف یینتع 7311از سال 
 یرشپذ یتظرف یت،سرانه پزشک به حد کفا یدنبه بهانه رس 33تا  11های گرفت. در سالصورت می یفرهنگ

 یواگذار یحهبهانه ال  یندولت وقت با هم 7311سال  در کرد. یدادرصد کاهش پ 91سال  71 یط یرشته پزشک
لس به در مج یحهال  ینمجلس کرد. اگرچه ا یمبه وزارت بهداشت را تقد یهای پزشکرشته یتظرف یینتع یارتاخ

 قانون را رد کرد. ینا یبا قانون اساس یرتمغا یلنگهبان به دل یاما شورا ید،رس یبتصو
در عرصه  یلآموزش عا یشها و ضوابط آمایاستس» یببا تصو یانقالب فرهنگ یعال یاما شورا 7331سال  در

 یزشکهای علوم پرا به طور کامل به دانشگاه یهای پزشکرشته یتظرف یینتع «یرانا یاسالم یسالمت درجمهور
 نیپزشکان و دندان پزشکان درکشور، متاسفانه تعارض منافع ب یدوجود کمبود شد با و وزارت بهداشت واگذار کرد.

 نیشود. در هم یریها جلوگرشته یندر ا یرشپذ یتظرف یشباعث شده از افزا یو مصالح عموم یمصالح صنف
ه ک طرح ینشد. امی یدهاز مجلس شن یپزشک یرشپذ یتظرف یدوبرابر یشهایی از افزازمزمه 33راستا در سال 

تحت فشار و مخالفت وزارت بهداشت مسکوت  یتمجلس همراه شده بود در نها یندهنما 31از  یشب یبه امضا
 ماند.

 خبرگزاری فارس 

 
 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: یک موشن گرافیک ی گذشته، در هفته
 33شهریور  11/ سایت تلوبیون / شبکه سه سیما / تعارض منافع یریتقانون مد 

 
 

  

https://www.farsnews.ir/news/13990628000220
https://www.farsnews.ir/news/13990628000220
https://www.telewebion.com/episode/2365145
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 پسماند تیریدر مد فهیتعارض درآمد و وظ
 33 شهریور 11ـ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 شوراها و شهرداری یتعارض منافع در حوزه  
 

پسماند و  یآورسبز، رفت و روب و جمع یفضا یهازهاز حو کیدر هر  یخدمات شهر یبرا یاریبس مانکارانیپ
 تیدر حوزه پسماند تر و رفت و روب معابر در حال فعال مانکاریپ 11وجود دارند. در حال حاضر حدود  افتیحوزه باز

 11گانه،  11که در مجموع مناطق  شود،یمنعقد م مانیپ کیهر منطقه  یپسماند خشک هم برا یهستند. برا
 حوزه پسماند خشک وجود دارد.هم در  مانیپ

و پسماند  یدر حوزه خدمات شهر دهیمناقصه و مزا مانیجلسه و پ 791در سال حدود  فیوظا نیمجموع ا یبرا
 یهااحتمال فساد و سوءاستفاده هامانیجلسات و پ نیاز ا کیهر  یۀ. در حاششودیتهران برگزار م یشهردار

اند و از منتفع یمناطق در ساختار کنون یهایدر شهردار یات شهرمعاونت خدم رانیوجود دارد. مد یاگسترده
 ی. وقتکنندیپسماند تر و خشک مقاومت م مانیپ عیتجم یهاو طرح هامانیجهت در مقابل کاهش تعداد پ نیا
 یشتریب یررسمیشود، مناسبات غ گذاروا یو متعدد در سازمان شهردار یجزئ یمتعدد به واحدها فیوظا نیا
 .شودیم جادیا مانکاریو پ یگزار شهردارکار  نیب
 

 
  و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندساز 

  

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/9513/


 

 

 

 

 

 

 

 1399شهریور  28تا  22  |   12شماره  15

 
 
 

 تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 مدیریت تعارض منافع یا خلق موقعیت تعارض منافع!؟

 
 میالد زمان

 
 واژهیدکل یادر رابطه با تعارض منافع  یبه زبان فارس یمجاز یمحتوا در فضا 797تعداد  یور،شهر 11تا  11 یبازه زمان در

مباحث  یدرصد بوده است. به طور کل 39درصد و تلگرام با  11با  ییترمحتوا در تو یناند.عمده اشده یدتعارض منافع تول

عارض ت یما،منافع در صدا و سکرد. تعارض  یمتوان به چند دسته تقسمی را یمجاز یمطرح شده از جانب کاربران فضا

)بورس اوراق بهادار(، تعارض منافع در بخش مسکن و تعارض منافع در فوتبال موضوعات پرتکرار  یهمنافع در بازار سرما

 هاییدگاهمواضع و د ینریدتو پربازد یناز مهمتر یبه برخ شودیم یسع یادداشت ینهستند. در ا یبازه زمان یندر ا

 در خصوص تعارض منافع پرداخته شود. یمجاز یکاربران فضا

 یما صدا و ستداوم انتقاد از تعارض منافع 

 ادداشتیشد  یدهد یاجتماع یهامورد توجه قرار گرفته بود و در شبکه یمجاز یاز مطالب هفته گذشته که در فضا یکی

 مایبه صدا و س یخانگ یشمجوز نظارت بر شبکه نما یدر مورد مسئله اعطا یاسبق راه و شهرساز یروز یعباس آخوند

 تیو صدور مجوز فعال یبنگاِه انحصار یکبازار توسط  یکبر  توضع مقررا: » نویسدیم یدر روزنامه اعتماد بود. آخوند

منجر و موجب فساد و اخالل در نظم و  یتها آشکارا مشمول تعارض منافع است و الجرم به محو شفافبنگاه یربه سا

ت یو هم با اصل حاکم ینظم عموم یحقوق یرو هم با قاعده یناز ا یشود،و شهروندان مفعاالن  یرسا یحقوق یتامن

 تیبه انتقال مسئول ییهابا انتشار نامه یزن ینماس یخصوص اهال یندر ا.« یباشدقانون در تعارض است و مردود م

 یتموقع کی یجادانتقال ا یریتغ یناعتراض کردند. در واقع ا یمابه صداوس ینماییاز سازمان س یخانگ یشنما یشبکه

و  یلمو فروشنده ف یدکنندهبه عنوان تول یماصدا و س یطشرا ینوجود نداشت. در ا یناز ا یشتعارض منافع است که پ

ننده ک یدو تنوع تول یخصوص یهکه با توجه به سرما ییرقبا گیرد،یخود قرار م یرقبا یناظر برا یگاهدر جا یالسر

شود می یمامحصوالت صدا و س یمخاطب باعث کاهش مخاطب برا یشافزا یناند. اردهبه دست آو یمخاطبان متعدد

. یابدمی است کاهش یمادرآمد صدا و س یاز منابع اصل یکیکه  یبازرگان یغاتو به دنبال آن به عنوان مثال سفارش تبل

 یارختدر ا یخانگ یشنمادرباره مجوز انتشار محصوالت شبکه  گیرییممشخص است که اگر تصم یطشرا ینحال در ا

ه ک یمتاثر شده و باعث حذف رقبا شود. پرسش یماو س اتواند از منافع سازمان صدمی یزانباشد چه م یماصدا و س

مختلف کشور قابل  یهامتعدد تعارض منافع در بخش یهاتیکه موقع یطیاست که در شرا ینتوان مطرح کرد امی

د و تبعات خلق کر  یدتعارض منافع جد یتموقع یدداشت چرا با یبرنامه مشخصآنها  یریتمد یبرا یداست و با ییشناسا

 گرفت؟ ادیدهآن را ن
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 مانع توفیق طرح مالیات بر عایدی سرمایه است؟ منافع  تعارض

 مانند مسکن و اییهسرما یطرح کاالها یناست. براساس ا یدر مجلس در دست بررس یهسرما یدیبر عا یاتمال طرح

 زهیانگ ییرتواند داشته باشد از جمله تغمی یطرح اثرات مختلف ین. اشوندیم یاتمال یافتدر طال و ارز مشمول

که  شودموضوع باعث می ین. ایمصرف یبه کاال  ایایهسرم یکاال  ییرذکر شده و امکان تغ یهادر حوزه گذارییهسرما

 کارشناس یضاییقان خود را دارد. فرهاد برو طرح مخالفان و مواف ینجا شود از اجابه یکشور منافع یفعل یطدر شرا

 ئتیو سهامدار و عضو ه یفالن بانک خصوص یرعامِل که مد یراه و شهرساز یرمشاور وز: »یسدنومی یمسکن در مطلب

حن به ص یه_سرمایدی_بر_عایاتنگذارد #طرح مال ینکها یمسکن و امالک بود، برا گذارییهه دهها شرکت سرمایر مد

داند از تعارض منافع می ینکته را مصداق ینا یو.« کردیشرکت م ی،اقتصاد یسیونجلسات کم مجلس برسد، در تمام

 ینددر فرآ یدطرح منتفع شود نبا یک یبعدم تصو یا یبکه ممکن است خود از تصو گذاریاستس یک ینکهبر ا یمبن

 دخالت کند. یشنهادیطرح پ یلو تحل یبررس

 
 رونمایی از ابوالمشاغل بازار بورس

ود. مطرح ب یزگرفت بحث تعارض منافع در بورس ن اییندهکه بازار بورس اوراق بهادار کشور رونق فزا 33سال  یابتدا زا

از تعارض منافع در بورس را برشمردند که فارغ از  یمختلف یقمصاد یمجاز یمدت کارشناسان و کاربران فضا یندر ا

 یمرجع برا یکعدم وجود  یق،مصاد یناز ا یکیمثال  نوانع. به دهدیمطلب را نشان م یتاهم ی،نادرست یاصحت 

 یاتسامانه شکا یاخود سازمان  یداور یاتبه ه یتشکا یناز تخلفات سازمان بورس و کارگزارن است و ا یتثبت شکا

 تعارض یتموقع یکفر به  یبه نام رضا مندن یکه مشخص است دچار تعارض منافع است. کاربر شودیارجاع داده م

 یزانه عز! از نظر بنده نیدحل کن یشههم یبار برا یکمساله تعارض منافع را : »یسدنودر بورس پرداخته و می یگردمنافع 

 یکاز  یکنشود داور و بازو فروش سهام را ندارند! مگر می یدها حق خریما در کارگزار یزانما در سازمان بورس و نه عز

 !«. شیم؟باعدالت هم داشته  یتباشند و انتظار رعا یمت
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و  بورس و کارگزارن از منابع یکه اشخاص سازمان یاست که با توجه به حجم اطالعات ینا کندیم یانب یکه و یانکته

 ینتوانند از ااشخاص می ینجامعه، ا یکعدم تقارن اطالعات در کل  یلو فروش سهام دارند و به دل یدخر هاییانجر

منافع  بازار بورس ینددخالت در فرآ یاو  یاستگذاریس یندهایدخالت در فرآ ابدر جهت منافع خود استفاده کنند و  یتمز

 یمعامله سهام برا یتدر خصوص ممنوع ینیتعارض منافع است. البته قوان یتموقع یک ینکنند. ا ینخود را تام

 یریتمنافع را مد ضرتعا یتموقع ینا ینتوانسته است به خوب ینهاا یکارمندان سازمان بورس و کارگزاران وجود دارد ول

 هایییتوت یمجاز یدر فضا ینمسئله شود تا بازار بورس کارآمد باشد. همچن ینبه ا یشتریکند و الزم است تا توجه ب

ت با نام پش یبازتاب داشته است. به عنوان مثال کاربر یو تعارض منافع اشتغال همزمان و یچراغ ینبا موضوع شاه

، بورس یعال یعضو شورا یه،ابوالمشاغل بازار سرما ی_چراغین#شاه ی: آقانمکمی یمعرف:» یسدنوپرده بورس می

، (ینستاصفحه ا یعامل آن، کارگزار) به گواه یربورس کاال، موسس بورس مسکن و احتماال مد یرهمد یئته ییسر

ماجرا  نیا ینکهاز ا غفار « تضاد منافع را!! یدکن یداکارخانه آن پ یسسگ و گربه و در حال تاس یصراف! وارد کننده غذا

از نکات قابل توجه هفته  یمجاز یدرست مسئله اشتغال همزمان در فضا یانواکنش کاربران و ب یر،خ یاصحت دارد 

 گذشته بود.

 مستطیل سبزمنافع در  رصد تعارض

 Fifa news 90در حوزه فوتبال است. کانال  یکانال تلگرام یکشده در هفته گذشته مربوط به مطلب  یدهاز مطالب د یکی

 یون،اسجوانان فدر  یتهکم یسبه عنوان رئ یحضور اکبر محمد یادرباره تضاد منافع است. آ ی،اما ابهام اصل: »یسدنومی

 یست؟قاعده جهانشمول ن ینمصداق ا یرعاملی،سرپرست مد عنوانبه  ینکو ا یکانپ یرهمد یاتبا حضور او در ه

گاه باش یکدارد، چگونه ممکن است همه توان خود را در  یاردر اختمهم را  یتهکم یکفوتبال  یونکه در فدراس یشخص

 گیردیم صمیمتاو به سود باشگاه متبوعش  یابه بعد، آ یننکرده، بگذارد؟ از ا یگذار یهکه اتفاقا فقط در فوتبال هم سرما

ر بر کند ناظطرح میم یکه و یانکته«. توان حل کردتناقض را چگونه می ینو فوتبال کشور؟ ا یونمنافع فدراس یا

شخص دچار انحراف  یتموقع یناست و مشخص است که در ا گذاری برای خودبیرونی و قاعدهاشتغال  تعارض منافِع 

 ( خود باشد.ینجا باشگاهی) در ایشده و ممکن است به دنبال منافع شخص یحصح گیرییماز تصم
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 خواب غفلت سالمت، مجلس و دولت درمنافع در نظام  تعارضتداوم 

انواع  یمجاز یکاربران فضا یهااز دغدغه یکیبه طور مکرر به تعارض منافع اشاره شده و همواره  یحوزه پزشک در

 یژهو به و تیفعال: » یسدنومی ییتردلوار در تو یدبا نام دکتر مج یبار هم کاربر ینحوزه بوده است. ا ینتعارض منافع در ا

بخش  فعاالن ینکه از بزرگتر یرستان و باالتر توسط پزشکانیمابخش و ب یاستهایی همچون ریتمسئول یتصد

 یرهای اخکند. اما مجلس و دولت در سالمی یجادمردم در حوزه درمان ا یرا برا یاریهستند مشکالت بس یخصوص

 یهااز مسئله پست یدرست یانب ینا« اند.معضل و کاهش تضاد منافع نکرده ینا یدر اصالح حداقل یحرکت یچه

قرار  تگذاریاسس یا یرپزشک اگر در مقام مد یک. کنندیم یتفعال یزن یاست که در بخش خصوص یپزشکان یریتیمد

تواند از و می یردگتعارض منافع قرار می یتنکند، در موقع یپوشچشم یدر بخش خصوص یتاز فعال یردبگ

داروساز  پزشک یکمثال اگر  عنوانده کند. به استفا یخود در جهت منافع شخص یریتیامکانات مد یاو  یاستگذاریس

تواند باشد، دچار تعارض منافع شده و می یزواردات دارو ن یاستگذاریکند در بخش سمی یتفعال یکه در بخش خصوص

 را منحرف کند. ییدارو یاستگذاریاهداف س

 یق؟تضاد عال یامنافع  تعارض

با نام  یکنند. کاربراز اصطالح تعارض منافع نمی یحیده صحشود که کاربران استفامی یدهد یمجاز یدر فضا گاهی

وقتها  لییکه خ یشهم یرهاییوگمکافات و گرفت یاکنار آدمها، اغلب شامل تعارِض منافع  یزندگ: » یسدنومی وشیاهس

ن چندا تعارض منافع ینجا. در ا«یرو به لقاشون ببخش آدمها یو عطا یوجودُت بزن ِی بُعد اجتماع یدق یدیم یحترج

 !شدیاشخاص استفاده م یقو بهتر بود از تضاد عال یستو واضح ن یاگو
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