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 2 منافع خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض

 

 تصحیح مسیر دولت به سمت توسعه با قوانین مدیریت تعارض منافع  درآمد:
 هازهیانگی برای بازسازی ساختار الهیوستعارض منافع 

 

 بهنام ذوقی رودسری
 

ی مدیران، ارباب رجوع و کارکنان در هازهیانگدر میانه کشاکش بین منافع و »

 «یافت. توانیممشکالت را  حلراهی خدمات است که سازفراهمخط اوِل 

 _مایکل لیپسکی

 سندیونیم« توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل، عمل»اندروز، پریچت و ولکاک، استاتید دانشگاه هاروارد در کتاب 

ی توسعه باید این باشد که ادارات دولتی کارآمد، هابرنامهتوافق دارند که هدف بلندمدت  هااقتصاددانامروزه اکثر 

ند تا ( ساخته شده و پرورش یابشودیمو پاسخگو )چیزی شبیه آنچه بوروکراسی وبری نامیده  ساالرستهیشا، مدارقانون

و سالمت عمومی را برای عموم  آهنراهو  جادهخدمات کلیدی همچون آب آشامیدنی سالم، آموزش، بهداشت، امنیت، 

ی نهادی بسیار متفاوتی وجود دارند که برخی از این اهفرمسازند. البته در جهان توسعه یافته،  فراهمشهروندان 

در مورد خروجی  کهیدرحال دهندیم. شواهد تاریخی نشان کنندیمارائه  هاآلدهیاکارکردهای مشابه را مطابق با 

عملکرد نهادی همگرایی وجود دارد، اما شکل خاص ترتیبات نهادی در کشورهای مختلف توسعه یافته بسیار متفاوت 

 . است

به سوی ارائه خدمات عملکردی مشابه با  زدهشتابی که راهبردهای مبتنی بر حرکت اتوسعهاما کشورهای در حال 

، در اکثر موارد اندکردهی سازمانی خاص این کشورها اتخاذ هافرمکشورهای توسعه یافته را از طریق الگوبرداری از 

ی در این کشورها بوده است. به عبارت دیگر، اتوسعهالت و این راهبرد، ریشه بسیاری از مشک اندخوردهشکست 

تا با تکیه بر یک بوروکراسی متمرکز برای ارائه خدمات عمومی یکپارچه و از  اندکردهی اغلب تالش اتوسعهی هاتیفعال

ررات ، آموزش، بهداشت یا مقهارساختیزاز جمله « عدم وجود خدمات کافی»باال به پایین، به مشکالت مربوط به 

برای کوتاه کردن مسیر تاریخی به سوی دولتی وبری، به مسئله مهم روابط بین شهروندان،  هاتالشرسیدگی کنند. این 

خدمات توجهی ندارد. به عبارت دیگر، رویکردی به ارائه خدمات دولتی وجود داشت که بر اساس  کنندگانفراهمدولت و 

ه سپس توسط یک ارائ هاحلراهکه این  کردیمو فرض  شدیمتدوین آن، راه حلی فنی برای رسیدگی به مشکلی عام 
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یی هالحراهکه چنین  کنندیم. این نویسندگان استدالل شدندیمو بر مبنایی غیرشخصی اجرایی  مدارقانوندهنده 

 . دهندیمخود بخش مهمی از مشکل توسعه در کشورهای در حال توسعه را تشکیل 

که برای ارائه موثر  دهندیم، توضیح «خود بخشی از مشکل هستند هاحلراهزمانی که »پریچت و ولکاک در مقاله 

ی هازهیانگی کشورهای توسعه یافته( باید ساختار هااستیسو  هاسازمانخدمات دولتی )و نه صرفا تقلید توخالی از 

ی با ی تقلیدهاحلراهاوت بین خدمات تنظیم شود. بر این اساس، تف کنندگانافتیدرخدمات و نیز  کنندگانفراهم

 . ندشویمبررسی « کارگزار-عامل»ی موثر در پنج عنصر زیر هستند که در علم اقتصاد معموال ذیل مشکالت هاحلراه

؟ چه کسی بر این بودجه کنترل خواهد ابندییمو چگونه تخصیص  ندیآیمبودجه خدمات از کجا منابع.  (1

 داشت؟ 

 ال به پایین است یا بالعکس؟ . آیا اطالعات از بااطالعات (2

 انکنندگفراهمتا چه میزانی است؟ بر اساس مبانی حقوقی و درعمل،  هایریگمیتصم. دامنه یریگمیتصم (3

 خدمات، بر چه مواردی کنترل خواهند داشت؟

؟ و توسط چه کسانی هاگروه؟ افراد یا شودیم. این خدمات در عمل به چه کسانی ارائه ی ارائههاسمیمکان (4

 یی نیز درگیر خواهند بود؟هایانجیمی بزرگ بوروکراتیک؟ آیا هاسازمان؟ شوندیمارائه 

 چه قدرتی خواهند داشت؟  هاآنخدمات به چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟  دهندگانارائه. پاسخگویی (5

و  هاروکراتبو، رانیگمیتصممختلف ) گرانکنشارائه خدمات دولتی کلیدی مستلزم سطح باالی تعامالت میان 

در سطوح مختلف است. بنابراین، طراحی نهادی و سازمانی مطلوب برای  دیدصالحی و اعمال ریگمیتصمشهروندان( و 

 کارگزار خواهند بود. -اجرای چنین عملیاتی به سه دلیل از دشوارترین مسائل عامل

ارد. عموم مردم )در مقام کارگزار( باید اول، سطوح بسیاری از مشکل وجود دارد که در هر کدام احتمال شکست وجود د

راهی برای نظارت و کنترل بر حکومت )در مقام عاملی برای شهروندان( داشته باشند. حکومت )به عنوان کارگزار( نیز 

باید بر رفتار ادارات خود )به عنوان عامل( نظارت و کنترل داشته باشد تا به نوعی رفتار کنند که بیشترین نفع را به 

ت و مردم برسانند. درنهایت، همین ادارات هم باید به عنوان کارگزار راهی برای محدود ساختن رفتار کارکنان حکوم

. هنددپرشمار خود بیابند. این ساختار پیچیده نیازمند الگوهای نهادی و سازمانی خاصی است که به تعامالت شکل 

سازوکارهای بازار سپرد. درواقع، همین شکست بازار  به دست توانینمی بخش عمومی را هاتیفعالدوم، بسیاری از 

ه ی بریگمیتصمعلت ارائه این خدمات توسط دولت است. سوم، ارائه موثر این خدمات اساسا نیازمند اعطای قدرت 

صالحدید تعداد بسیاری از عامالن هستند. بنابراین، گرفتن قدرت اختیار بر اساس صالحدید از عامالن، اگرچه باعث 

خدمات دولتی، قدرت اعمال  دهندگانارائه. زندیم، اما به نتایج عملکردی ضربه شودیم هاسوءاستفاده کاهش
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در  یی حتیهاتیفعالبسیار دشوار است. چنین  هاآنیی را دارند که نظارت بر هاتیفعالصالحدید شخصی بر سر 

 . کنندیمد ایجاد ی فعال در بخش خصوصی نیز مشکالتی در زمینه طراحی قرارداهاسازمان

یی با ظاهری مشابه هاسازمانیکی از مشکالت اساسی ما که درد مشترک جهان در حال توسعه است، داشتن نهادها و 

با کشورهای توسعه یافته است که توانایی انجام وظایفی مشابه با کارکرد این نهادها در کشورهای توسعه یافته را ندارند. 

برای خروج از این مشکل و چرخه ناکارآمدی، فساد، رشد اقتصادی پایین و فقر را ترسیم  این مقدمات نظری یک راهکار

اساسی  یهاتیاولوباید از  هازهیانگو تغییر ساختار  هاسازمانی این ریگجهت. بنا بر این استراتژی، تنظیم کندیم

 ی کشور باشد.اتوسعه

. موقعیتی میکنیمو کارآمد ادارات دولتی چند نمونه را با هم مرور  برای ترسیم موانع بر سر توسعه کشور و کارکرد مطلوب

ورت . در این صرسندیمی بانک مرکزی از میان مدیران شبکه بانکی به این مقام هاسیرئرا در نظر بگیرید که در آن 

ی تحت بخش خصوص انگیزه داشته باشند تصمیماتی بگیرند که با متضرر ساختن عموم مردم، به هاآناحتمال دارد که 

بخش  گذارانقانونمدیریت خود سودرسانی کنند. یا به عنوان مثالی دیگر، وضعیتی را در نظر بگیرید که مدیران و 

ی خصوصی در همین بخش باشند. در چنین وضعیتی، این خطر وجود دارد که این هابنگاهآموزش کشور، خود دارای 

رس دولتی، تسهیالتی را برای بخش خصوصی فراهم سازند و تقویت مدیران به جای تالش برای ارتقای کیفیت مدا

 واندتیمی به بخش عمومی انجام شود. نمونه دیگری توجهیببخش خصوصی که خود در آن فعال هستند، به قیمت 

سوخت ا ی بهاروگاهینی تولید برق تجدیدپذیر یا افزایش راندمان هاروگاهینی در گذارهیسرمای در دوراهی ریگمیتصم

ران وزارت ی یا مدیریت مدیدارسهامیی خصوصی با هاشرکتفسیلی باشد. یا تصور کنید که منعی وجود نداشته باشد و 

ی دولتی شرکت کنند. در هاپروژهنیرو یا اعضای خانواده این افراد وجود داشته باشند و بتوانند در اجرای قراردادهای 

 هانهیهزدر این حوزه کاهش یافته و  هاپروژهی سازادهیپابت، کیفیت این صورت ممکن است با محدود شدن فضای رق

. موقعیت دیگری را تصور کنید که در آن مسئوالن و مدیران سازمان بهزیستی بتوانند در بخش ابندییمافزایش 

یرند گخصوصی در همین حوزه فعالیت داشته باشند. این مراکز ممکن است در معرض تخلفات و فساد بیشتری قرار 

زیرا بازرسان و ناظران چنین مراکزی ممکن است از همکاران یا حتی زیردستان همین افراد باشند. یا این احتمال وجود 

 دارد که هنگام تسهیم بودجه، به جای توجه به منافع عمومی، تالش کنند تا مراکز خود را در اولویت قرار دهند. 

م تقارن اطالعات و عدم وجود ابزارهای نظارت و پاسخگویی مناسب، در تمامی این موارد، به دلیل وجود مشکل عد

ی و ریگمیتصمبر تخصیص صحیح منابع کنترلی داشته باشند. از سویی، در سطوح پرشمار  توانندینمعموم مردم 

د هدایت خومنابع را بنا بر اختیار و صالحدید خود به مسیر دلخواه  توانندیممدیریت دولتی نیز هر کدام از مسئولین 

سلب کنیم، درعمل امکان ارائه موثر  هاآنرا از  هایریگمیتصمکنند. از سوی دیگر، در صورتی که اختیار این مدیران در 
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و نه  ریپذامکانیی به دست نامرئی بازار نیز نه هاتیفعالاین خدمات وجود نخواهد داشت. عالوه بر این، سپردن چنین 

ی دولتی، جدا ساختن منافع هاتیفعالدر جهت بازسازی ساختار انگیزشی  هاحلاهر به صالح خواهد بود. یکی از 

از منافع عمومی است. قوانین مدیریت تعارض منافع، اقدامی کلیدی در حل چنین  رانیگمیتصمفردی مدیران و 

ت دودیت دریافی خود یا خویشاوندانشان، محهاشرکتمشکالتی است. ممنوعیت عقد قرارداد مدیران بخش عمومی با 

ی خودشان، گذارقانونهدیه توسط کارکنان بخش عمومی، ممنوعیت اشتغال همزمان کارکنان بخش عمومی در حوزه 

 یهابخش توانندیمی گردان همگی هادربممنوعیت استخدام خویشاوندان مدیران بخش عمومی و مبارزه با پدیده 

ی دولتی موثر و کارآمد هاسازمانشی بخش عمومی و ساخت مهمی از پروژه عظیم اصالح و بازسازی ساختار انگیز 

باشد. الیحه جامع مدیریت تعارض منافع تالشی برای حل همین مشکالت است. این الیحه صرفا اقدامی محدود به 

 ندتوایم ی و مدیریتی کشورزیربرنامهکنترل فساد یا نظارت بر مخارج عمومی نخواهد بود بلکه با کارآمدتر ساختن نظام 

ی دولتی و نهادهای عمومی کشور کمک کند. چنین گامی به نوبه خود به انجام هاسازمانبه کارآمدتر شدن هر کدام از 

 ی کمتر منجر شود. پژوهشگران بانک جهانی نیز در سندیهابودجهیی با دامنه بیشتر و تاثیرگذاری باالتر با هاتیفعال

ه در ک کنندیممینه قوانین مدیریت تعارض منافع در این کشور، اشاره با همکاری سازمان بازرسی دولت ویتنام در ز

کالت ، حل مشاندکردهی متمرکز به سوی اقتصاد بازارمحور حرکت زیربرنامهکشورهایی که به تازگی از اقتصادی با 

عدم کنترل  در اصالح ساختار اداری باشد. زیرا در صورت هاتیاولومربوط به تعارض منافع باید یکی از اولین 

ی تعارض منافع، با افزایش سطح مشترک بین بخش عمومی و خصوصی، فساد و ناکارآمدی افزایش پیدا هاتیموقع

 ی، هرچه بیشترریگمیتصمخواهد کرد. عالوه بر این، در حین این تحول، این نیاز وجود خواهد داشت که فرآیندهای 

 ی بنا شوند. طرفیبکارآمد و بر پایه 

ی تمامی مشکالت نظام اداری ما را به شکل تواندیمر این قلم این نیست که قوانین مدیریت تعارض منافع البته منظو

حل کند. قطعا اصالح مشکالتی که در بخش اول این متن توصیف شدند، نیاز به مقررات و قوانین متعددی  الساعهخلق

نخواهد داشت )فرآیندی تدریجی که فوکویاما آن را ی برای ساخت دولتی کارآمد وجود برانیمدارند و قطعا هیچ راه 

 (. بلکه هدفنامندیمی در داالن باریک آزادی سازتیظرفو رابینسون آن را  اوغلوعجمحرکت به سوی دانمارک شدن و 

عملی و کارآمد برای حل مشکالتی دیرپا است که با تغییر مدیران یا حتی باالترین  حلراهاز این نوشته، ترسیم یک 

حل  هارساختیزیا توسعه  گذارهیسرمای ما با جذب اتوسعهمقامات وزارتی و دولتی حل برجای خواهند ماند. مشکالت 

ی مختلف این توافق نظر وجود دارد هادگاهیدمختلف توسعه با  پردازانهینظرنخواهند شد. امروزه در این زمینه، میان 

ی، نیروگاهی و سدسازی بلکه بر شانه یک بوروکراسی سالم و کارآمد به ی عظیم گازرسانهاپروژهکه توسعه نه بر مبنای 

 . رودیمپیش 
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*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: هایها و گزارشاخبار، تحلیل ده  یگز

 تیریبه طرح مد یدگیادامه رسدر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد  مردم مشهد ندهینما یفاطمه رحمان 

ه قانون برعهد نیا ینظارت بر حسن اجرا فهیوظدر این ماده . دیرس ونیسیکم بیآن به تصو 4ماده عارض منافع ت

سپاه و وزارت  اتسازمان اطالعآن در جلسه  یهایگذاشته شده بود، که پس از بحث و بررس یسازمان بازرس

 .قانون اضافه شدند نیا یاطالعات به ناظران اجرا

ارض با اشاره به تع در گفتگو با رادیو تهران ،مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیکم یسخنگو ،یفالح نیاحمدحس 

ور مجلس را د و کندورود می یانونگذاربه بحث ق یانقالب فرهنگ یعال یشوراتصریح کرد  منافع در آموزش عالی

های هنام یینها و آنامهبخش هستند که  یانتفاع یرصاحب دانشگاه غ یاز مسئوالن آموزش عال یاریبس و زندمی

 است. یگیریخالف قانون آنها در حال پ

 یاهبه دارو طمربو ییدارو هیهرگونه سهم صیتخص یادر بخشنامه ،سازمان غذا و دارو سییر، شانه ساز رضایعل 

غذا  یهامعاونت ییامور دارو رانیمد ایغذا و دارو و که مؤسس آنها، معاون  ییهاداروخانه هیکل یبرا ابیخاص و کم

 . عالم کردامسؤوالن مشابه هستند ممنوع  ایو دارو و 

ای توجه به تعارض منافع در بورس را دارای پشتوانه ،سازمان بورس و اوراق بهادار یمعاون حقوق ،یجعفر جمال 

منصبان در بورس را به فقدان ضوابط مدیریت تعارض منافع در بازار جهانی خوانده و رفتارهای نابهنجار صاحب

 سرمایه ایران نسبت داد. 

با طرح این  ی صنفیهاو اتحادیه از مخالفت برخی اصناف ،رازیشهر ش یشورا سیرئ ،یعبدالرزاق موسو دیس 

 شهر شیراز خبر داد و این موضوع را مصداقی از تعارض منافع خواند.  منطقه 11بازارچه در  22شورای برای ایجاد 

بودجه  شدن دییتأ یها برادولتدر تحلیلی گفت  ،دانشگاه امام صادق یعلم ئتیعضو ه ،نسب یعیسم یمصطف 

 د که موجب بروزکننیآنها استفاده م هیانتخاب یهامجلس در حوزه ندگانیدادن به نما ازیامت ریدر مجلس از مس

 ملی برای نمایندگان است.  -موقعیت تعارض منافع محلی 

کت شر  هیسرما شیافزادر تحلیلی  یبهشت دیدانشکده حقوق دانشگاه شه یعلم أتیعضو ه، یمحمد سلطان 

 است.  عنوان کرده فارس جیخل یمیپتروش عیشرکت صنادر بورس را ناشی از تعارض منافع  گچساران یمیپتروش

 
1399آذر  15رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م  
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 گچساران یمیپتروش هیسرما شیافزا احتمال تعارض منافع در
 99آذر  8ـ ی( بهشت دیدانشکده حقوق دانشگاه شه یعلم أتیعضو ه)ی محمد سلطان

 در بازار سرمایه تعارض منافع  
 

 یرخدر سر خط ب یاریمسائل بس ر،یاخ یهاآن در ماه رامونیپ لیمسا گچساران و یمیشرکت پتروش هیسرما شیافزا
 عی. شرکت صناردیگیمدنظر قرار م یموضوع طرح نکات نیا یشفاف ساز یاساس برا نیها قرار داد. بر ارسانه
و  یدهدشت، ممسن یمیپتروش یهاشرکت به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده سهامفارس  جیخل یمیپتروش

 یابر  میشده احتمال تعارض منافع در اتخاذ تصم ادی یسهامدار بیتوجه به ترک باها کنترل دارد. ، بر آنکازرون
 دهدشت، یمیتروشپ یهااست شرکت یاز نظر دور داشت. ضرور دیگچساران را نبا یمیپتروش هیسرما شیافزا

در  هیسرما شیااز افز  یلیو بر اساس چه دال  یندیچه فرآ یالزم را به عمل آورند که ط یرسانو کازرون اطالع یممسن
در  هیرماس شیرا فراهم آورند با افزا هیسرما شیافزا یوجوه الزم برا نکهیو بدون ا انددهیشرکت متبوع خود دست کش

اطالعات از  افتیدر یخود برا اراتیاز اخت تواندیسازمان م. اندکرده یآن را عملموافقت نموده و  رمجموعهیشرکت ز
اشخاص همچون  گریو کازرون و د یدهدشت، ممسن یمیپتروش یهااشخاص تحت نظارت همچون شرکت

 الذکر استفاده کند. فوق یابهامات و تعارض منافع احتمال نیرفع ا یگچساران برا یمیپتروش
 صدای بورس 

 

 

 های تعارض منافعبدون مدیریت موقعیت خواهینارسایی دموکراسی
 99آذر  8ـ )جامعه شناس(  پور ییمحمدرضا جال

 تعارض منافعکلیات  
 

د فساد و ض ضیضد تبع ی  و ساختار ینهاد راتییو تغ یگستراست عدالت یضرور یبسط دموکراس ندیهمزمان با فرآ
تخابات و شدن ان یشدن انتخابات و حزب یو استان یمانپارل تیباشد. مثال بدون شفاف شرویپ یروهایهم مورد توجه ن

انواع  ریمجلس اس ندگانیلغو شود، اغلب نما یاستصواب تاگر نظار یضد تعارض منافع و فساد، حت نیقوان بیتصو
 . مانندیم یبه منافع مل یتوجهتعارض منافع و انواع فساد و کم یهاتیموقع

حفظ شدند و صرفا  – کسانیریغ یهامهیاز جمله ب –سالمت  ی  کمرانح وبیمع یساختارها« طرح تحول سالمت»در 
 کنندههمیو طرف  ب کسانیسالمت  یهامهیکه ب یخدمات سالمت تمرکز شد. تا زمان کنندگاننیبر پرداخت به تام

 ابدییرا نم رودا دکنندگانیو تول یدهندگان خدمات درمانارائه یمنصفانه و کارآ برا ی  گذارنشود، قدرت تعرفه کپارچهی
 یهمگان مه  یب یهانهیاند هزتعارض منافع تیهم اغلب در موقع رانشانیکه مد نفعیذ یهاو گروه گذارمهیها بو ده

 «یمسالمت عمو»خادم  کهنیاز ا شیب ای ماندینم داریپا« طرح تحول سالمت» هیکه شب برندیرا چنان باال م یدرمان
سط ب یهاضرورت نیترتیدر اولو انی. در مشودیفرادست  خدمات سالمت م یهاهو شبک هامهیباشد عمال به نفع ب

 تیکه در موقع یرانیتوسط مد یگذارو تعرفه یسالمت عموم یگذاراستسی»از  توانیم رانیعدالت در سالمت در ا
 رانیمد زیو ن سهام دارند یخصوص یهامارستانیدر ب ای یکه مطب خصوص یپزشکان ی)به جا ستندیتعارض منافع ن

 نام برد. « (نفعیو نهاد  ذ مهیها بده
 تحلیلی انصاف –پایگاه خبری  

 

https://www.sedayebourse.ir/news/422453
https://www.sedayebourse.ir/news/422453
http://www.ensafnews.com/270057
http://www.ensafnews.com/270057


 

 

 

 

 

 8 منافع خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض

 

 

 هیسرما یدیبر عا اتیاخذ مالبست تعارض منافع، عامل بن
 99آذر  8ـ  الله آملیفتح
  تعارض منافعکلیات 

 

 اردیلیه مد یهای باال کردند که خانه بیتصو یمجلس قبل سرانجام در اثر فشار افکار عموم ندگانیسال گذشته نما
مصوبه  نیبا وجود هم یکنیبشوند. اما فکر م ییبر دارا تایتومان مشمول مال اردیلیم کی یباال  یهانیتومان و ماش

 یتح یعنی! الیمحل چقدر بوده؟ صفر ر نیدولت از ا یاند وصولهم دست باال را گرفته یلیکه حضرات خ بندمین
 نیهمچن د،یجد یکارآمدن وکال یو رو یقبل یاکثر وکال یخداحافظ ودمصوبه هم اجرا نشده است! حاال با وج نیهم
 شنهادیپ یکنیهم محروم هستند، فکر م یاز درآمد حداقل یحت یاریو مشکالت مردم که بس ییسخت کرونا طیشرا
 ستیب یباال  یهاشد که خانه شنهادیچه بوده؟ در بودجه امسال پ 14۱۱بودجه  یرابطه برا نیدولت در ا دیجد

ازمان از نگاه مقامات و دوستان س یعنیشوند.  تایمال نیتومان مشمول ا اردیلیدو م یباال  یهالیتومان و اتومب اردیلیم
 گرفت!  اتیاز آن مال دیاست و نبا یتومان معمول اردیلیدو م ریز لیتومان و اتومب اردیلیم ستیب ریبرنامه و دولت، خانه ز

 یهارتو ضرو یبا منافع مل یریگمیاز مصائب کشور که بارها به آن اشاره شد مشکل تعارض منافع نهاد تصم یکی
 یعالم حت یکه در همه جا یکارساز یهاماندن طرح نیکه برزم رفتیپذ توانیاقتصاد است. نم یاصالح ساختار

با تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت نداشته  ینسبت چیشود هیاعمال م یبه راحت یغرب یدارهیسرما یهادر نظام
 زانیم بردن به یکه پ یاطالعات شرفتهیپ یهاارها و نظامکه با وجود ابز  هیسرما یدیبر عا اتیباشد. از جمله اخذ مال

 یبه راحت ،سهل و آسان کرده نیرا چن یقیو حق یحقوق یهاتیو معامالت و سود ساالنه افراد و شخص ییثروت و دارا
 یاجراخاطر باشد که م نیبه هم دیباشد؛ و شا ییاجرا رقابلیشاق و غ اریکار بس دیاست، نبا ییقابل رصد و شناسا

 یهاهبر خان اتیو اخذ مال دیمطلوب نرس جهیراه افتاد به نت هکه ب ییهمه سروصدابا آن ینجوم یهامقابله با حقوق
و مقررات است و در دستور کار  نامهنییآ نیهنوز در مرحله تدو زین هیسرما یدیبر عا اتیهم به محاق رفت و مال یخال

 یهالیها و اتومباز خانه یقانون اتیاست و در ستون اخذ مال یآورلتبر ثروت امسال هم رقم خجا اتیو سهم اخذ مال
 گران تا حال که دو سوم سال گذشته عدد صفر جا خوش کرده است! 

 روزنامه اطالعات 

 

 

 نهاد  سهتعارض منافع به  تیریمد ینظارت بر اجراواسپاری 
 99آذر  1۱ـ ( مردم مشهد ندهینما) یفاطمه رحمان

 تعارض منافع کلیات 
 

 یمعارض منافع در دستورکار اعضا تیریبه طرح مد یدگیادامه رس کمیسیون اجتماعیدر جلسه  :یفاطمه رحمان
 ینظارت بر حسن اجرا فهیطرح وظ 4در ماده  .دیرس ونیسیکم یاعضا بیوآن به تص 4قرار داشت و ماده  ونیسیکم

سازمان اطالعات  ،آن در جلسه یهایگذاشته شده بود، که پس از بحث و بررس یقانون برعهده سازمان بازرس نیا
 و یان بازرسقانون برعهده سازم نیقانون اضافه شدند و نظارت بر ا نیا یسپاه و وزارت اطالعات به ناظران اجرا

 اطالعات سپاه و وزارت اطالعات گذاشته شد. ازمانس
 معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما/  خبرگزاری خانه ملت/   خبرگزاری فارس 

 

https://www.ettelaat.com/mobile/?p=192350&device=phone
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=192350&device=phone
https://www.farsnews.ir/news/13990910000403
https://www.farsnews.ir/news/13990910000403
https://www.farsnews.ir/news/13990910000403
http://www.dlpirib.ir/news/54035
http://www.dlpirib.ir/news/54035
http://www.dlpirib.ir/news/54035
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 جان کامنز: حرکت از تضاد منافع به سازگاری منافع
 99آذر  9ـ )اقتصاددان نهادگرا( جان کامنز 

 تعارض منافع کلیات 
 

نبود  ابید است که اگر منابع کم. در واقع او معتقداندیم یکنشگران فرد انیارض منافع معرا عامل ت یابیکم کامنز

 دایپ تیتوجه به حقوق و اخالق موضوع گریداشته باشند و د یدسترس خواهندیبه هرچه م توانستندیهمه م

که  است یزیخواهان چ کی: هرکندیم جادیا یناسازگار دمنافع افرا نیاست که ب یابیکم نی. از نظر او، اکردینم

 دارد. اریدر اخت یگرید

خود  یهاه خواستهب دنیرس یبرا یکنشگران فرد نیاند. بنابراوابسته گریکدید کامنز، افراد به طور متقابل به اعتقا به

ود قرار عمل متقابل خ یمبنا نامد،یم یها را که کامنز قواعد کارو آن توافق ابندیدست  یهابه توافق گریکدیبا  دیبا

 کنند.حاکم  وددر روابط خ ینظم و سازگار یدهند و نوع

افراد  انیروابط متقابل م کند،یم هیرابطه دوسو کیبه  لیمطرح شده، تعارض منافع را تبد ینظر کامنز، قواعد کار از

گران کنش انیمنافع م ی. در واقع، سازگارکندیخلق م یو آزاد تیمند در باب مالکنظام یو انتظارات سازدیرا ممکن م

ظر او، . از نستیمفروض منافع ن یسازگار لیافراد به دل انیم یارو همک ستیمعلوم ن شیمفروض و از پ یامر ،یفرد

 یکنش جمع امدیدر واقع پ منافعی . سازگار ردیگینظم سرچشمه م جادیاز لزوم سازگار کردن منافع و ا یهمکار

 است.شده یکننده تعارض طراحاست که با هدف حفظ قواعد کنترل

و به چهارچوب، ا نیاست. در ا« نظم»و « متقابل یوابستگ»، «تضاد منافع»ن بر سه رک یکامنز مبتن هیواقع نظر در

 یلیبرده باشد. از نظر او مبادله واحد تحلسه رکن نام یمطالعه و پژوهش است که همزمان حاو یبرا یدنبال واحد

 باال باشد. حال متضمن هرسه رکن نیباشد و در ع گریکدیها با مطالعه رابطه انسان یمبنا تواندیاست که م
 اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی تهران-مجله آینده نگر  

 

 

 ادامه دار بودن تعارض منافع در آموزش عالی
 99آذر  1۱ـ ( مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونکم یسخنگو)ی فالح یناحمدحس

 ی آموزش عالیدر حوزهتعارض منافع 
 

 یانقالب فرهنگ یعال یموارد آموزش و پرورش است. شورا یناز هم یکیزنند. از موارد، مجلس را دور می بسیاریدر 
 یرصاحب دانشگاه غ یاز مسئوالن آموزش عال یاریزند. بسکند، مجلس را دور میورود می یانونگذاربه بحث ق

 است. یگیریهای خالف قانون آنها در حال پنامه یینها و آشده اند و بخش نامه 233هستند که شامل ماده  یانتفاع
هنوز مشکالت خود را دارد.  یآموزش عال یو اصالح است ول یدگیبحث تعارض منافع در آموزش و پرورش در حال رس

لبته مشکل ادامه دارد و ا ینهستند ا یانتفاع یرغ یما خودشان صاحب مرکز آموزش عال یرندگانگ یمتصم یکهتا زمان
 خاص دارد. یها متولدانشگاه یکه برخ

 رادیو تهران 

 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66067
http://www.tccim.ir/story/?nid=66067
http://www.tccim.ir/story/?nid=66067
http://www.tccim.ir/story/?nid=66067
http://radiotehran.ir/newsdetails/?m=107105&n=749383
http://radiotehran.ir/newsdetails/?m=107105&n=749383
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 قربانی تعارض منافع ی،فرهنگ یراثم
 99آذر  11ـ ( دانشگاه هنر اصفهان یو شهرساز یدانشکده معمار یاردانش)یی نومحمود قلعه

 ی میراث فرهنگیدر حوزهتعارض منافع 
 

ه فتر  ییوسازها به سمت و سوو چه در وجه ساخت یو چه شهر یتوسعه به اشکال گوناگون، چه عمران  رسدیبه نظر م

و در  یستن نیراا یااتفاق منحصربه اصفهان  ینمعتقد است که ا ییگرفته است. قلعه نو یدهرا ناد یفرهنگ یراثکه م

 رخ بدهد.  یزیچ ینممکن است چن یااز دن ییهرجا

است،  منظر اصفهان یماز حر یشترب یاربس یشانبرا ییهاگروه یاتعارض منافع است: منافع افراد  یاز نگاه و موضوع

 یانیبه ب و یخیشان همسو با حفظ بنا تارافراد منافع یاست که برخ یاو ضوابط به گونه ینکل آنجاست که قوانمش

است که رسالت حفظ  یفرهنگ یراثسازمان م ینهزم ینموثر در ا یهااز جمله اهرم .یستدر دراز مدت ن یمنافع جمع

 یعدالت ادار یواندر تعارض آشکار است و نمونه آن آرا د ینرسالت با منافع مالک ینرا دارد اما در عمل ا یراثم ینا

 یشمار یب یهاارزش یکه دارا یخیتار یبنا یککه چرا حفظ  یمپرسش باش ینبه دنبال پاسخ به ا یداست، در واقع با

ا ر  یازو آپارتمان س یباست که منافع کوتاه مدت حاصل از تخر یسکو پر ر یردست و پاگ یبه قدر ینمالک یاست برا

 .دهندیم یحترج
 اسکان نیوز 

 

 

 یرانبه داروخانه مد یابکم یداروها یصتخص یتممنوع
 99آذر  13ـ ( سازمان غذا و دارو ییسر) شانه ساز یرضاعل
 ی سالمتدر حوزهتعارض منافع 

 

توسط  بیاکم یهادارو یهسهم یصدر خصوص تخص یافتیدر یهابا اشاره به گزارش اینامهبخششانه ساز در  یرضاعل

 یجادا یها هستند نوشت: در راستامؤسس آن یرانکه خود مد ییهاغذا و دارو به داروخانه یهامعاونت یرانمد یبرخ

 عیبرنامه توز یدارا یابخاص و کم یهامربوط به دارو ییدارو یهسهم رگونهه یصعدالت تخص یو برقرا یتشفاف

سس آنها، معاون محترم غذا و که مؤ ییهاداروخانه یهکل یتوسط اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل برا یابالغ

کل  یرانو مد ینجانبا .تمسؤوالن مشابه هستند ممنوع اس یاغذا و دارو و  یهامعاونت ییامور دارو یرانمد یادارو و 

 بود. یمدستورالعمل خواه ینسازمان غذا و دارو هم مشمول ا

 یخصوص یهاد صاحبان داروخانهکه خو یرانیاست تعارض منافع در سازمان غذا و دارو باعث شده تا مد گفتنی

ارو کل امور د یرمد یزن تریشخود اقدام کنند. پ یهاداروخانه یخاص برا یهادارو یبرخ یهسهم یصهستند به تخص

 یها اعالم کرده بود که در موارد متعدداستان یو دارو ذابه معاونان غ یاو مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه

 .ردپذییشده صورت نم یینکامل تعداد تع یتمنتخب با رعا یهابه داروخانه یافته یصتخص اییهسهم یهادارو
 پایگاه خبری تحلیلی دارو و سالمت)فانا( 

 

https://www.eskannews.com/report/32114
https://www.eskannews.com/report/32114
http://phana.ir/fa/doc/news/31692
http://phana.ir/fa/doc/news/31692
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 تعارض منافع است تیدر جهت تقو یقانون یسازو کارها یتمام
 99آذر  12ـ ( رازیشهر ش یشورا سیرئ)ی عبدالرزاق موسو دیس
  ی انجمنی و مدنیدر حوزهتعارض منافع 

 

همراه شد،  یسازمان جهاد کشاورز یو همکار رازیاستاندار فارس، شهردار ش تیشهر که با حما یمصوبه شورا یط
 یهایو گران یسخت فعل طیشرا نیکند تا در ا جادیمنطقه ا 11بازارچه در  22مکلف شد که تعداد  رازیش یدارشهر 

افع من یامصوبه نیچن یاجرا .به دست مردم برسد متیو با حداقل ق میبه صورت مستق یینابودکننده، مواد غذا
بلند شده است؛ متأسفانه در  ییصدا یاهر گوشهمصوبه، از  نیا یدر پ .اندازدیگران و سوداگران را به خطر مواسطه

 در جهت حما زیها نو انجمن هاهیاز اصناف و اتحاد یبرخ انیم نیا
ً
 و نه مردم! کنندیاز صنف خود تالش م تیصرفا

ر د زین یقانون یساز و کارها یکه تمام میدر حال حاضر شاهد هست ؛میگردیما دنبال حل تعارض در منافع مردم م
 است. یو خصوص یتعارض منافع عموم تیجهت تقو

 خبرگزاری مهر/  خبرگزاری ایلنا 

 

 

 یبا منافع مل یندگیحوزه نما ینتعارض منافع ب
 99آذر  12ـ السالم( علیه دانشگاه امام صادق یعلم یئتعضو ه) نسب یعیسم یمصطف
 در مجلستعارض منافع 

 

 نیها در تعارض منافع برسد که مجلستواند در بودجه دخالت کند اما به نظر مینمی یلیدرست است که مجلس خ
 یازمتا یرشدن بودجه در مجلس از مس ییدتأ یواقع دولتها برا در .یرندگقرار می یخود با منافع مل یندگیحوزه نما

  کنند.آنها استفاده می یههای انتخابمجلس در حوزه یندگاندادن به نما
 رادیو گفت و گو 

 

 

 در افغانستان  از تضاد منافع یریجلوگتهیه قانون 
 99آذر  12ـ یه افغانستان( وزارت عدل یسخنگو)یاضت امان ر
های جهانی تعارض منافعنمونه 

 

اده قانون با توجه به م ینکه ا تگف« از تضاد منافع یریجلوگ»قانون  یرامونافغانستان پ یهوزارت عدل یسخنگو
 ییسر ینجمهور، معاون ییساز تعارض منافع ر یریهدف آن جلوگ شده و یهته یقانون اساس 154و  151،152

 انگیندهمجلس نما یمشاوران، اعضا یران،استره محکمه، وز ییساستره محکمه، قضات، ر یو اعضا ییسجمهور، ر
 یمنظت ،یفساد ادار یهابرنامه یمو تنظ یریتمد یقانون برا ینو ولسواالن است. به گفته او، ا یتیوال  یشورا یو اعضا

 .کندیکمک م ی،و حکم یقیافراد و اشخاص حق یحقوق مال یناز تعارض منافع و تام یریجلوگ ی،امور مال
 صبح 8روزنامه  

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1003175
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/mehrnews.com/xTdkR
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/mehrnews.com/xTdkR
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/mehrnews.com/xTdkR
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175100&n=750962
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175100&n=750962
https://8am.af/the-ministry-of-justice-amended-seven-laws-and-drafted-a-law-on-lobbying/
https://8am.af/the-ministry-of-justice-amended-seven-laws-and-drafted-a-law-on-lobbying/
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 گیردیرا م یخوارو رانت یفساد مال یطرح تعارض منافع جلو
 99آذر  13ـ ( مجلس یاجتماع یسیونعضو کم)فر یبهروز یلخل
 تعارض منافع کلیات 

 

طرح  ینا یاجرا. کشور به وجود آورد یریتدر عرصه مد یمعظ یولتح تواندیتعارض منافع م یریتطرح مد یاجرا

آن مورد  یاتقانون مصوب شده و جزئ ینا یاترساند؛ کلرا به حداقل می یو فساد مال یفساد ادار ها،یخواررانت

 یطآورده و به واسطه آن شرا یتا را دهیمیرا به صحن  ارائه م آن یسیونبحث است و پس از مصوب شدن در کم

 .یابدموجود در کشور کاهش  یریتسوءمد
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 منصبان در بازار سرمایهی صاحبض منافع و رفتار نابهنجارانهتعار
 99آذر  14ـ ( سازمان بورس و اوراق بهادار یمعاون حقوق)ی جعفر جمال

تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 یتعار  است. ما در سازمان مکلف به یکاماًل تخصص یامر یهدر مورد بازار سرما ینظارت یهارفتار مقام ناظر و دستگاه

ود را که مطالب خ یهای نظارتبود. دغدغه مندان در دستگاه یمخواه یبندپا یفهوظ ین. و به ایمهست یاسرار سازمان

و معتبر و اشخاص  یرسم یاطالعات را از مجار یدهم با ندکنمطرح می یهای عمومیبونها و تررسانه یقاز طر

نامطلوب و ناهنجارانه بر معامالت مردم بر  یرموضوع، تاث ینا مراقب باشند که یدکنند. به عالوه با یافتمستقل در

شود. شما قدر توجه و تمرکز می ینا” تعارض منافع“به موضوع  یااست که در همه دن ینهم ینگذارد.  برا یجا

تار رف فته،یشر پ یهسرما یکه در بازارها یدکن یدر دسترس است بررس یکه به طور عموم یبر اساس اطالعات یدتوانمی

 یلر به دلسناتو یک یدستانه از سو یشفروش سهام به طور پ یاو  یه،صاحب منصبان در بازار سرما ینابهنجارانه  برخ

 .ستمواجه بوده ا ییها با چه ضمانت اجراهایتحساس ینهم
 پایگاه خبری بازار سرمایه ایران)ِسنا( 

 

  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/13/2402442
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/13/2402442
https://www.sena.ir/news/69416
https://www.sena.ir/news/69416
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 محتواهای تصویری تعارض منافع 
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: ی تصویری برنامه دوگذشته،  در هفته  
 

/ برنامه کشاکش منافع:  و جامعه مرکز توانمندسازی حاکمیت/  تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش 

 99آذر  8قسمت دوم/ 

واخر خرداد ماه بود که وزیر آموزش و پرورش آقای حاجی میرزایی، طی بخشنامه ای اعالم کرد که مصمم هستم تا ا

مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در وزارت  مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش عملیاتی کنم.

های فراوانی دارد. در های مختلف ذینفع است، پیچیدگیموزش و پرورش که گره خورده با منافع بسیاری از گروهآ

این قسمت به سراغ  گفتگو با منصور اردستانی مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش و دکتر مجید صرفی 

نایی با مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه رفتیم تا ضمن آش

 و پرورش، به بررسی ابعاد اجرایی و حقوقی این بخشنامه بپردازیم.
 
 99آذر  1۱/ گروه تحلیل بازار /  زندیموج م رانیدر آموزش ا ضیتبع 

ن و از منتقدین نظام آموزشی کشور در رابطه با تبعیض و اختالف طبقاتی ید مجید حسینی استاد دانشگاه تهراس

ترین مشکالت سیستم آموزشی ایران این است سطح آموزش و مالی دانش در نظام آموزش کشور گفت: یکی از اصلی

ین ب کنند و از همین روی در جهت ازکه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی از این نظام آشفته منفعت کسب می

دارند. حسینی تصویب قانون تعارض منافع را بهترین راه حل برای برطرف کردن این ها هیچ گامی برنمیبردن تحریم

 معضل دانست.
  

 

  

 

 
 با ما در تماس باشید

برای ارسال نقدها، نظرات و پیشنهادها در مورد خبرنامه هفتگی تعارض منافع و همچنین 
هایتان برای انتشار در خبرنامه با آدرس ایمیل مرکز توانمندسازی حاکمیت و ها و تحلیلیادداشت

 جامعه جهاد دانشگاهی مکاتبه فرمایید: 
info [at] iran-bssc.ir 

 
 

 

https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13612/
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13612/
https://www.tahlilbazaar.com/news/56264


 

 

 

 

 

 14 منافع خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض

 

 یس سازمان غذا و دارو ی رئی پرمناقشهبخشنامه :مجازی فضای در منافع تعارض تحلیل
 

 ی سازمان غذا و دارو: تعارض منافع هست، فقط عدالت رعایت شود! نامهاعتراف
 

 سهرابیسمانه 
 

های کاربرانی در سطوح مختلف جامعه و نظام حکمرانی در های مجازی محلی برای بازتاب نگرش و دغدغهشبکه
ت ها در موضوع تعارض منافع، عالوه بر اینکه در شناخموضوعات مختلف هستند. بازیابی تحلیل کاربران این شبکه

 های محلی مهمترین سوژهکنندهتواند مشخصنافع مهم است، میذهنیت بخشی از جامعه در موضوع تعارض م
 ی تعارض منافع باشد. های اجتماعی در پروندهتوجه شبکه

آذر بیانگر آن است که تعارض منافع در  21تا  6های توئیتر و تلگرام در حد فاصل بررسی محتوای تولیدشده در شبکه
ها بوده است؛ هرچند اصلی برای اظهارنظر کاربران این شبکه نظام سالمت و بازار سرمایه )بورس( دو موضوع

 مناقشات در مورد سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با اختالف زیادی در صدر توجه کاربران بوده است. 

 

 ی رئیس سازمان غذا و دارو ی پرمناقشهبخشنامه

گیری تعارض منافع هستند. تعارض منافع کلهای سالمت و آموزش عمومی کانون شدر همه کشورهای جهان، حوزه 

هاست، به طور مستقیم در رفاه ها به سبب انکه خدماتشان محل رجوع اقشار زیادی از مردم و خانوادهدر این حوزه

ها های تعارض منافع در این حوزهاجتماعی و تشدید فقر و نابرابری تاثیر دارد. از همین رو است که پرداختن به موقعیت

 ره امری ضروری است. هموا

پس از مناقشه بر سر استعفای معاون وزیر بهداشت و منتسب کردن این موضوع به موقعیت تعارض منافع برای معاون 

های اجتماعی بازتاب ای شده و در شبکهی سالمت رسانه، اکنون مصداق دیگری از تعارض منافع در حوزه1مستعفی

زاده از مصادیق خلط و انحراف موضوع افع در جریان استعفای ملکداشته است. هرچند طرح موضوع تعارض من

ی بر نکته نویسنده« فریبینه به عوام»کارشناسی تعارض منافع به تضادهای جناحی و سیاسی است؛ چنانکه در کانال 

و هر دو دارای آقایان ملک زاده و نمکی هر دو معاون آقای دکتر فاضل بوده اند »کند: صحیحی در این زمینه اشاره می

اند و اگر قرار بر سابقه صدارت در این مملکت. هر دو دارای سابقه همزمان فعالیت در بخش خصوصی و دولتی بوده

ها پیش از گردونه کار در حاکمیت خارج حاکمیتی صحیح و بر اساس اصول منع تعارض منافع بود باید خیلی مدت

 « شدند.می

                                                           

را مطرح  االتیزاده سؤ ای مشترک، نسبت به عملکرد ملکدانشگاه علوم پزشکی کشور، در بیانیه 12. از جمله بسیج دانشجویی 1

 بود. « ای معدودبودجه پژوهشی بین عده تعارض منافع و تقسیم»ها نآنمودند که یکی از 
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ی عوامل افع به ابزاری بدل شود که هرگاه قرار است تغییر و تحولی در نتیجهی اصلی این است که تعارض منمسئله

دیگر رخ دهد، موضوع به تعارض منافع نسبت داده شود؛ در حالی که اگر مسئله تعارض منافع بود، این اتفاق باید 

ر برخورد کارشناسانه و گرفت. این همان خطری است که دداد یا الاقل مورد اشاره و بحث قرار میها پیش رخ میسال

 ی تعارض منافع باید مدنظر قرار داد. عاری از برخورد سیاسی با مسئله

ی سالمت: اما آخرین نمونه از تعارض منافع در حوزه

ی رئیس سازمان غذا و دارو برای مدیریت بخشنامه

تعارض منافع در این سازمان )که خبر آن در خبرنامه 

و انتقاد برخی  آمده است( محل توجه 23هفتگی 

کاربران فضای مجازی قرار گرفت. این بخشنامه 

تلویحا پذیرفته است که معاونان، مدیران و دیگر 

دار هستند و به سطوح سازمان غذا و دارو، داروخانه

عنوان اقدامی برای شفافیت و عدالت تاکید کرده بین 

های افرادی که سمتی های خود و داروخانهداروخانه

ان ندارند فرق نگذارید! اما رئیس محترم در این سازم

داری امضاکننده توجه نداشته که نفس داروخانه

مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو مشمول 

تعارض منافع است و قائل شدن تسهیالت برای 

های این افراد دیگر تعارض منافع نیست، داروخانه

 بلکه تخلف و فساد است. 

در پست « فریبیه به عوامن»در همین زمینه کانال 

کوتاهی، رئیس سازمان غذا و دارو را خطاب قرار داد 

جناب آقای شانه ساز، شما تعریفتون از فساد دقیقا چیه؟! وای به حال و روز و … واقعا توی مملکت چه خبره»و گفت: 

 شفافیت… شندآینده مملکتی که در اداره ی آن فعاالن بخش خصوصی تصمیم گیران بخش عمومی و دولتی با

بروند به امورات …. خصوصی و واردات چی و   دانید یعنی چه؟! یعنی سهام دار بخش خصوصی و موسس بخشمی

ال بر واوی…. خودشان بپردازند و اداره مملکت دست مدیرانی باشد که جز منافع عموم و حاکمیت به چیزی نیاندیشند

سال پیش  5۱آنوقت اندر خم تعارض منافع که … ه با فساد رئیس جمهور حقوقدان داریم و مجلس مدعی مبارز … ما 

 « …در دنیا حل شده است مانده ایم

ای نظام حقوقی دهه 5ی این کانال به ناکارآمدی مجلس و دولت در تصویب قوانین مدیریت تعارض منافع و تاخیر اشاره

 ای محل تامل است. کشور در این زمینه نکته
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رئیس جمهور حقوقدان داریم ومجلس  -انقالبی نصفه نیمه 🇮🇷»مضمون یک کاربر نوشت: در توئیت مشابهی با همین 

طرف نامه … سال پیش دردنیا حل شده است مانده ایم 5۱آنوقت اندرخم تعارض منافع که … مدعی مبارزه با فساد

 خصوصی مرتبط باشغل زده سهمیه به مدیرانی که داروخانه دارن ندید یعنی اکثرمدیران وزارت بهداشت ما فعالیت

 « خوددارن اونوقت ماانتظارداریم فسادریشه کن بشه.

جناب »در واکنش به این بخشنامه نوشت: « pharmaceutical policyسیاستهای دارویی »همچنین حساب توئیتری 

اشید و داشته ب آقای دکتر، رییس سازمان غذا و دارو!! به نظر بنده جنابعالی بعلت تعارض منافع اصال نباید داروخانه

باید تمامی عواید کسب شده در طول مدت خدمت را که از این طریق حاصل کرده اید به بیت المال یا رقبای متضرر از 

 « این بابت برگردانید!! خداوند شاهد و ناظر است!

برای  جالب و خواندنی ها راهکاری تعارض منافع در نظارت بر داروخانهاما یکی از کاربران توئیتر، در واکنشی به مسئله

من اگه رییس غذا و دارو بودم بازرسای  -داکتر بیزاکودیل »ها ارائه کرده است: کاهش تعارض منافع در داروخانه

زشکا پ داروخونه هارو از بین دندون پزشکا انتخاب میکردم، چون کمترین تعارض منافع رو با داروخونه ها دارن داروسازا و

 دهدفارغ از اینکه این راهکار چقدر عملی و کارشناسی است، نشان می« روابط برادرانه دارند[.که با هم داداچی ان ]

انبان جامعه از راهکارهای ابتکاری برای مدیریت تعارض منافع سرشار است و اگر موضوع تعارض منافع به خوبی در 

 کند. می فضای عمومی مطرح شود، جامعه مسیر حل موضوع را نیز پیدا کرده و پیشنهاد

شور های علوم پزشکی کای از طرف بسیج دانشجویی دانشگاههای تلگرامی به بازتاب بیانیهی سالمت کانالدر حوزه

وکار پرداختند. طرف خطاب این بیانیه دبیر شورای آموزش دندانپزشکی است که به دلیل اشتغال بیرونی و کسب

هاست که دلسوزان و کارشناسان نظام سالمت، مدت»گرفته است:  خصوصی همزمان با موقعیت دولتی مورد انتقاد قرار

دانند. به نظر شما اگر دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و ترین معضل کشور در این عرصه میتعارض منافع را بزرگ

تخصصی کشور که مسئولیت آموزش دندانپزشکی در کشور به عهده اوست، یک سال پس از انتصابش، رئیس 

های مختلف دندانپزشکی شود، این مورد مصداق تعارض منافع ه یک شرکت خصوصی آموزش درمانمدیر هیئت

د نه دانستننیست؟ البته طبق صحبتی که با دبیر شورا شد، ایشان این امر را در راستای وظیفه معلمی خود می

 « نمودند!های سیاسی دعوت مسئولیتشان در وزارت بهداشت! و ما را به پرهیز از ورود به بازی

ی مذکور مطرح و در پیوست نیز مستندات این بیانیه نظیر اعضای های موسسهدر این بیانیه در ادامه جزئیاتی از فعالیت

ی مذکور برای مدیریت ی آموزشی و ... ارائه شده است. دغدغهی شرکت مذکور، اطالعیه برگزاری دورههیئت مدیره

ضوعی مهم و شایان بررسی است و امید است که مسئوالن وزارت بهداشت، ی دندانپزشکی موتعارض منافع در حوزه

ای برای رفع ابهام فوق بدهند و در صورتی که بروز تعارض منافع محرز است، کنندهدرمان و آموزش پزشکی پاسخ قانع

 نسبت به مدیریت آن اقدام الزم و عملی صورت گیرد.

 در تویئتر در این زمینه اشاره کرد: های تند چند کاربر در نهایت باید به توئیت
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 «🇮🇷Iraj🇮🇷 Satt🇮🇷  وجود مافیای دارو در بدنه وزارت بهداشت و تعهد و تعارض منافع نا نوشته این مدیران و :

تنها دلیل مشارکت آنان برای ایجاد آزمایشگاهی به وسعت ایران است آقایان برای حفظ  who#تجار_پزشک_نما با 

  «هزاران شهید جانفشانی کردند خباثت و خیانت بس است #محاکمه_کاسبان_سالمت باید.امنیت این مردم 

زاده زاده داشته. نکته مهم اینکه تا زمانی که هایی در خصوص #ملککاوه: آصفری نماینده مجلس صحبت» 

ات از بدیهیماجرای تاجر_مدیران حل نشه تضاد منافع مردم و مسئولین دولتی حل نخواهد شد. موضوعی که یکی 

 «_مسئولین_خائندر اقتصاد جهان لیبرال است. #محاکمه

ممکن « انتخی»و « خباثت»هایی نظیر رسد مدیریت تعارض منافع با توصیف این مسئله از رهگذر کلیدواژهه نظر نمیب

رای ب باشد. تعارض منافع، موضوعی کارشناسی است، فاقد بستر حقوقی و هنجاری مناسب در جامعه است و نباید

 و شعارزدگی شد. « زود و زور»وخوی مالوف ایرانی مواجهه با آن درگیر خلق

 

 های تعارض منافع در توئیتر تاریک و روشن

 ی اجتماعی توئیتر منتشر شد نیز مواردی به تعارض و تضادهایی که در شبکهتوئیتسایر ی گذشته، در میان طی هفته

نیم، تنها به بندی کها را به لحاظ میزان بازنشر یا دریافت الیک دستهوئیتمنافع پرداختند. بدون اینکه بخواهیم این ت

 شود. تحلیلی ارائه می -پردازیم و ذیل هر یک نکته ها میترین توئیتلحاظ اهمیت مضمونی به گزارش برخی از مهم

 

یر #ذینفعان بر کل اقتصاد ایران در گیر منیت ها شده است! تضاد منافع و تاث»# : PeymanMolavi -توییتر  

هستند! وکسی هم پاسخگوی این … معیشت مردم! همه ما در این بین قربانی سهم خواهی و قدرت وزراتخانه ها و 

 «وضعیت نیست!

یان ی مهمی مای کرده، اما بر رابطهتوئیت مذکور هرچند به شکل اجمالی به تضاد منافع اشاره تحلیل: -نکته  

گذارد. اینکه چگونه تعارض منافع منجر به تضعیف رفاه مومی جامعه دست میتضاد منافع و رفاه و معیشت ع

 ی عمیق است. شود موضوعی بسیار مهم و البته محل بررسی و مطالعهعمومی مردم می

 

من نمیدونم چرا بودجۀ #صدا_و_سیما رو دولت باید تأمین کنه؟! واضحه که خیلی جاها » : ��داوود -توییتر  

ارض منافع، بودجه رو به گروگان میگیره تا منویاتشو هرچند باطل، توسط رسانۀ ملی منتشر کنه و دولت به دلیل تع

 «همچنین تالش میکنه مورد نقد جدی قرار نگیره! غیر از اینه؟!

 نکته تحلیل: -نکته  
ً
 بودجه محصول مشترک دولت و مجلس است؛ ثانیا

ً
ی نادیده در این توئیت این است که اوال

ی اخیر به اهای کمیاب در جهان است. این سازمان در ماهو اهداف سازمان صداوسیما در ایران نمونه نوع فعالیت

های تولید محتوای تصویری نظیر شبکه نمایش خانگی و تعارض دلیل بر عهده گرفتن نقش رگوالتوری در حوزه
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 با استداللی منافع در این زمینه با درآمد حاصل از تولید سریال و ... خود محل انتقاد ب
ً
وده است. اما اینکه تلویحا

ر اعطای بودجه به صداوسیما درگیر تعارض منافع است، خواهان خارج شدن بودجه دکلی نظیر اینکه دولت 

سازمان از شمول بودجه شفاف دولتی شویم، مصداق کور کردن چشم برای اصالح ابرو است! به عالوه اینکه 

های تبلیغی، فرهنگی، دانشگاهی و حاکمیتی دیگر نظیر حوزه علمیه و قوه استدالل مذکور در مورد تمام دستگاه

حل این است که تامین بودجه این نهادها از شمول قانون قضاییه و مجلس و شورای نگهبان هم برقرار است. آیا راه

ولت نقادی د های اخیر، صداوسیما پیشتازبودجه خارج شود؟ در نهایت اینکه بر خوانندگان عیان نیست در سال

« ملی»ای آن نیست؛ مشروط بر اینکه نقادی به برخورد جناحی در رسانه ی حرفهبوده که البته چیزی جز وظیفه

 منجر نشود. 

 

درصد شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها عمال هیچ سازکاری برای رفع تضاد منافع  99به نظرم در » ساالرخان: 

حدی روی مدیریت ریسک سرمایه تسلط داره سپردن پول بیزبون به و عمال برای کسی که تا …. پیش بینی نشده 

 « دیگری حماقت محسوب میشه.

 Ehsan : « همیشه برام سوال بوده چطور توی شرکتهای سرمایه گذاری اجازه داشتن پورتفو شخصی داده میشه؟

ه ی؟اولویتش با کدومیعنی قراردادی برای تضاد منافع وجود نداره؟ اگه طرف از شخصی خالی کرد روی شرکتی چ

 « و سرخطی رو با کدوم میزنه؟ همه چیز سپرده شده به خوب بودن خود افراد؟)چقدر هم که اینکار جواب میده!(

ازار گذاری بهای سرمایهها و صندوقموضوع فقدان سازوکارهای مدیریت تعارض منافع در شرکت تحلیل: -نکته  

 ی هفتگی تعارضای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در خبرنامههسرمایه موضوع بسیار مهمی است که در هفته

 ( نیز درآمد خبرنامه به این موضوع مهم پرداخته و راهکارهایی را پیشنهاد کرده بود. 99آبان  3) 11منافع شماره 

 

 seyed mahdi sadeghi  :« ترست مجری این منطقی-1جشنواره #خشت_طالیی چندنکته قابل تامل دارد

-3های شهرداری قابلیت ادغام دارند جشنواره-2های مرتبط یا مرکز مطالعات باشد نه روابط عمومی داد سمنروی

 « تعارض منافع در روند داوری دیده شود.

در شهرداری تهران برگزار شده است و اختتامیه دوره پنجم  1393جشنواره خشت طالیی از سال  تحلیل: -نکته  

شود. مطابق اعالم الملل شهرداری تهران در تهران برگزار میمرکز ارتباطات و امور بین توسط 99آذر ماه  25آن در 

های برتر شهری را به دبیرخانه این جایزه در مرکز های شهری، پروژهدر هر دوره، عالقمندان به حوزه»این جشنواره 

هیئت داوران قرار گرفته و منتخبان کنند که مورد بررسی الملل شهرداری تهران ارسال میارتباطات و امور بین

های شهری، های شهرسازی، توسعه پایدار، زیرساختمحور در حوزه 1شوند. جایزه جهانی هر ساله در معرفی می

ای که در توئیت مذکور بر شود. اما نکتهحوزه فرهنگ، اقتصاد شهری، شهر هوشمند و مدیریت شهری برگزار می

ه و در بسیاری از رویدادهای دولتی مطرح است. برای مثال جشنواره شهید رجایی آن تاکید شده، قابل تامل بود
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ا شد و طبیعی است که در اینجپردازد، توسط خود دولت برگزار میهای دولتی میی دستگاهکه به ارزیابی کارنامه

ها جشنواره به سمنموقعیت تعارض منافع وجود دارد. راهکار پیشنهادی کاربر توئیتری فوق برای سپردن داوری 

 هم راهکاری قابل تامل است. 

 

 در کشورهای مترقی سلب مجوز کار وکیل مستلزم تشریفات پیچیده اثبات تخلف اون هم در  امیرعباس: 
ً
اصوال

محضر یک مرجع مستقل از دستگاه قضاییه. چرا که دستگاه قضایی همواره ممکنه با وکیل در شرایط تعارض 

 وعی است که قوه قضائیه ما به دنبال حذفشه. منافع باشه. این هم موض

ای که در این توئیت بر آن تاکید شده، سپردن موضوع نظارت بر وکال به دستگاهی است که نکته تحلیل: -نکته  

عملکرد آن خود تحت نظارت غیررسمی و مدنی حقوقدانان و وکال است. اما مسائل حاکمیتی نظیر اعطای مجوز 

ای هنگریجانبهها مستلزم همهز جمله مسائل غامضی هستند که حل تعارض منافع در آنیا سلب مجوز وکالت، ا

 جدی است. 

 

مفهوم تعارض منافع اوایل دهه هشتاد و در حوزه بهداشت و درمان وارد ایران شد. مفهوم  : IranBSSC -توییتر  

د. قبل از این در نگاه عامه تعارض منافع نه تنها ضدتوسعه نبود بلکه مطلوب سال سابقه دار  4فراگیرتر آن حدود 

 دهد.شد! این نگاه در اعطای مجوز کارگزاری ها به بازنشستگان همان دستگاه خود را نشان میهم ارزیابی می

ی اشاره به موضوع ارزیابی هنجاری از مسئلهحاکمیت و جامعه این توئیت از مرکز توانمندسازی  تحلیل: -نکته  

یم که دانعارض منافع دارد که راهکار آن را دیگر نه در سطح حقوقی، بلکه در سطح اجتماعی باید دنبال کرد. میت

انگاری آن توسط دولت است. اگر دولت چیزی را جرم تلقی کند کژانگاری یک موضوع توسط جامعه مقدم بر جرم

کار خالف عرف و نامعقولی کرده است. در مورد  که در نظام هنجاری جامعه امری کجروانه و مذموم نیست، احتماال

تعارض منافع نیز یکی از مشکالت این است که هنوز عوارض منفی و نازیبای این مسئله برای بسیاری از مردم و به 

اند، به رسمیت شناخته نشده مند شدن از مزایای آن بودهویژه افرادی که خود در گذشته یا امروز مشمول بهره

گذاری نی که این بستر هنجاری برای کژانگاری تعارض منافع مستقر نشود، راه درازی تا کارآیی قانوناست. تا زما

 در این زمینه در پیش است. 

 



 

 

 

 
 
 

 

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

 1399 آذر 14تا  8-بیست و سوم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
 

 

https://www.instagram.com/iranbssc/
https://www.instagram.com/iranbssc/
https://t.me/IranBSSC
https://t.me/IranBSSC
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/
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