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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

  حل و حذف؟ یاو کنترل  یریتتعارض منافع؛ مددرآمد: 
 

   مجلس یازدهم «یرانتفاعیغ یدانشگاهها یتطرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوع»درنگی بر 
 

 زهره نجفی
 

در صحن علنی مجلس شورای « های غیرانتفاعیطرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه»هفته گذشته 

ای با استفاده از رانت در دوران اصالحات هاست که عدهسال»اسالمی اعالم وصول شد. در مقدمه این طرح آمده است: 

اند در حالی که خود آنان در دوران مذکور دارای مدیریت و و سازندگی تعداد زیادی دانشگاه غیرانتفاعی تأسیس نموده

در این طرح توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نشده است و صرفا با تأکید بر «. اند و هستنددولتی بودهپست 

به منظور ساماندهی درست به مراکز علمی و در نهایت حل »های غیرانتفاعی توسط مدیران دولتی و تأسیس دانشگاه

ست. فارغ از ایرادات نگارشی و ابهام متن، مهمهای غیرانتفاعی پیشنهاد شده ا، ممنوعیت دانشگاه«تعارض منافع

های غیرانتفاعی چیست؛ ترین مسئله در ارتباط با طرح مذکور این است که روشن نیست منظور از ممنوعیت دانشگاه

ای از مؤسسان های غیرانتفاعی است؟ در این صورت، اگر عدهآیا منظور از ممنوعیت، تعطیلی و عدم فعالیت دانشگاه

های غیرانتفاعی با چه دلیل اند، تعطیلی کلیۀ واحدهای دانشگاهها دارای مناصب دولتی و حکومتی بودهشگاهاین دان

های غیردولتی زمان و سهامداری مدیران وزارت علوم در دانشگاهو توجیهی توصیه شده است؟ روشن است اشتغال هم

ای برای مدیریت تعطیلی این مراکز آموزشی راهکار بهینه آید، اما آیا حذف ومصداق بارزی از تعارض منافع به شمار می

 تعارض منافع است؟ 

هایی، تعارض گیری و تداوم چنین رویهرود با شکلرا باید به مثابۀ زنگ خطری قلمداد کرد، چرا که بیم آن می طرحاین 

تی تبدیل شود. مواجها سیاسی و جناحی هایگیریمنافع از موضوعی کارشناسی و تخصصی به دستاویزی برای جهت

ترین حالت، نشان از آن دارد که تعارض بینانههایی در حوزۀ تعارض منافع، در خوشگذاریاز این دست و چنین سیاست

های اخیر در مراکز و اندیشکدهگذاری مورد بدفهمی و سوءبرداشت واقع شده است. طی سالمنافع در نهادهای قانون

های زمان و سهامداری مدیران وزارت علوم در دانشگاهفع، در خصوص اشتغال همتخصصی تعارض منا-های پژوهشی

توجهی و غیردولتی هشدار داده شده و بر اهمیت مدیریت تعارض منافع در حوزۀ آموزش عالی تأکید شده است. بی

ها و راهکارهای ها و ارائه طرحگذاری کشور به اهمیت و نتایج این پژوهشگذاری و قانونغفلت نهادهای سیاست

مشابه  -ها و اقدامات پژوهشی در این حوزه خواهد شد و تعارض منافع راغیراصولی و غیرکارشناسی باعث اتالف تالش

های مهم ایجاد فساد از معنا و مفهوم خالی خواهد ساخت. اعالم به عنوان یکی از زمینه -های دیگربسیاری نمونه

های مدیریت فرضای شد تا در این یادداشت به بررسی مبانی و پیشبهانهوصول این طرح در مجلس شورای اسالمی 

 تعارض منافع بپردازیم. 
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ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که وجود تعارض منافع به عنوان یکی از واقعیات ترین نکتهنخستین و مهم

توان مدیریت کرد و در راستای تعارض منافع را میهای مدرن باید مورد پذیرش واقع شود؛ غیرقابل حذف در دولت

کاهش مصادیق و کاهش دامنۀ اثرات سوء  آن گام برداشت، اما اصل وجود تعارض منافع را به عنوان یکی از واقعیات 

توان منحل و حذف کرد. در توضیح این نکته ابتدائا باید خاطرنشان تعارض منافع سیاسی مدرن هرگز نمی یساختارها

گذاری و حکمرانی، تعارض منافع ناظر حال متمایز از هم اشاره دارد؛ در ادبیات سیاستو مدلول  مرتبط و در عینبه د

های عمومی و منافع شخصی یک صاحب منصب عمومی است که طی آن منافع شخصی فرد به تعارضی بین مسئولیت

تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر در حوزۀ جامعههای عمومی وی را تحت تواند به نحو نامطلوبی وظایف و مسئولیتمی

ها، اصناف شناسی، تعارض منافع که بیشتر با نام تضاد یا تضاد منافع شناخته شده است، به منافع متضاد افراد، گروه

های مدرن که اختیار مدیریت و طبقات در یک جامعه اشاره دارد. در ادامه نشان داده خواهد شد که در ساختار دولت

شناختی شود، تعارض منافع جامعهنترل تضادها و تعارضات در سطح جامعه از جانب شهروندان به حکومت داده میو ک

 شود.گذاری منجر میبه تعارض منافع در حوزه سیاست

 ایستجامعه نه کلیتی واحد و منسجم، بلکه مجموعهشناختی باید توجه داشت که در خصوص تعارض منافع جامعه

ت که اند. باید توجه داشهایی که به شکلی بنیادین متضاد و متعارضهایی با منافع و خواستاد و گروهمتشکل از افر 

conflict  در اصطالحconflict of interests  ناظر به نوعی تخاصم، تضاد و حتی جنگ میان منافع گوناگون است. در

واژه تعارض توجه داشت؛ نباید فراموش کرد در  ز های ستیزآمیباید به داللت« تعارض منافع»ترجمۀ این اصطالح به 

بسا سر آشتی و مصالحه با ها و منافعی که چهها و منافع عمیقا متضاد است؛ خواستاین حوزه صحبت از خواست

 یکدیگر ندارند.  

ر حالی گرفت، دواسطه و مستقیم توسط خود افراد صورت میتر پیگیری این تعارضات به صورت بیدر جوامع ابتدایی

های مدرن نه به صورت مستقیم، بلکه به میانجی حاکمیت ملت-دولتها در که تخاصمات و منافع متضاد افراد و گروه

های هر گروه باید در نقش نماینده و مدافع حقوق دیگر خواهیشود. حاکمیت در مقابل زیادهپیگیری و محقق می

ها، به میانجی حاکمیت، به نافع یک گروه، منافع دیگر افراد و گروهها و اصناف ظاهر شود. بدین معنا در مقابل مگروه

 گیرد. این در حالیشوند و حاکمیت در مقام پاسدار و محافظ منافع عمومی قرار میعنوان منافع عمومی بازنمایانده می

جزئی افراد یا منافع  دهندۀ آن، و چه در کلیت خود، همواره نمایندۀ منافعاست که حاکمیت چه در مقام افراد تشکیل

های تشکیل دهنده آن است. در این معنا خود حاکمیت که قرار است بر فراز تعارضات بایستد و جزئی احزاب و جناح

نبرد و کشاکش میان نیروها را مدیریت و کنترل کند، همواره درون بازی منافع متضاد و متعارض  طرفیبهمچون داوری 

 دهد. های این تضاد و تعارض را تشکیل میقرارد دارد و خود یکی از سویه

های حاکمیتی تضادی توان گفت تعارض میان منافع اصطالحا عمومی و منافع جزئی افراد در دستگاهبنابراین می

ها ای و بنیادی است که در چهارچوب هر ساختاری که بر مشارکت غیرفعاالنه شهروندان و نمایندگی سیاسی آنریشه
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های حاکمیتی همواره در ی باشد، غیرقابل حل و حذف است. بدین معنا افراد در نهادها و سازمانتوسط حکومت مبتن

وضعیتی بینابینی قرار دارند که باید میان منافع فردی و سازمانی خود با منافع عمومی دست به انتخاب بزنند. باید 

ینفک ماندگار و ال های مدرن، بلکه  جزء  درونکارکردی بوروکراسی دولتتوجه داشت که چنین وضعیتی نه انحراف یا کج

این ساختار است. بنابراین افراد در مناصب حکومتی به صورت پیشینی و بالقوه همواره در معرض تعارض منافع قرار 

 توان قدرت و اختیار مجموعۀ افراد در حاکمیتدارند. با وجود این مالحظات، با تنظیم و تدوین برخی قوانین و قواعد می

طی چند دهۀ گذشته، در سطح جهانی در راستای اصالح و  رویناخود محدود ساخت. از  یجزئرا در پیگیری منافع 

ها را به صورت تشدیدیافته و قطعی درگیر هایی که افراد و سازمانگذاری عمومی، موقعیتبهبود حکمرانی و سیاست

گذاری برای خود، نظارت بر خود، هایی نظیر قاعدهاند، موقعیتسازند، شناسایی و معرفی شدهتعارض منافع می

هایی ها با شناسایی و معرفی مختصات چنین موقعیتزمان، سهامداری و مالکیت و غیره. بدین ترتیب دولتاشتغال هم

 کنند. ها در ساختار اداری و سازمانی خود جلوگیری میگیری این موقعیتاز شکل

راد در هایی که افمنافع این است که اختیارات، وظایف و منافع افراد و موقعیت کننده در مدیریت تعارضاصل تعیین

های برداریهای فردی و امکان بهرهگیریگیرند، به نحوی ساماندهی و مدیریت شوند که تأثیر تصمیمها قرار میآن

توان کاهش این تأثیر را می شخصی و سازمانی از موقعیت و منصب مربوطه به حداقل برسد و چنان چه پیشتر گفته شد،

داد و در جهت کنترل آن کوشید، اما قابل حذف نیست. در ادبیات جهانی تعارض منافع، هرگز حذف یک سازمان، 

نقش و یا کارکرد به عنوان راهکار برای مدیریت تعارض منافع شناخته نشده است. به عنوان مثال اگر یک بازرس، مالک 

تواند به عنوان راهکار ای تحت نظارت خود باشد، حذف نقش بازرسی به هیچ وجه نمیهیا سهامدار یکی از مجموعه

 اتخاذ شود. چنین پیشنهادی به معنای پاک کردن صورت مسئله است، و نه مدیریت تعارض منافع. 

ای دهعهای غیرانتفاعی با این توجیه که به طور مشابه، طرح اخیر مجلس شورای اسالمی مبنی بر ممنوعیت دانشگاه

اند، مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله است. های حکومتی و دولتی بودهاز مؤسسان این مراکز آموزشی دارای پست

های های  غیرانتفاعی ندارد. ارزیابی عملکرد و کیفیت دانشگاهالبته این موضوع ارتباطی به دفاع از عملکرد دانشگاه

گذاری قرار گیرد، اما پیشنهاد و باید در دستور کار نهادهای قانون تواندغیردولتی به عنوان موضوعی مستقل می

گذاری در ادبیات تعارض منافع ممنوعیت فعالیت این مراکز آموزشی به دلیل وجود تعارض منافع در واقع نوعی بدعت

در جهت  گذاریاثرسازی مفهوم تعارض منافع هشدار داد. سیاستاست که باید نسبت به عواقب آن و خنثی و بی

ی هامدیریت تعارض منافع از سوی مجلس شورای اسالمی نیازمند آن است که نمایندگان محترم مطالعات و پژوهش

تخصصی و کارشناسی در این حوزه را مورد استفاده قرار دهند. بررسی و تصویب الیحه تعارض منافع که تدوین آن در 

که در  ترین وظایفی استحۀ شفافیت و مبارزه با فساد از مهمبدنۀ کارشناسی دولت بیش دو سال به طول کشید و الی

تواند تأثیر بسزایی در مدیریت تعارض منافع ها میاین حوزه پیش روی مجلس جدید قرار دارد و به سرانجام رسیدن آن

 در کشور داشته باشد.  
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*** 

 شرح است: هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این هایتحلیلی گزیده

 رکمتتعارض منافع  یریتمد یحهال  یتاهمای اعالم کرده در مصاحبه یجمهور یسرئ یمعاون حقوق یدیجن یالع 

 یماعاجت ی،از فعاالن اقتصاد یدبا افزوده است وی همچنینباشد.  یشترب یدو شا یستن FATFچهارگانه  یحلوااز 

 . یمکن یریتبحث تعارض منافع را مد یدبا یول یماستفاده کن یتدر حاکم یش خصوصبخ یو فرهنگ

 علت عدم اقدام برای کنترل حباب بازار بورس هار داشته که ظدر تحلیلی ا یهکارشناس بازار سرما، یعلی سعدوند

 و دولت است.  یگذار یهسرما ینهادها یرانمد تعارض منافعاز طریق فروش و واگذاری سهام دولتی، 

 ی، از تعارض منافع وزارت نیرو در قراردادهابرق یدکنندهتول یهاشرکت یکایسند  رئیسیبنا، گفتارخوش یمابراه 

 یزو خ اشیدر خطر افتادن منابع درآمد یلدلبه یرووزارت ن ه دوجانبه صنعت برق سخن گفته است، چرا ک

ی این در نتیجهخود  یاز کاهش درآمدهابرق مشترکان بزرگ و پرمصرف،  ینتام یبرا یردولتیغ هاییروگاهن

 .شودینگران مقراردادها 

 ای به مصادیقی از تعارض منافع در طی مصاحبه یاجتماع ینسازمان تام المللینکل امور ب یرمد، رضا کاشف

را  یخدمات درمان یمهب یعال یشورا توسطنقش رگوالتوری ی درمان تامین اجتماعی پرداخته و ایفای حوزه

 مستلزم حضور افراد غیرپزشک در این شورا قلمداد کرده است. 

 اعالم وصول شده در مجلس در هفته گذشته با عنوان طرحدر یادداشتی انتقادی به بررسی  تابناک یخبرگزار 

قط فکند در متن این طرح پرداخته و تصریح می« یرانتفاعیغ یهادانشگاه یتمبارزه با تعارض منافع و ممنوع»

 .است یپیو تا ییاآورده شده که مملو از غلط انش یکل ییهاگزاره
 

  1399شهریور  11مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 



 

 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 حل تعارض منافع با مدیریت آن نه با جلوگیری از ورود ذینفعان به دولت
 99 یورشهر 2ـ  ی(جمهور یسرئ یمعاون حقوق) یدیجن یالع
   کلیات تعارض منافع  

 
برای جلوگیری از باشد.  یشترب یدو شا یستن FATFچهارگانه  یحلوااز  کمترتعارض منافع  یریتمد یحهال  یتاهم

 ینلت شود. اما چناز دولت حق ندارد وارد دو یرونب یکس یچه ییماست که بگو ینراهش ا یک تعارض منافع
 قو یدولت

 
 در را باز کرد.  یدکه با یدهرس یجهنت یناالن به ا دنیانخواهد بود. یحتما

 وقت یندازد،کسب و کار موفق راه ب یکداشته  ییکه توانا یکس
 
 تواندیم یردگب یتیو مسئول یایدبه دولت ب یحتما

 ی. ولمیاستفاده کن یتدر حاکم یش خصوصبخ یو فرهنگ یاجتماع ی،از فعاالن اقتصاد یدمؤثر باشد. پس با
و  شیندنیدر مسند م آیدیمحل فساد است. چون او م ینجاا یم. اگر نکنیمکن یریتبحث تعارض منافع را مد یدبا

 ینکه خودش دارد. راهکار ا ییهاگوشه چشم داشته باشد به بنگاه یشترکه ممکن است ب گیردیم یماتیتصم
 یزوکارکه سا یریدبگ یاد یادن لاست که شما مث ینراهکار ا یم،قطع کن یتدر حاکماو را از بودن  یکه پا یستن

 ،یبا منفعت خصوص یتعارض منفعت عموم یاحتمال یتکه در موقع یداداره کار و نظارت بر آن داشته باش یبرا
 تقدم داده خواهد شد.  یبه منفعت عموم یدمطمئن شو

ن را آ شودمیمربوط  اشیکه به بنگاه شخص شودیگرفته م یمیمکه آن آدم هست، اگر تص ییمثال  در هر شورا
ر جلسه فرد اصال  د ینمشخص کنند که ا اندیافتهکار اختصاص  ینا یکه برا ییواحدها یااعالم کند. مقام باالتر 

 یت حقوقن. در معاوبردیم ینفساد را از ب ینهزم یکردرو یننداشته باشد. ا یحاضر باشد اما حق رأ یاحاضر نباشد، 
 یمنامه دادخودمان بخش یم،در دولت و مجلس نشد یبمنتظر تصو یم،و تعارض منافع را نوشت یتشفاف یحهال  یوقت

 کنند. یتآن را رعا یدکه همه با یمو گفت
 پایگاه اطالع رسانی دولت 

 

 در شهرداری دادن به تعارض منافع یانپاسال آخر شورای شهر و  
 99 یورشهر 3ـ روزنامه دنیای اقتصاد 

 تعارض منافع  در شوراها و شهرداری  
 

در  معوق یفکه حجم تکال یدهبه اتمام رس یدر حال یتختپا یپارلمان شهر یتدوره فعال ینسه سال از پنجم
ه دادن ب یانپا»معوق،  هایمحور یکی از  شده است. ینو سنگ یرطبیعیغ یارنهاد ناظر بر شهرد ینکارتابل ا

و  یدر حوزه صدور پروانه ساختمان یاست. اگرچه شهردار «یشهردار هاییتاز فعال یتعارض منافع در بخش
ا در هبازرس را داشته باشد اما مشارکت با سازنده یکحکم  یدساخت وساز با ییتخلفات اجرا یبرخ ینهمچن

گروه خاص را بر  یکمنافع  یجهمنافع دچار کرده است. در نت عارضرا عمال به ت یها، شهردارپروژه یناز ا یخبر
 .دهدیم یحشهروندان ترج یمنافع عموم

 دنیای اقتصادروزنامه  

 

http://dolat.ir/detail/345639
http://dolat.ir/detail/345639
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3685155
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3685155
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 الیحه مدیریت تعارض منافع؛ دو سال بررسی برای فساد ستیزی
 99 شهریور 2ـ  (یپژوهشگر اقتصاد) جمال کاکائی

   کلیات تعارض منافع  

 
ه صورت را ب یحهال  ینا نویسیشمتن پ یز،برانگ یناقدام تحس یکجمهور در  یسرئ یمعاونت حقوق ۶39۱در سال 

ن در دولت شدن آ ییبه دو سال تا نها یبو قر یردآن کمک بگ یتاصالح و تقو یکرد تا از نخبگان برا نتشرم یعموم
 لیشد و به مجلس رفت. در مجلس دهم به دل یبدولت تصو یتسال گذشته در هئ ییززمان صرف شد که در پا

 ل،یقب نیاز ا یانتخابات و مسائل ،کرونا یماریب یریگ، بعد از آن همه۶399بودجه سال  یحهال  یبا بررس یهمزمان
 میازدهدر دستور کار مجلس  یبه زود یحهوجود دارد که ال  یدواریوجود ام ین. با ایامدآن بوجود ن یفرصت بررس

 یتعارض منافع در سطح فرد است و سازوکارها یریتمد یرو یحهال  ینا یکل یدتاک برسد. یجهو به نت یردقرار گ
م شدن به قانون، ملز یحهال  ینشدن ا یلاست بعد از تبد یداست که ام یدهتعارض منافع د یرتمد یرا برا یمناسب

تعارض منافع سازمان محور مورد توجه قرار  یریتبر مد یمبن ییسازوکارها تخاذبه منظور ا یاجرائ یهادستگاه
 موضوع اصالح شود. ینکننده ا یجادا ینهاد یو ساختارها یردگ

 برگزاری ایرناخ 

 

 

 مجلس در حوزه سالمت یناکارآمد یلپاشنه آش
 99 شهریور 2ـ  (یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو)ن نادیان حسی
 تعارض منافع  در حوزه سالمت  

 
دچار تعارض منافع بوده  یاسیس یروهایمختلف با تنوع گروه ها و ن یبهداشت مجلس در دوره ها کمیسیون

ضورداشته ح یرپزشکبهداشت مجلس دهم تنها دو نفر غ یسیونعضو کم 23دهد از  یها نشان م یاست. بررس
نفر از  3نفر دارو ساز و  3 شک،نفر پز  ۶1 یسیونکم یندر ا یندهنفر نما 22 یاناز م یزن یاست و در مجلس فعل

کشور باشد،  یعضو هستند. اگر مجلس بخواهد مجلس کارآمد و در جهت حل معضالت اساس یگرد یرشته ها
بهداشت  یسیونکم یژهوخود به یتخصص هاییسیوناز وجود تعارض منافع در کم یطورجدالزم است به

 به عمل آورد. یریجلوگ
افع قشر من یپابه یباعث ذبح منافع مل یپزشکان و منافع کالن مل یمنافع صنف ینوجود تعارض ب متأسفانه 

 : شودیم یشنهادپ یمعضل دو راهکار کل ینشده است. اما جهت حل ا یسیونکم یناز پزشکان در ا یخاص
 هاییی)اعالم درآمدها و دارا یاعالم منافع مال-۶بهداشت:  یسیونعضو کم یندگانبه نما مربوط ی( راهکارهاالف

در  یوجود منافع شخص یاقرار به وجود تعارض منافع )اعالم عموم -2؛ (یافتیدر یایو هدا یخانوادگ یا یشخص
 .یتاعمال محدود -3؛ (ییاستدر هنگام ارائه مشاوره س یا گیرییو رأ گیرییمزمان تصم

؛ یاجتماع یسیونرفاه کم یتهبهداشت و درمان با کم یسیونادغام کم-۶بهداشت:  یسیون( اصالح ساختار کمب
 .بهداشت یسیونکم یتشفاف-3؛ مرتبط با سالمت یهارشته یگرورود متخصصان د-2

 جامعه خبری تحلیلی الف 

 

http://www.irna.ir/news/83916746/
http://www.irna.ir/news/83916746/
https://www.alef.ir/news/3990601099.html
https://www.alef.ir/news/3990601099.html
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 تعارض منافع در الگوی نظارت درون پارلمانی
 99 یورشهر 2ـ  یانناد ینحس
 تعارض منافع در مجلس  

 
رفتار  نظارت بر یئتهدر پشت پرده  یهاو زدوبند ییضمانت اجرا گیری،یمتصم یندبر ساختار، فرآ یجد یراداتا

در آن  یبه بازنگر یجد یازاز دست بدهد و نکارکرد خود را این هیئت باعث شده است که عمال  نظارت  یندگاننما
 ئیسه،ر یئتعضو از ه یکآن اشاره کرد که  ینشیبه ساختار گز توانینهاد م ینا یراداتود. از جمله اشیمشاهده م

به انتخاب  یندگاننما یگرو سه نفر از د 92اصل  یسیونعضو از کم یکو  یحقوق -ییقضا یسیونعضو از کم یک
 یندر ا یسهرئ یئتصورت ه این. پس در شودیدر مورد آنان انجام م گیرییو رأ یمعرف به مجلس یسهرئ یئته

لفات به تخ یدگیرس یتتعارض منافع صالح یلبه دل یندگاناست و نظارت بر رفتار نما کنندهییننهاد تع
 . دهدیرا از دست م رئیسهیئته

نحوه  است باعث شده که ینسب یتاکثر یبا رأبر انتخاب افراد  یکه مبتن رئیسهیئتانتخاب ه یگر،از طرف د
اساس،  ینا باشد. بر یتبر ضد اقل یتاکثر یونمتناسب با فراکس یزن یندگانبر رفتار نما ارتنظ یئته ینشچ

ود در خ یتاحقاق حق و دفاع از شأن یبرا یزن هایتمحفوظ خواهد ماند. اقل یتاکثر یونفراکس یاعضا یتمصون
شد. عالوه بر آن  اهندپشت پرده خو گرییزدوبند والب یکنظارت وارد  یئته به هشد یدهرس یهاقبال گزارش

 یااشاره چیه نامهییناست که در آ یندگاننما ییقضا یتمصون یطهو ح یقواعد رفتار یممسائل، تنظ ینتر از امهم
 یوجود ندارد، حت یندگیمراجع ارائه گزارش نقض قواعد رفتار نما یبرا یقاعده مشخص یچبه آن نشده است. ه

 یبتغ ر،یهمچون تأخ یبه امور انضباط یابه قواعد رفتار حرفه یگید رس یتبه عنوان صالح یئته ینا یتصالح
ع بر مناف یو گروه یهمچون تعارض منافع و تقدم منافع شخص ییهاداده شده است و عرصه یلتقل نظمییو ب

 .نشده است یفدر آن تعر یعموم
 روزنامه جوان 

 

 

 گذاری تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه
 99 یورشهر 1 ـ (یهکارشناس بازار سرما) یعلی سعدوند

 تعارض منافع در بازار سرمایه  
 

به سمت باال در حال حرکت است و حباب  بورس که بازار یمعموال زمان یگذار یهسرما یکشورها نهادها یردر سا
 ینهادها یرانشده مد یدهبرعکس بوده و د یراندر ا .کنند یدر حال شکل گرفتن است اقدام به فروش تمام م

ا باال خود ر  یسهام شخص یمتکنند تا ق یتعارض منافع از وجوه نقد شرکت استفاده م یلدلبه  یگذار یهسرما
 تریعرا سر هامسخود را حفظ کند و حاضر نشد  یبود تا قدرت انحصار FTF یجاددولت هم مشغول ا ییببرند. از سو

 دامن زد. یمنف روند ینداشتند به ا یکدیگرکه دولت مردان با  یبه بازار عرضه کند. اختالفات
 42خبری بورس  –سازمان تحلیلی  

 

 

https://www.javanonline.ir/fa/news/1016393
https://www.javanonline.ir/fa/news/1016393
https://bourse24.ir/news/203539/
https://bourse24.ir/news/203539/
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 نظام سالمت یعلت ناکارآمد یتعارض منافع در نظام پزشک
 99 شهریور 2ـ  (یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو)حسین نادیان 

 تعارض منافع  در حوزه سالمت  
 

حاضر است  یو کمتر کشور شدهیکو اجرا در نظام سالمت تفک یگذارتیاسمختلف حوزه س یدر کشورها
 یگاه. در واقع، هنوز جایدنفو آن انتخاب نما یافراد ذ یاپزشکان  یانمحوزه بهداشت خود را از  ینمسئول
 نشده شناخته یخوبنظام موجود به یکارآمد ساز یو اقتصاد سالمت برا یریتمد گذاری،سیاست آموختگاندانش
ه موارد نسبت ب یمتقاض یندگانبهداشت مجلس، الزم است نما یسیونتعارض منافع در کم یریتمد برای است.

 :یندطور شفاف عمل نمابه یرز
 .ها داشته باشد NGOو  یزمان شغل مرتبط در بخش خصوصبتواند هم یدنبا -۶
 .داشته باشد یدر بخش خصوص یدارسهام یا یتبستگان مالک یاخود و خانواده  یدنبا -2
 .شدداشته با یتیها پس از ترك مشاغل حاکم NGO یا یدر بخش خصوص یت شغلیاجازه فعال یدنبا -3
 فرد موردنظر در مورد آن یط تعارض منافع مشارکت داشته باشد)سلب حق رأیدر شرا گیرییمدر تصم یدنبا-1

 .(گیرییمممانعت از حضور او در جلسه تصم یام یتصم
خودشان قرار داشته  یتحت کارگزار یشانسهام ا یریتمد یدنبا یدر بخش خصوص یتدر صورت مالک -۵

 .ک کارگزار ناشناس(یشان به یات سهام یریباشد)سپردن مد
 .یردصورت بگ کارییآن مخف یدر اقرار به وجود تعارض منافع و اعالم عموم یدنبا -۱

 خبرگزاری آنا 
 

 

 تعارض منافع در قراردادهای دوجانبه
 99 یورشهر 1ـ  (برق یدکنندهتول یهاشرکت یکایسند  رئیسیبنا) گفتارخوش یمابراه
  انرژی  حوزهتعارض منافع در  

 

 یترستردهگ یاردر صنعت برق ابعاد بس یرو،ر وزارت نتیحصر یانبه ب یاو دولت  یبخش خصوص یانتعارض منافع م
ز ا یکیعنوان که قرار بود به خوردیبه چشم م یادوجانبه یتعارض منافع، در قراردادها ینارد. نمونه بارز اهم د
فراهم  ولتییردغ هاییروگاهن یتتوسعه فعال یرا برا ینهزم یی،کنندگان نهابرق به مصرف یمعرضه مستق یهاروش

 جهیو در نت یرقابت یخود از فضا یدیاز توان تول یضمن جداکردن بخش هایروگاهنوع قراردادها، ن ین. در اندک
با مشترکان بزرگ بخش صنعت و معدن و عرضه  یدر مذاکرات توانستندیدر بازار، م یمتق یرشپذ یسکحذف ر

 د.فروش برق داشته باشن یفیتکل یو فارغ از ساختارها شده،یینمشخص تع یمتق یکبرق به آنان بر اساس 
خطر  در یلدلبه یرووزارت ن ینکهدوجانبه است. ا یقراردادها یدها یدنرس بستبنهب ییدر چرا یاما نکته اصل

 یجادا یجابرق مشترکان بزرگ و پرمصرف، به ینتام یبرا یردولتیغ هاییروگاهن یزو خ اشیافتادن منابع درآمد
 شود،یران مخود نگ یاز کاهش درآمدها ،در مبادالت برق یتشفاف یجادو ا یرشد بخش خصوص یبرا ینهزم

 .شودیم یدر صنعت برق ناش یمنافع دولت و بخش خصوص یاست که از تعارض جد یامساله
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

https://ana.press/fa/news/46/509772
https://ana.press/fa/news/46/509772
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3685326
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3685326
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 یخصوص -یمشارکت عموم نیازیشتعارض منافع پ یریتمد
 99 یورشهر 3ـ  (و جامعه یتحاکم یپژوهشگر مرکز توانمندساز)جمال کاکائی 

   در نظام برنامه و بودجهتعارض منافع  

 
 یاست که در آن بخش عموم یسمی( مکانPublic-Private Partnership) یخصوص -یمشارکت عموم یالگو

اعم از آب و فاضالب، حمل ونقل، سالمت،  یربنایی،خدمات ز ین( به منظور تامیتیحاکم یهانهاد یر)دولت و سا
 .کنند یاستفاده م ی،اعم از دانش، تجربه و منابع مال یبخش خصوص یها یتآموزش و...، از ظرف

 یبخش یا توانند تمام یم یاجرائ یکل کشور، دستگاه ها ۶399قانون بودجه سال « ۶9»نامه تبصره  یینآ براساس
 یینآ« ۶۱»ماده « 2»بند  دنبال کنند. یخصوص -یمشارکت عموم یخود را با الگو یها یتو مسئول یفاز وظا

درآمد و پروژه  یدارا یدر حال بهره بردار یرا مکلف کرده اطالعات پروژه ها یاجرائ ینامه فوق الذکر، دستگاه ها
 ینیدر آ ینکهکنند. نظر به ا یانتشار عموم یو خصوص یبه روش مشارکت عموم یواگذار یتمام را برا یمهن یها

نشده، احتمال آن وجود دارد که مسئوالن  ینیب یشتعارض منافع پ یریتمد یبرا هاییتبصره، سازوکار  یننامه ا
 نیا ی،داشتن رانت اطالعات یارانتشار اطالعات، با دراخت یمتول یاجرائ یو کارشناسان دستگاه ها یرانمد

 رابطه»با آن  یشانشانخو یاکه خود  ییهااز جمله شرکت یخاص خصوص یمانکارانه سمت پها را بپروژه
 یجرائا یکارکنان دستگاه ها یبرا یالتیتسه یادارند سوق دهند « )اشتغال( یهمکار»و  «یتمالک یا یسهامدار

تجربه  توان به یارتباط م ینمثال، در ا یمذکور قائل شوند. برا یپروژه ها یو بازنشستگان دستگاه، در اخذ و اجرا
موجب  یدولت یراناشاره کرد که تعارض منافع مد یولتیردمدارس غ یریدر موضوع شکل گ یرانمشابه ا یباتقر

 . یرندرا در نظر بگ یا یژهو یالتتسه یدولت یرمدارس غ یسدر تاس یانکارکنان آموزش وپرورش و فرهنگ یشد برا
 روزنامه شرق 

 

 

 بر رفتار نمایندگان مجلسنظارت  یئتهوظایف یف در مرز ظر
 99 یورشهر ۵ـ  (نظارت دوره دهم مجلس یئته یسخنگوو  یندهنما)ی نوبندگان یمحمدجواد جمال

  مجلستعارض منافع در  
 

نظارت  ئتیاستقالل ه یانم یعنیدارد؛  یفیظر یارمرز بسبر رفتار نمایندگان مجلس نظارت  یئتهنظارت  موضوع
پا  ریرا ز یندگیکه ممکن است شأن نما یاظهار نظر با ارتکاب اعمال یبرا یندهنما یتا، حرمانند استقالل قو

در قانون  اشیندگینما یفبتواند به وظا یندهکه هم نما یمحرکت کن یابه گونه یدوجود دارد. با یکیبگذارد، مرز بار
ده باشد و در صورت ارتکاب جرم، شود تا بازدارن ینیب یشپ یشبرا یعمل کند و هم راهکار و سازوکار یاساس

انجام داد، با او  یهر کار یندهاز آن نشود. به عالوه  مردم هم حس نکنند که نما یتعارض منافع باعث چشم پوش
 .شودیبرخورد نم

 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269648
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269648
https://www.yjc.ir/00VJLI
https://www.yjc.ir/00VJLI


 

 

 

 

 

 

 

 1399 شهریور   7  تا  1    |     9شماره 11

 

 گذاری تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه
 99 یورشهر ۵ـ  (اقتصادیپژوهشگر )پور یمینع ینمحمدحس

 کلیات تعارض منافع  
 

و با  هگرفت یرا جد مسئله تعارض منافعمتبوع خود  یهادر دستگاه یدولت فعل ینمسئول یخوشبختانه برخ
 ریتییو مد یحد مقدورات قانون در ینهزم یندر ا یقانون یخالءها اند تاکرده یسع ییهاها و دستورالعملبخشنامه

وقت مسکن در  یروز «یعباس آخوند» ینبه اقدام در خور تحس توانیخود جبران کنند. از جمله م
مانند  ییهادر دستگاه یعضو نظام مهندس ینکه مانع از اشتغال همزمان مهندس ییهاصدوربخشنامه

 یندر خور تحس اقدامکرد. یادرا دارند  هااختمانمقررات در احداث س یبر اجرا یتنظار  یفهکه وظ هایشهردار
خود را از اشتغال همزمان در  یرمجموعهز یرانصورت گرفت که مد یستیسازمان بهز ییسر یاز سو یگرد

فع ارفع تعارض من یبرا یاآموزش و پرورش در صدور بخشنامه یروز یرمنع کرد. اقدام اخ یخصوص هایینیککل
از اقدامات  یاند مورد بعدکرده یرهم دا یرانتفاعیغ سکه همزمان مدار یو استان یستاد یراندر مورد مد یژهبه و
 کیتعارض منافع مستلزم تشر یریتمد یایمند شدن جامعه از مزابهره راستا است. یندر ا یدولت کنون یعمل

به رفع تعارض  یافکار عموم یتاست. حساس نهیزم یننهاد در امردم یو نهادها یتیهمه ارکان حاکم یمساع
 افعنتعارض م یریتمد یحهمانند ال  ینیقوان یو اجرا یبتصو یندر تضم یکشور نقش مهم یمنافع در نظام ادار

 یمنافع مل یدر راستا یهمه مشکالت موجود نقش رغمیاقدام دولت عل یناز ا یتبا حما یاجتماع یروهایدارد. ن
 .  سازدیرا در کشور برطرف م ینهاد یاز موانع مهم کارآمد ییکخواهند کرد که  یفاا

 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 عامل ایجاد تعارض منافع ،مسکن یسیونکم متغییر بودن
 99 یورشهر ۵ـ یضایی فرهاد ب
  مسکن خشبتعارض منافع در  

 
از  یشب یمشکل اصل رد،آن وجود دا یزانکه درباره م یینظرهادرباره موضوع کارمزد مشاوران امالک و اختالف

راساس ب یراحق در قانون است؛ ز ینا یزانم یینتع یسمباشد، مربوط به مکان یاز حق قانون یآنکه تخلف و تعد
کن مس یمتبر ق یو کارمزد مشاوران امالک، مبتن یسیونکمو مصوبات موجود کشور در حوزه اصناف، حق ینقوان

 .شودیواحدها اخذ م یندو طرف محاسبه و توسط ا یناز رقم مورد معامله ب یدرصد یهاست و برپا
 ن،یسیوکممحاسبه حق یوهش ینبا ا یراز شود،یم یجادموضوع تعارض منافع ا ینکه در ا است یلدل ینبه هم

در گرو  فعاالن ینسود ا یشو افزا کندیمشاوران امالک م یبرا نص یشتریمسکن درآمد ب یمتق یشافزا یعتاطب
 فروش و اجاره خواهد بود.  ید،مسکن در حوزه خر یمتق یشافزا

مشاوران امالک در معامالت مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته  یکارمزد برا و یسیونکمقاز ح یثابت یزاناگر م
به آن  یزن تریشکه پ یو احتمال تعارض منافع شودیملک مجزا م یمتق یشافزا یزانکارمزد از م ینا یعتاشود، طب

 .خواهد رفت یناشاره شد از ب
 روزنامه صمت 

 

http://www.irna.ir/news/84016049/
http://www.irna.ir/news/84016049/
https://www.smtnews.ir/note/46111
https://www.smtnews.ir/note/46111
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 «ییرانتفاعغ یهادانشگاه یتمبارزه با تعارض منافع و ممنوع»طرحی به نام 
 99 یورشهر ۵ـ  خبرگزاری تابناک

 تعارض منافع در حوزه آموزش عالی  
 

به  «یرانتفاعیغ یهادانشگاه یتمبارزه با تعارض منافع و ممنوع»را با نام  یمجلس، طرح یندگانتن از نما 2۵
 یچرد، هندا یاماده یچمتن ه ینکه ا یاستطرح، گو یلذ ینقوان یناند. گزارش اداره تدوردهک یمتقد یسهرئ یاته

م سردرگ« مفهوم قانون»کشف  یمخاطبان را برا قعو در وا کندینم یانرا ب ییضمانت اجرا یا یتممنوع یز،تجو
 است! یپیو تا ییاآورده شده که مملو از غلط انش یکل ییهاخواهد کرد، چون در متن طرح، فقط گزاره

ع را ممنو  یزیچه چ خواهندیاز تعارض منافع دارند و م یچه برداشت یسندگانشنو یست،طرح مشخص ن ینا در
که متن  یندمحترم بگو یندگاناگر نما یحاکم بر موضوع را هم نشناسند. حت یو حقوق یادار یاتکنند و اصال ادب

 یگراد به دبنا بر اعتم یا یمآن را امضا کرد تباهبنا بر اش یندبگو شده و باز یها در قسمت متن مواد کپمقدمه اشتبا
 یکه نظام آموزش عال یمتوجه داشته باش یددارد. با یاربس یهااز ضعف یتامضاها، باز هم نگارش مقدمه حکا

جامع  یاچهرهها آن یشوند و برا یدههمه با هم د یدبا یآزاد، دولت ی،کاربرد ینور، علم یامپ ی،انتفاع یرکشور از غ
 گرفته شود. ظردر ن
 یارک یسیمجلس است، اما قانون نو یفهاست که حق و وظ یکار یگذارو قانون یسیبه ذکر است، قانون نو الزم

که قانون  باشد یناز ا یاز اشکاالت ناش یاریبس یدو شا یاموزنداندرکار آن را بافراد دست یدکه با یاست تخصص
 حهیچون ال  یحی،لوا یعترسر یبلزوم تصو ییهاطرح یناجرا نشده و مشاهده چنموارد درست  یدر بعض یسینو
قطعا  ییاهطرح ینچن یبو تصو یو بررس یه. تهنمایدیم یاناز گذشته ع یشرا ب «یسیاصول و ضوابط قانون نو»

 نخواهد داشت. یاثر ملموس یچکشور ه یعموم یهانهاد ینهاز اتالف وقت و هز یربه غ
 خبرگزاری تابناک 

 

 

 کار یعال یتعارض منافع دولت در شورا
 99 یورشهر ۵ـ  (یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو) یانناد ینحس
 روابط کاری حوزهدر  تعارض منافع  

 
که طبق  شودیم یلتشک یکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یعال یقانون کار، شورا ۶۱۱بر اساس ماده 

رگران، از حقوق کا یتحما یدر راستا یمصوبات ینحداقل مزد کارگران، تدو یینتع یفهقانون وظ ینمفاد مختلف ا
 . یردکار را برعهده گ قانوناز  یتموارد معاف یینرفرما و تعحل اختالف کارگر و کا هاییاته
رفته جلسات گ ینبه نفع کارگران در ا یمیگاه تصم یچشورا، ه ینخاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در ا به

در  یتجار یهاو شرکت یاقتصاد یهاگاهدرصد از بن ۵۵داشتن  یارنخواهد شد. در واقع دولت به خاطر در اخت
به  یانکارفرما یراجماع با سا یقابرکارفرماست و به خاطر مساله تعارض منافع و از طر یکخودش  یکشور، برا

 یبرا گرییانجیبزرگ از حالت م یکارفرما یک. دولت به عنوان گیردیم یدهحقوق کارگران را ناد یشافزا یراحت
 از منافع  ین،طرف

 
 .کندیم یتطرف از معامله حما یکرسما

 خبرگزاری میزان 
 

https://www.tabnak.ir/fa/news/998972
https://www.tabnak.ir/fa/news/998972
https://www.mizanonline.com/fa/news/650556
https://www.mizanonline.com/fa/news/650556
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 موزشیآ یزیبرنامه ردر سازمان ابعاد پنهان تعارض منافع 
 99 یورشهر ۱ـ  (معلم)نژاد یکمحمدرضا ن

 آموزش عمومی تعارض منافع در حوزه  
 

 یرمجموعهافراد در مجالت رشد ز یبرخ .مهم است یاربس یآموزش یزیتعارض منافع در سازمان پژوهش و برنامه ر
ن معلم به عنوابا ما  یدارید پذیرندیسازمان پژوهش نمسازمان پژوهش هستند که گرفتار تعارض منافع هستند، 

 ناشران یبرخ شودیباعث م یاما چه موضوع کنندیم یداراز معلمان د وهیبا گر واسطه  یداشته باشد و با کل
سازمان  ینبا مسئوالن  ا یبه راحت یستندشنام نخو یاسم یو حت یکه به لحاظ تخصص یکمک درس یکتاب ها

 ؟دهند یمحصوالت خود را در شبکه شاد ارائه م یغتبل یشنهادپ یکنند و حت یدارد
 یو برخ رسدیو به سطوح باالتر م شودیاز سطح کالس شروع م یکمک درس یهاتعارض منافع در کتاب

 یآموزش یزیمسئوالن سازمان پژوهش و برنامه ر یدارآن د یرات با سازمان پژوهش ارتباط دارند و نمونه اخمؤسس
 بود. یکمک درس یاز ناشران کتاب ها یبا تعداد

ا که ر  یاموسسه یاخودش  یتا کتاب درس کندیم یقو تشو یبآموزان را ترغو دانش رودیسر کالس م یمعلم وقت
انشگاه د یاز مسئوالن رده باال، معاونان و رؤسا یبرخ یتح.کنند، مصداق تعارض منافع است یهته کندیم یمعرف

قرار  یاندانشجو یاردر اخت یگانکرده و به طور را یداریخر المالیتب ینهشده خود را با هز یفتال یهاکتاب یزن
 مصداق تعارض منافع است. یزن ینو ا فروشندیبه آنها م یا دهندیم

 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 مقابله با تعارض منافعاجرای قانون  مانع نفعیذ یهاگروه
 99 یورشهر ۱ـ  (یاجتماع ینسازمان تام المللینکل امور ب یرمد) رضا کاشف

 ی تامین اجتماعیدر حوزه تعارض منافع  
 

است که  یها و مراکز خصوصوزارت بهداشت در شرکت یرانمد یداربودن برخسهام شتغال همزمان،اواضح  نمونه
 ساناکارشن بینیمیم یگرد یهادر نمونه .شودیم یبخش خصوص یتتقو یدر راستا هایییاستموجب اتخاذ س

 یا وندشیها مشرکت اییمهمشاور ب یاجتماع ینکارشناسان تأم یا شوند،یها مشرکت یاتیمشاور مال یاتی،مال
 یاجرائ یهاپست ای،یمهب یهاغذا و دارو و سازماندر وزارت بهداشت، سازمان  یپزشکان بخش خصوص

 علوم ین. مثال متخصصخوردیم مبه چش یگرید یقهم مصاد یخدمات درمان یمهب یعال ی. در شوراگیرندیم
 کنندیم یهستند. پس سع یپزشک یهاتعرفه یکارشناس یینو تع ینسب یهاکتاب ارزش یممسئول تنظ یپزشک
ها لحاظ تعرفه ییندر تع یتخصص یهاگروه یرخود را در مقابل سا یگروه تخصص یحتممکن منافع خود و  یتا جا

ا حوزه و ب نفعانیاز ذ یرغ یقیقرار است رگوالتور شود، افراد حق یخدمات درمان یمهب یعال یاگر شوراکنند. 
مروز ا کنند. یندگیرا نما هایاستاز س یرپذیرتأث هایهگرودر آن عضو شوند که  یدبا یرپزشکیغ یهاتخصص

 یروهگ یچاما ه ماندیو معلق م شودیها دست به دست متعارض منافع در مجلس و دولت سال یحهکه ال  مبینییم
 هستند.  یمانع اصل یك نفعیذ یهاگروه .داردیبرنم یآن قدم تکلیفیینتع یبرا

 روزنامه شرق 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/06/2336196
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/06/2336196
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269877
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/269877
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 گذاری تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه
 99 یورشهر ۱ـ  (مردم الهیجان و سیاهکل یندهنما) فرخی میکالرسول 
  جلسمتعارض منافع در 

 
 شانتیاگر شوراها نباشند وضع گویندیاست که م یدهرس ییهستند و کار به جا یمردم از عملکرد شوراها ناراض

 دگانیننما یاردر امر نظارت بر شوراها که در اخت .متوجه شوراها است یبآس یننخستتعارض منافع  بهتر است.
ع به مناف یدنرس یبرا اییندهنما یرمس یناحتمال وجود دارد که در ا یناوقات ا یمجلس قرار گرفته است گاه

 اشد.داشته ب هایییپوشمهم نظارت چشم یارخود در امر بس
 گیالنستانخبرگزاری  

 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

 : مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شدیک کلیپ ی گذشته، در هفته
 99هریور ش ۱مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه/  /3-تعارض منافع در آموزش و پرورش

 

http://www.gilanestan.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88/
http://www.gilanestan.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88/
https://www.aparat.com/v/YPJoB/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-_3
https://www.aparat.com/v/YPJoB/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-_3
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 تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
 استقالل سازمانی راهکاری برای مدیریت تعارض منافع

 
 افسانه شرکت

 

تعارض منافع  یهاواژهمطلب در فضای مجازی با کلید  ۶۱۵شهریور(، به طور مجموع  1مرداد تا  32در هفته گذشته )

تلگرامی است. به طور کلی  یهاکانالسهم  هاآناز نیمی از  یا تضاد منافع به اشتراک گذاشته شده است که بیش

مجلس  هاییسیونکمحول چند دسته تقسیم کرد مباحث مربوط به آموزش و پرورش و  توانیممباحث مطرحه را 

 قبل هم کاربران به آن توجه داشتند اما دو رویداد جدید در هفته گذشته اتفاق افتاد که یهاهفتهمباحثی است که در 

را در چارچوب مفاهیم تعارض منافع تحلیل کنند اما هر کدام مصداقی  هاآنهر چند کاربران به درستی نتوانسته بودند 

از چند موقعیت تعارض منافع بودند. اولی وابستگی روزنامه شهروند به سازمان هالل احمر و دیگری بحث جداسازی 

 مکنییمر سازمان محیط زیست است. در این نوشتار کوتاه تالش سازمان منابع از وزارت جهاد کشاورزی و ادغام آن د

 تا این مباحث و رویدادها را در قالب مفاهیم تعارض منافع شکافته و علت یابی کنیم.

 تعارض منافع روزنامه و روابط عمومی

نهاد متناسب پیشمختلفی اشاره شده و تقریبا برای هر موقعیت راهکارهای  هاییتموقعدر ادبیات تعارض منافع به 

تعارض منافع قابل  هاییتموقعکه در مفهوم و  پیوندندیمشده است. اما گاه در طول زمان رویدادهایی به وقوع 

اشاره نشده است. یکی از این موارد که به تازگی مورد توجه فعاالن فضای مجازی  هاآنهستند اما چندان به  یبنددسته

معتقدند نهاد عمومی و دولتی نباید  هاآنبطوریکه  هاسترسانهیا  هاروزنامهتقالل قرار گرفته است عدم اس هارسانهو 

چرا؟ مگر چه عیبی دارد؟ پاسخ واضح است؛ تعارض منافع. چگونه؟ کافی است، مورد  شودیمکند. سوال  یداررسانه

کنیم بهتر  یپوشچشمپیرامون آن شهروند را در نظر بگیرید. اگر از مسائل سیاسی  نگارانروزنامهاخیر یعنی استعفای 

 تحلیلی بر پایه تعارض منافع ارائه دهیم.  توانیمیم

مرداد ماه سال جاری در اقدامی  3۶روزنامه شهروند سازمانی غیرانتفاعی و وابسته به سازمان هالل احمر است. 

وظایف خود اعالم کردند. ماجرا از  عدم انطباق اهداف روزنامه با راآنخبرنگار آن استعفا دادند که دلیل  22اعتراضی 

این قرار است که سرپرست جدید روزنامه که همزمان مدیر کل روابط عمومی جمعیت هالل احمر نیز هست )تعارض 

 دولت و هاییکاستتا در روزنامه کوچکترین انتقادی به  خواهدیم( از خبرنگاران خود تعهد اشتغال همزمانمنافع: 

 بازتاب اخبار کامال نگارروزنامهحکومتی نشود. این در حالی است که وظیفه اصلی هر  یهاسازمانو  هاوزارتخانهسایر 

ی تعارض را در دوراه هاآنو نگاه انتقادی به رویدادهاست و تغییر آن به سمت تنها بیان عملکرد مثبت مسوالن  طرفانهیب

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
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و از سوی دیگر عدم  کندیمرا از وظیفه خبرنگاری دور  هاآن. از یک سو پذیرش این درخواست دهدیممنافع قرار 

 را تحت تأثیر قرار خواهد داد )تعارض منافع: تعارض درآمد و وظیفه(. هاآنپذیرش آن درآمد 

امدادی و  هاییتفعالوظیفه اصلی هالل احمر چیست؟ به این قضیه نگاه کرد.  توانیماز سمت دیگری هم 

باید در راستای امدادرسانی و خروج مصدومان و  گیردیمکه به این سازمان تعلق  یابودجهبشردوستانه. بنابراین 

پرسنل  ۱۵، روزنامه شهروند متعلق به این سازمان با شودیمقربانیان حوادث هزینه شود. این درحالی است که گفته 

: نویسدیمدر توییتر  نگارروزنامهمیلیون تومان هزینه دارد. نوید جمشیدی  22طور میانگین برای انتشار روزانه  به

 رودینمنسخه فراتر  322میلیون تومان هزینه دارد در حالیکه تیراژ آن از  22"روزنامه شهروند چاپ تهران روزانه نزدیک 

شت بهدا هایینههزدرست در زمانیکه کشور لنگ  کندیمحمر پرداخت نکته عجیب اینجاست که این هزینه را هالل ا

ادعا کرد که  توانیمشهروند را برعهده دارد آیا  روزنامهو درمان مردم است". از آنجاییکه هالل احمر وظیفه تأمین مالی 

 این دو وظیفه در تعارض با هم )تعارض منافع: تعارض وظایف( قرار دارند؟ قضاوت با شما.

ر را د هاآنبه نهادهای دولتی و عدم استقالل،  هارسانهوابستگی  رسدیماگر نگاهمان را نقادانه کنیم به نظر  حال

 قابل حذف نیست )در بسیاری از کشورهای  دهدیمگوناگونی از تعارض منافع قرار  هاییتموقع
 
که گرچه ظاهرا

 یر تلویزیون همچنان ادامه دارد( اما نیاز به مدیریت دارد. ها نظیافته مالکیت و تصدیگری دولتی بر برخی رسانهتوسعه

 سازمان منابع طبیعی یا وزارت منابع طبیعی و محیط زیست؟

فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم این روزها به دنبال ارائه پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیط زیست 

به عنوان یک معاونت درون وزارت  هاجنگلافع دارد؟ سازمان این موضوع چه ربطی به تعارض من شودیماست. سوال 

جهاد کشاورزی، تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. خب بسیار عالی، پس ادغام این سازمان با محیط زیست 

 این تضاد منافع را برطرف خواهد کرد؟ اما پاسخ کارشناسان و فعاالن محیط زیست به این پرسش منفی است.

و مراتع  هاجنگلیعنی سازمان  اشیرمجموعهزرض منافع )تعارض وظایف( عمیقی میان وزارت جهاد کشاورزی و تعا

مدیریتی و  هاجنگلخدماتی و تولیدی است در حالیکه سازمان  یاوزارتخانهوجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی 

 توسعه کشاورزی و 
 
برقراری امنیت غذایی در کشور است. توسعه غیرتولیدی است. وظیفه وزارت جهاد کشاورزی ذاتا

کشاورزی نیازمند زمین و خدمات اکوسیستمی است که به دلیل قرارگیری سازمان منابع طبیعی در زیرمجموعه جهاد 

و تخریب  هاجنگل. به عقیده بسیاری از کارشناسان بزرگترین عامل نابودی شودیمکشاورزی در واقع زمین رایگان تلقی 

ی توسعه کشاورزی است. بنابراین از سویی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی و دامداری است منابع طبیع

 کشاورزی است. هایینزم قاعدهیبو توسعه  ضابطهیببه دنبال جلوگیری از دامداری  اشیرمجموعهزو از سوی دیگر 

یعی در وزارت کشاورزی به دلیل رویکردهای مختلف : "ادغام منابع طبنویسدیماسماعیل کهرم در کانال تلگرامی خود 

است؛ کمااینکه این وزارتخانه برای خودکفایی  برداربهرهاین دو دستگاه از اساس اشتباه بود. وزارت کشاورزی یک نهاد 
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 هاییاستسباعث فرسایش خاک و نابودی مرتع شد و  داریبشدر گندم آن هم فقط برای یکسال، با شخم زدن مراتع 

 و منابع طبیعی کامال با یکدیگر متفاوت است". هاجنگلزمان سا

است  زیستیطمحدر قالب وزارت منابع طبیعی و  هاجنگلو  زیستیطمحمحمد درویش که مخالف ادغام سازمان 

مثل نظارت و پایش صنایع اساسا ارتباطی با شرح وظایف  زیستیطمح: " بخشی از وظایف نظارتی سازمان نویسدیم

تبدیل به وزارتخانه شود  زیستیطمحولی اگر قرار است سازمان  ]تعارض منافع: تعارض وظایف[ندارد  هاجنگلن سازما

و مراتع را نیز ارزیابی کند". در واقع اشاره این  هاجنگلباشد تا بتواند عملکرد سازمان  هاجنگلباید مستقل از سازمان 

ادغام این دو سازمان، سازمان محیط زیست بر عملکرد زیر فعال محیط زیست به این موضوع است که در صورت 

 و مجری، ناظر و منظور(. گذارقاعدهنظارت خواهد کرد )تعارض منافع:  اشمجموعه

 آقای وزیر؛ کاربران در انتظار گزارش یافتهمهلت پایان 

 ازرش در اقدامی شجاعانه موزش و پروموضوع از این قرار است که در اواخر خرداد ماه محسن حاجی میرزایی وزیر آ

 مختلف آموزش و یهاحوزهو  هابخشمبنی بر مدیریت تعارض منافع در  یابخشنامه های اجتماعیشبکه نظر کاربران

، مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش و تحلیل بخشنامه وزیر زیاد هایتموقعپرورش ابالغ کرد. قبال در مورد 

شوید(، آنچه در حال حاضر  نظر کاربران را دوباره به این موضوع جلب کرده  لینکرد این مطلب نوشتیم )برای مطالعه وا

تعارض منافع در آموزش و پرورش پایان ضرب العجل است. سعید دهنوی توییت کرده:" فرصت دو ماهه شما برای پایان 

ه بهتر نبود در این مدت فکری ب مانیمیمبه پایان رسید. عالوه بر اینکه منتظر ارائه گزارش شما  ]اول شهریور ماه[امروز 

 "؟کردیدیمحال رفع تعارض منافع در بین معاونین خود هم 

 لعجل به اتمام رسید از اجرای طرح خوب تعارض:"ضرب انویسدیمپیک پیام رسان بازنشستگان در کانال تلگرامی خود 

دلیل سکوت وزیر هر چه که باشد تا زمانیکه طرح تعارض منافع دولت در مجلس باقی مانده و به  ."منافع چه خبر؟

شهریور در سخنرانی خود درباره  1داشت. همانطور که حسن روحانی  توانینمقانون تبدیل نشده است انتظار زیادی 

ر زمینه تصویب این لوایح کار بزرگ دولت د کندیمشفافیت، تعارض منافع و مبارزه به فساد اداری تصریح  تصویب لوایح

 مبارزه با فساد خواهد بود.

 دستوری نمایندگان یهانصباز تعارض منافع کمیسیون بهداشت تا عزل و 

صحبت به عمل آمد. ما هم در  تخصصی مجلس زیاد هاییسیونکماز آغاز مجلس یازدهم در خصوص تعارض منافع در 

 یگذارقاعدهاشاره کردیم. اهمیت موضوع از این بابت است که  هاآنتحلیل فضای مجازی به  گزارشات قبلیسلسله 

 به سالمت مردم گ بهداشتدر کمیسیون 
 
ره خورده است. حسین نادیان طی یادداشتی در کانال خبری مجلس مستقیما

ون سالمت کشور از جمله کمیسی سازییمتصمو  گیرییمتصم:" تعارض منافع در نظام کندیمتحلیلی الف تصریح 

دی آمسهم قابل توجهی از ناکار  تواندیمبستر بروز فساد را مهیا کند بلکه مهمتر از آن  تواندیم تنهانهبهداشت مجلس 

 نظام سالمت را متوجه خود کند".

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7628/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7628/
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 22نفر پزشک بودند و در مجلس یازدهم از  2۶عضو بود از این میزان  23کمیسیون بهداشت مجلس دهم متشکل از 

: )تعارض منافع کنندیم یگذارقاعدهنفر داروساز هستند. این یعنی پزشکان برای خود  3نفر پزشک و  ۶1نفر نماینده 

انتظار داشت کسی جز افراد آشنا به این حوزه عضو کمیسیون شوند اما  توانینممجری(. هر چند و  گذارقاعدهاتحاد 

تعارض منافع را بر روی نمایندگان عضو این کمیسیون یا هر کمیسیون دیگر مرتبط با تخصص نماینده  یهاروزنهباید 

 بست.

بخصوص وزارت  هاوزارتخانهدر  هانصبزل و در ع هاآنمورد دیگری که در بین نمایندگان مجلس شایع است دخالت 

(. جلیل شمس در یادداشتی از خزان زودرس یامنطقهو  یاقهیسل یهازهیانگآموزش و پرورش است )تعارض منافع: 

شناسد. نمایندگان تمامی : "تعارض منافع حد و مرز نمیسدینویممدیران مناطق آموزش و پرورش آذربایجان شرقی 

های گذشته، مدیران آموزش و پرورش مناطق کلیبر، طی هفته .به مدیران آموزش و پرورش هستند ادوار مجلس حریص

آباد به خزان زودرس پیوستد. در این زمان حساس که چند روز بیشتر به خداآفرین، ورزقان، خاروانا و این هفته بستان

به  ها بودیم. سؤالی کهش یکی از شهرستانبازگشایی مدارس نمانده است، شاهد جایگزینی رئیس اداره آموزش و پرور

آموز را رقم تواند متضرر شدن هزاران دانشذهنم متبادر می شود این است که؛ منافع، فشار یا هر دلیل دیگری می

 بزند."

 هاوزارتخانهدر امور داخلی آموزش و پرورش و سایر  حکایت دخالت نمایندگان مجلس به نام مشورت یا هر چیز دیگری

حالی که در قانون اساسی اصل تفکیک سه قوا، انتصابات اداری را در حیطه کاری دولت و نقش نظارتی را به مجلس در 

به یک روند عادی تبدیل شده است. به طوری که حتی رئیس  هادخالتسپرده است از قدیم مطرح بوده، متاسفانه این 

: "قانون دیگویم خبرگزاری ایرناداد ماه سال جاری به مر  71دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان قزوین 

و نظارت  یگذارقانونوظایف نمایندگان مجلس را مشخص کرده و این افراد باید در چارچوب وظایف خود که در حوزه 

نماینده مجلسی که در عزل و نصب مدیران اجرایی در حوزه انتخابیه  .بر اجرای قانون تعریف شده است، فعالیت کنند

وزیر اسبق آموزش و  اکرمیسید کاظم  ."کندیمخود دخالت کند پای بندی خود به قانون اساسی را دچار خدشه 

برخی  دیگویم کندیمانتخابیه نمایندگان، عنوان  یهاحوزهدر پرورش دالیل این امر را، کسب و حفظ رضایت 

نها در ت هادخالتاین  (. با این اوصاف دلیلخبرگزاری موج) کنندیمنمایندگان سعی در نشاندن مدیری همسو با خود 

 ".یامنطقهسیاسی و  یهازهیانگ" شودیمیک کلمه خالصه 

https://www.irna.ir/news/83899138/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83899138/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/292172-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/292172-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4#gsc.tab=0
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