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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 تعارض منافع به مثابه ریسک درآمد:
 

 سعید هراسانی
 

های ورشکسته است. او حدود صد میلیون تومان از پول خود را در این مهرداد یکی از چندین هزار طلبکار یکی از بانک

گذاری کرده بود، بانک که ورشکست شد و نتوانست از پس تعهدات خود برآید، تا مشخص شدن شرایط و بانک سپرده

گوید از این داستان ضرر بسیار زیادی کرده به اصل پولش بیش از هشت ماه طول کشید. حاال مهرداد میرسیدن او 

اجرایش  ای که به دنبالاست و نتوانسته ارزش پولش را حفظ کند. او به زمان الزم به پولش دسترسی پیدا نکرد و پروژه

 بود شکست خورد.

تنها در ایران بلکه بسیاری . نه1شبکه بانکی ناشی از تعارض منافع است ازنظر بسیاری عدم توان نظارت بانک مرکزی بر

. در اینجا 2دانندمتحده میرا نیز ناشی از تعارض منافع در شبکه بانکی ایاالت 8002از کارشناسان بحران مالی سال 

ود. منحرف ش شده خودبینیشود یک سیستم از دستیابی به اهداف پیشتعارض منافع عاملی است که باعث می

 توان نوعی ریسک در نظر گرفت.بنابراین تعارض منافع را می

. عدم قطعیت در اینجا هر رخدادی 3ریسک را تأثیر عدم قطعیت بر اهداف تعریف کرده است 00000استاندارد ایزو 

شتر از سک بیکه بر اساس برخی منابع بیشترین میزان ریچناناست که درصد احتمال آن کمتر از صد درصد است. آن

 طوردرصد است. با چنین تعریفی پیامدهای ناشی از تعارض منافع را به 08درصد و کمترین میزان ریسک کمتر از  28

ی صورت قطعها بهشده است این موقعیتکه در مفهوم تعارض منافع ارائهچنانتوان ریسک تعریف کرد. آنعمومی می

 دهد.شود؛ بلکه ریسک این رخدادها را افزایش میر منجر نمیبه فساد، ناکارآمدی یا هر نوع عارضه دیگ

ی آن باشد. های اصلطور منطقی باید مبتنی بر نظام مدیریت ریسک و مؤلفهبر این اساس نظام مدیریت تعارض منافع به

و آن را کند سطح اصلی دانش مدیریت پروژه معرفی می 08عنوان یکی از موسسه مدیریت پروژه، مدیریت ریسک را به

کند: کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هر نوع عدم اطمینان که به این صورت تعریف می

 شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب است. 

                                                           

ها و مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی ایران و راهکارهای مقابله با آن، تهران: مرکز (، موقعیت0011الهی، فرشته ) .1

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی.

2 .Kucca, D. and et all (2014), The Revolving Door and Worker Flows in Banking Regulation, Journal of Monetary 

Economics, No. 65. 

 رهنمودها، تهران: سازمان ملی استاندارد ایران. -(، مدیریت ریسک0012المللی استانداردسازی )سازمان بین .3
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ری در قضاوت و ناکارآمدی خدمات برای مثال، دریافت هدیه توسط کارکنان بخش دولتی باعث افزایش خطر سوگی

گیری این مخاطره را تقلیل داده و عملکرد شود. بنابراین، شناسایی این موضوع و پاسخ به آن امکان شکلدولتی می

 کند.سیستم را بهینه می

 مدیریت تعارض منافع به مثابه مدیریت ریسک

گیرد. نکته مهم آن است که شاکله تمام این می های مختلفی را در نظرهای مختلف گاممدیریت ریسک بر اساس مدل

ریزی ریسک، ارزیابی ریسک، شود. کرزنر چهار مرحله برنامهها سه عنصر شناسایی، پاسخ و ارزیابی را شامل میگام

 کند. عالوه بر این بسته به اینکه مدیریتها را معرفی میهای مقابله با ریسک و نظارت بر وضعیت ریسکتوسعه روش

تواند مراحل جانبی ک در چه سطح )سازمانی، بخشی، فرو ملی، ملی و غیره( و با چه هدفی طراحی شود میریس

مختلفی داشته باشد. مثال  اگر مدیریت ریسک در زمینه بحران باشد، آنگاه مراحلی همچون مدیریت بحران و احیای 

 شود.سازمان پس از بحران نیز به آن اضافه می

 مناسبشده تومراحل تدوین
 
ترین مراحل برای مدیریت سط اردشیر احتماال

. بر این مبنا در فرایند مدیریت تعارض منافع باید چارچوب 1تعارض منافع باشد

ها از منظر ها و مصادیق تعارض منافع شناسایی، وضعیت آنتدوین، موقعیت

و  ودها پاسخ داده شبندی شده، به آناحتمال وقوع و پیامدها ارزیابی و اولویت

 درنهایت فرایند پایش و بازنگری انجام شود.

ده است. شوضوح نادیده گرفتهتوان مشاهده کرد، بسیاری از این مراحل بهبا بررسی الیحه مدیریت تعارض منافع می

ارض شده در الیحه مدیریت تعترین بخش نادیده گرفتهمند نیست. مهمچنان نظامشده نیز آنهای در نظر گرفتهبخش

مند فرایند مدیریت تعارض منافع است. هر سیستم مدیریتی برای انجام مناسب افع مربوط به پایش و بازنگری نظاممن

ای با قواعد مشخص است. عالوه بر این، نظام مدیریتی مناسب نیازمند های خود نیازمند پایش و ارزیابی دورهمأموریت

 کند.ه ما را به سمت تدوین نقشه ریسک هدایت میها در سطوح مختلف است، عنصری کشناسایی تمام ریسک

شده است. یک نقشه ریسک شامل صورت عمومی از دو بردار احتمال رخداد و شدت پیامدها تشکیلنقشه ریسک به

تواند در سطح سازمان، بخش، فرو ملی . این نقشه می2شده و احتمال وقوع و شدت آن استهای شناختهتمام ریسک

                                                           

های عمرانی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی (، مدیریت ریسک در پروژه0010تبار )اردشیر، عبدالله و حسن ملکی 1.

 امیرکبیر.

2. Bhattacharyya, S. C. and P. K. Dey (2007), Managing Risk in a Large Rural Electrification Programme in India, Impact 

Assessment and Project Appraisal, Vol. 25. No. 1. 
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های در معرض ریسک و هر مدل دیگر ها، سازمانتواند مبتنی بر ریسک. همچنین این نقشه میو ملی تدوین شود

 باشد.

مدیریت تعارض منافع بر مبنای مدیریت ریسک نیازمند طراحی نقشه ریسک )در اینجا نقشه تعارض منافع( است. این 

ق ر سطوح مختلف باید شامل تمام مصادینقشه در سه سطح سازمانی، بخشی و ملی باید تدارک دیده شود. این نقشه د

 میزان وقوع و شدت پیامدهای آن مشخص شود. عالوهو موقعیت
 
 هایبراین، سازمانهای تعارض منافع باشد و احتماال

ها در ها و مصادیق تعارض منافع و تأثیر این موارد بر کارآمدی آندولتی و بخش عمومی نیز با توجه به میزان موقعیت

( های معین )بسته به منابع از یک تا پنج سالای باید در دورهیت تعارض منافع گنجانده شوند. چنین نقشهنقشه مدیر

 روزرسانی شود.به

ها بر های تعارض منافع، تأثیرگذاری آنبندی، طراحی پاسخ و پایش موقعیتنقشه مدیریت تعارض منافع امکان اولویت

طقی صورت منکند. بهتأثیر فرایندها بر مدیریت تعارض منافع را فراهم میها و درنهایت ارزشیابی کارآمدی دستگاه

سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه طراحی و اجرای نقشه ریسک تعارض منافع )یا نقشه تعارض منافع( را بر 

 امدترین وتواند پربسعهده دارد. این سازمان با اجرای نقشه مدیریت ریسک در سطوح سازمانی، بخشی و ملی می

ند. بدون گذاری کهای تعارض منافع در نظام حکمرانی را شناسایی و برای مواجهه با آن سیاستتأثیرگذارترین موقعیت

های آن برای نظام حکمرانی همانند مدیریت تعارض منافع با ای مواجهه با تعارض منافع و ریسکوجود چنین نقشه

 چشمان بسته است.

 شود و مزایای شامل شناسایی خطراتیعنوان یک اقدام متداول در سایر کشورها انجام میترسیم نقشه ریسک فساد به

 صورت منفرد مطلوبدهد، نگاه یکپارچه به تصمیمات بخشی )که ممکن است بهکه عملکرد سیستم را کاهش می

ت ند، مدیریت ارشد را نسبکها را فراهم میها و استراتژیباشد، اما به کل سیستم صدمه بزند(، امکان طراحی سیاست

طور رسمی نسبت به عواقب دهد چرا که بهسازد و مسئولیت مقامات مسئول را افزایش میهای فساد آگاه میبه کانون

 . تمام این مزایا برای ترسیم نقشه ریسک تعارض منافع نیز وجود دارد.1و راهکارها آگاهی دارند

ها و مصادیق تعارض های پژوهشی متنوع به شناسایی موقعیتطرحمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در قالب 

 ها راها و مصادیق تعارض منافع در این بخشهای متعددی از موقعیتمنافع در سطح بخشی پرداخته است و گزارش

ک یحال ترسیم نقشه ریسک تعارض منافع )یا نقشه تعارض منافع( نیازمند همراهی و ایجاد منتشر کرده است. بااین

 های دولتی وظیفه اصلی پایشعنوان دستگاه متولی سازمانبرنامه فراگیر است. سازمان اداری و استخدامی کشور به

 شود نقشه ریسکهای دولتی و عمومی غیردولتی را بر عهده دارد. بر این اساس پیشنهاد میو بهبود عملکرد سازمان

                                                           

1 .World Customs Organization, "Guide to Corruption Risk Mapping". 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/risk_mapping_guide_june_2015.pdf?la=en
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تعارض منافع و پیامدهای ناشی از آن همچون فساد و غیره  عنوان یک سند پشتیبان برای مدیریتتعارض منافع به

 تدوین و ترسیم شود.

*** 

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

تعارض منافع که در  تیریطرح مد یدرباره یمجلس در اظهارنظر یاجتماع ونیسیکم سییزاده، ر یسیع یمهد  
 نیا ییهان بیمجلس فرستاده شده گفت: بعد از تصو نیو به معاونت قوان دهیرس بیبه تصو یاجتماع ونیسیکم

 را داشته باشد.  یدولت ستمیدر س اخط نیتریجرات بروز جزئ یریمد ایکارمند  دانمیم دیطرح بع

 یوراو به مجلس ش هیته یثبت اشخاص حقوق حهیجمهور، خبر داده که ال  سیرئ یمعاون پارلمان ،یریام ینعلیحس 
ث و باع ردیگیها و تعارض منافع را مسوء استفاده یاز جاها جلو یلیدر خ حهیال  نیشده است و ا میتقد یاسالم

 .شودیم یشفاف ساز

با شرکت رساتجارت و تهران  یشهردار یقراردادها یشهر تهران درباره بررس یاسالم یعضو شورا ن،یآرو بهاره 
 .است که محرز شده است یاز تخلفات یکیقرارداد  نیکرد تعارض منافع در ا حیتصر د،یه شهقرارداد موسوم به س

و تفحص از سازمان بنادر و  قیخوردن طرح تحق دیمجلس از کل 10اصل  ونیسیکم یسخنگو انیخضر یعل 
 ریگمیتصم رانیمد یو حضور برخ تیفقدان شفاف ندگان،یخبر داده و گفته بنا بر گزارشات واصله به نما یانوردیدر

 سازمان شده است.  نیو تعارض منافع در ا تران جادیموجب ا ی،خصوص یهادر شرکت تیپس از مسئول

مشکالت پرستاران کشور را تعارض منافع نظام سالمت عنوان  نیخانه پرستار از مهمتر رکلیدب مقدم،یفیشر محمد 
  شوندیفع ممنت ماتیتصم نیکه خود از ا رندیگیم میپرستاران تصم یدر نظام سالمت برا یکرد کسان دیکرده و تاک

 

  1911بهمن  11مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 یرانمد یخودنظارت عامل ؛تعارض منافعمجازات چندالیه در طرح 
 11بهمن  4ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم ییسر)زاده  یسیع یمهد
  ی تعارض منافعحهیل طرح و 

 

و به معاونت  یدهرس یببه تصو یاجتماع یسیونتعارض منافع که در کم یریتزاده در مورد طرح مد یسیع یمهد

در  رییشده است که اگر مد ینتدو یاطرح به گونه ینفرستاده شده است، گفت: ا یاسالم یمجلس شورا ینقوان

ته داش ینقش هاگیرییمکرده و در تصم یدابدان ورود پ یددارد نبا یاست، منافع یکه در حال بررس یمورد موضوع

 یستمخطا در س ترینیجرات بروز جزئ یریمد یاکارمند  دانمیم یدطرح در مجلس بع ینا یینها یببعد از تصو باشد.

ر اساس ب .کندیم یجادا یرانکارمندان و مد یبرا یخودنظارت یکقانون  ینگفت که ا توانیرا داشته باشد و م یدولت

 هینکاز ا یرشده و مجازات متخلفان را مشخص کرده است، به غ یفمجرمانه تعر یقطرح که در آن مصاد ینا 82ماده 

 یورد بررسم یزن ییتخلف در دستگاه قضا ینپرونده ا کند،یبرخورد م لفکارشناس متخ یا یردستگاه مربوطه با مد

انون ق یناز تعارض منافع که در ا یو جبران خسارات ناش ینقد یمجازات حبس و جزا ییناز تع یرقرار گرفته و به غ

تخلف م سئولم یبرا یحق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسالم ینا ییدستگاه قضا یگرشده است، بارد یینتع

 کند. یینمجازات تع
 تحلیلی آرا نیوز –پایگاه خبری   

 

 

 رسا تجارتشهرداری و قرارداد  احراز تعارض منافع در
 11بهمن  4ـ  (شهر تهران یاسالم یعضو شورا) ینبهاره آرو

  ی شوراها و شهرداریحوزهتعارض منافع در 

 

با شرکت رسا تجارت و  یشهردار یقراردادها یشهر تهران درباره بررس یاسالم یدوره شورا ینپنجم هاییگیریپ

 یهاساببه ح یدگیرس یئته یلشهر، به تشک یشورا یگام رسم ینپس از دو سال از اول ید،قرارداد موسوم به سه شه

 شهر یشورا یشهر تهران در جلسه علن یاسالم یعضو شورا ین،بهاره آرو تهران و سپاه منجر شد. یشهردار مابینیف

مدت همه تالش  ینا یبرنامه و بودجه ط یسیوناست و کم 12طرح مربوط به اسفند ماه  ینگفت: ا در این زمینه

داد قرار  ینکند. تعارض منافع در ا یافتو تفحص در یقاز تحق یرغ یرا در قالب یشهردار یهاخود را کرد که گزارش

 ینهو تفحص در زم یقشهر تهران به تحق یشورا یبا ورود اعضا یدواریمام .محرز شده استاست که  یاز تخلفات یکی

از  احقاق شود. یقرارداد با شرکت رسا تجارت، هم تخلفات به طور کامل احراز شوند و هم حقوق شهروندان تهران

 کارکنان دولت و تعارض لهخقراردادها با منع مدا ینعملکرد ا یقبه تطب توانیو تفحص م یقطرح تحق ینا یمحورها

هولوگرام صادره و برآورد خسارت  یزانو گزارش عملکرد شرکت رسا تجارت و م یهمکار یحقوق یمبان یمنافع، بررس

مترتب بر آن اشاره  یو مال یمفاد قراردادها و آثار اقتصاد یانحراف در اجرا یثاز ح یقرارداد به شهردار یناز ا یناش

 کرد.
 لینهمشهری آن 

 

https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://www.hamshahrionline.ir/news/580721
https://www.hamshahrionline.ir/news/580721
https://www.hamshahrionline.ir/news/580721
https://www.hamshahrionline.ir/news/580721


 

 

 

 

 

 

 

 1399بهمن  11تا  4 | 31شماره  7

 

 تعارض منافع، منجر به در خطر افتادن ایمنی ساختمان
 11بهمن  4ـ  ی(راه، مسکن و شهرساز یقاتمرکز تحق یسرئ)زاده یمحمد شکرچ

  ی مسکن و شهرسازیحوزهتعارض منافع در 
 

وسط ت یمنیالزمه نظارت بر ا ی،مجموعه سکونتگاه یکشهر و  یکاست. در  یمطالبه و حق عموم یک یمنیوضوع ام

ارض صورت تع ینا یرسود نبرند در غ یمنیا یتاست که از عدم رعا ینکار را برعهده دارند ا ینا یتکه مسئول یافراد

 به را منییو دستوران ا یمنینکات ا یتکه رعا وظفیمم مانیاستگزاریس یت. در واقع ما در مسئولآیدیم یشمنافع پ

 نبرد. یمنیاصول ا یتاز عدم رعا یکه خودش سود یمواگذار کن یگرنهاد د یک
 تحلیلی وزارت راه و شهرسازی –پایگاه خبری   

 

 

 ؟انحصار یاتعارض منافع  یران؛ا یمشکل صنعت خودروساز
 11بهمن  8ـ راه دانا یشبکه اطالع رسان

  تعارض منافع در صنعت 
 

ز ا یعنیتعارض منافع است؛  یکدچار  یاند دولت در بحث خودروسازکرده یدمردم در مجلس بارها تاک نمایندگان

را اعمال  یو حکومت ینقش نظارت خواهدیطرف هم م یکو از  کندیم یینتع یرطرف خودش مالک است و مد یک

به خودرو با در نظر گرفتن منافع  ربوطدولت در امور م گرییتعارض کاهش تصد ینحل برطرف کردن اکند که راه

 مردم است. یعموم

به تعهدات گذشته  یداتدرصد تول ۰0در جلسات خودروسازان و وزارت صمت، مقرر شده بود که  ینهزم ینهم در

و  ستیخودرو ن یدتول یزانمشکل بازار م یشود در حال یقبه بازار تزر یدیتول یو الباق یابدخودروسازان اختصاص 

 خرند.یم یگذار یهنگاه سرما باشده که افراد آن را  یلتبد اییهسرما یکاال  یکامروز خودرو به 

است صنعت خودرو به  یهیمسائل مربوط به رانت و فساد است؛ بد یصنعت خودرو بررس یلتحل یاز ابزارها یکی

 یمحسوب شده و با توجه به حجم باال  یدیکل یقبل و بعد از خود، صنعت یعاز صنا اییرهلحاظ ارتباط گسترده با زنج

کسب و  کالن یتمؤثر در وضع یپارامترها یگرکشور و د یاسیو س یفرهنگ ی،اقتصاد یطشرا ی،اشتغال، گردش مال

 گذاریاستس یاست؛ لذا دولت و نهادها یرگذارمهم و تأث یاربس ین امرموجود، موضوع تعارض منافع در آ یکارها

خاص،  کنندگانینداران، مجلس، تأمخودروساز، سهام یهاعامل شرکت یرانو مد یرهمد یئتبازار، خودروسازان، ه

قرار دهند  لیو تحل یهمورد تجز یژهو توسعه استانداردها را به صورت و یفیموارد ک یدنظارت با متولی ی،نظارت ینهادها

 برسند. یاساس یتا به راهکار

ار است. کنترل باز  یراهکار اساس یعتوز یندفرا یسازدر کنار ساده یدتول یطمعتقدند، فراهم کردن شرا کارشناسان

تفاده اس یو واردات خودرو آزاد شود تا عرصه برا یشافزا یدکه تول شودیم یریتمد یبازار خودرو زمان گویندیم یبرخ

 دالالن تنگ شود.
 نی راه داناشبکه اطالع رسا  

 

http://news.mrud.ir/news/89049
http://news.mrud.ir/news/89049
https://www.dana.ir/news/1700697.html/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1---%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.dana.ir/news/1700697.html/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1---%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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 تعارض منافع فراموش شده استمدیریت  یحهال
 11بهمن  8ـ  ی(اتاق بازرگان یندگاننما یئتعضو ه) حسن فروزان فرد

  ی تعارض منافعحهیل طرح و 

 

دن ش ییبه نها یفراوان یدام یها قبل بحث درباره آن ادامه داشت و بخش خصوصکه از مدت یمهم یاریبس یحهدو ال 

 که در دولت صورت هایییگیریتعارض منافع بود اما با وجود پ یحهو ال  یاقتصاد یتجامع شفاف یحهآن داشت ال 

صورت  یفراوان هاییبررس یحلوا ینشدن ا یینها ی. در راستایستمشخص ن یحلوا ینسرنوشت ا فانهگرفت متاس

 یبتصو یها برایشدن بررس ییخود را ارائه داد و پس از نها ینظرات کارشناس ینهزم یندر ا یزن یگرفت و اتاق بازرگان

در مجلس مسکوت مانده و فعال  یحهکه هر دو ال  دهدینشان م هایگیریار مجلس قرار گرفت. متاسفانه پیدر اخت

 ندارد.  آنها وجود یبتصو یبرا یابرنامه

خورده و  یدمجلس کل یاجتماع یسیونطرح در کم ینا شود.یم یگیریدر مجلس پ یحلوا ینبا ا یمواز یطرح

رح چه ط ینا یستهرچند مشخص ن کنندیشدن آن صحبت م یینها یاز تالش برا یسیونکم ینعضو ا یندگاننما

دعوت  یارائه مشاوره و نظرات بخش خصوص یبرا یطرح از اتاق بازرگان ینمتاسفانه در ا دارد. یقبل یحبا لوا یارتباط

 یرسدر م یحلوا ینا یباست که تصو یدر حال ین. ایستیمن یقبل یحطرح و سرنوشت لوا ینا یاننشده و ما در جر

 دارد. نیفروا یتاهم یراناقتصاد ا یفساد برا یو کاهش بسترها یاقتصاد یتشفاف
 خبرگزاری ایسنا  

 

 

 یاتاق بازرگان پیشنهادی برای مدیریت تعارض منافع در
 11بهمن  ۰ـ  یراز(بخش اقتصاد دانشگاه ش)ی صمد ینحس یعل
 کلیات تعارض منافع 

 

" یرانتفاعیغ "موسسه یک، ]بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی[ اتاق بصمک ی تاسیس" قانون فعل8"ماده  در

مانند  یارتنظ ینهادها یررسموسسه را از ت یناست که ا ینکردن اتاق ا یفتعر یانتفاع یرغ اشکالشده است.  یفتعر

 کند. می یرکند و آن را نظارت ناپذمحاسبات و ... خارج می یواند ی،سازمان بازرس

ود. بر طبق شیها " مربوط مانجمن نظارت بر انتخابات اتاق یبقانون به بحث "ترک ینا یگرد یاز اشکاالت اساس یکی

 یندگانفر نمان 4و  یروز یندهنفر نما یک"انجمن نظارت بر انتخابات اتاق" شامل  یقانون، اعضا ینا 08ماده  8تبصره 

خوش نام  یاعضا یو مابق یروز یندهنفر نما یکان و در شهرستانها یر اتاق بصمک ا ییسر یبه معرف یراناتاق بصمک ا

هستند که خودشان  یانجمن نظارت بر انتخابات، افراد یدرصد اعضا 20شده است.  یینشهرستانها تع یاتاق بازرگان

ه خطر ب کامال  تواند سالمت انتخابات را ماده می ینخاب شوندگان دارند. ادر انت یمنافع یاقرار است انتخاب شوند و 

اتاق  یازس یمو تصم یدیاستخدام در مشاغل کل یتممنوع ی،واقع یبخش خصوص یتتقو یبراپیشنهاد: . یاندازدب

 گردد. یدق یو بازنشستگان دولت ینشاغل یبرا یران،بصمک ا
 تلگرام علی حسین صمدی  

 

https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.isna.ir/news/99110503345
https://www.isna.ir/news/99110503345
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 تعاون یهاتعارض منافع در ادارهپیامدهای 
 11بهمن  ۰ـ  (و جامعه یتحاکم یارشناس مرکز توانمندساز)کراضیه شیخ رضایی 

  ی تعاون، کار و رفاه اجتماعیحوزهتعارض منافع در 

 

اهند تا بخوتعاون خود نباشند و از کارمندان اداره  یقادر به حل مسئله قانون یتعاون یهاشرکت آید کهگاه پیش می
 یاهدر بخش یشغل مشاوره داشته باشند. اشتغال همزمان کارمندان دولت یبه عنوان شغل دوم، در شرکت تعاون

. کارمندان اداره تعاون که شودیتعارض منافع م هباشند، منجر ب یکنزد یکار هاییطهکه ح یدر صورت یصوصخ
اشتغال  ایمبلغ حق مشاوره و  یافتاندازه وقت بگذارند و ارزش قائل شوند، در قبال در یکبه  هایهمه تعاون یبرا یدبا

تعارض منافع در  یاصل یامدهای. از پشوندیدچار تعارض منافع م یتعاون یهابه عنوان مشاور شرکت یدائم
و  کندینابرابر موجود ضرر م یطکه توان استخدام مشاور ندارد، از شرا یاست شرکت تعاون ینتعاون ا یهااداره

 ینوشرکت تعادیگر تعارض منافع در بخش تعاون به این صورت است که  موقعیتکار خود را ادامه دهد.  تواندینم
کارمند،  یهابه عنوان پاداش خدمات و مشاوره یگرد یارتباطات خود با کارمند امور تعاون و از سو یلتسه یبرا

 یمبن یراخ یقانون ییرات. تغکنندیواگذار م رمندبه کا« عضو یرسهامدار غ»را در قالب  یاز سهام شرکت تعاون یبخش
بستر را به وجود آورده که  یندر شرکت، ا یتبدون عضو یعاونت یهادرصد در شرکت 41تا سقف  یبر امکان سهامدار

 ینمند شود. در اها و خدمات آنان بهرهسهام به کارمندان بدهند تا از مشاوره یبخواهند قدر یتعاون یهاشرکت
 . گیردیمرتبط شکل م یهادر گروه یتتعارض منافع اشتغال همزمان و هم عضو مه یطشرا

ز ا یاکه بخش عمده شودیم بینییشپ یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یسامانه جامع تعاون از سو یاندازراه با
 ین. چنیابدکاهش  یتعاون یهاکارمندان و شرکت ینب یتعاون به خاطر ارتباطات حضور یهاتعارض منافع در اداره

ا رصد ب ین. همچندهدیکارمندان را کاهش م به… و  مشاوره یشنهادپ یه،هد یافتروابط دوستانه، در یجادا یطی،شرا
خود ناظر بر عملکرد همان  یشد که کارمند عضو تعاون ینمانع از ا توانیم هایکارمندان در تعاون یتعضو یتوضع

 باشد.  یشرکت تعاون
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه  

 

 

 منافع برای سنجش فساد و سالمتشاخص تعارض 
 11بهمن  2ـ  (پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع()ی ثان یمصطفو یعل
 کلیات تعارض منافع 

 

مختلف در عرصه سنجش فساد و  یبیشاخص ترک یچهار دسته اصل المللی،یندر عرصه ب
ناظر  یهاشاخص -8؛ ناظر به احساس و ادراک فساد یهاشاخص -0 سالمت وجود دارد:

ناظر به سالمت  یهاشاخص -4؛ ناظر به تعارض منافع یهاشاخص -0؛ به تجربه فساد
 ییناز جمله تع یمختلف یففساد، وظا یهاگسترده شاخص یفط ینا. (یاقتصاد یا ی)ادار
مبارزه )افراد،  یریگفساد، جهت یهامبارزه با فساد، منشاء فساد، گلوگاه هاییتاولو

 .کنندیمبارزه با فساد را دنبال م یها برا( و برآورد تالشینوانق یانهادها 
 نسیم آنالین  
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https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/14909/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/14909/
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-147/2369755-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-147/2369755-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-147/2369755-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-147/2369755-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-147/2369755-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ، تضعیف بخش خصوصی و تشدید شکاف طبقاتیتعارض منافع
 11بهمن  ۰ـ ی( مجله اطالعات هفتگ ریسردبی )فتح الله آمل

 کلیات تعارض منافع 

 

شوند و  دهید یادز یادولت، کم  یرانبگو حقوق ییاجرا یهابودجه کارکنان و بازنشستگان دستگاه یمدر تنظ اینکه
ت،  یتدولت و مجلس احساس کنند که فقط مسئول حما

 
 ینتراز مهم یکیاز آنان هستند و نه مسئول تک تک آحاد مل

ه و و عدم توسع یتیو حاکم یو عموم یدولت هایهاستخدام در دستگا یگسترده برا یلو تما یعوامل شکاف طبقات
موضوع  همین تر شدن دولت است.چاق یاز علل اصل یکی یزدر اقتصاد کشور و ن یواقع یبخش خصوص ینینقش آفر

مرکز  یعلم یأته یاز اعضا یکیمصداق دارد که  یبه طرز قابل انتقادتر یزن یبرحقوق دولت یاتدر مورد مال
 قیتلف یسیونکم در کرده است. یابیو صراحت آن را در قالب تعارض منافع ارز یمجلس هم به درست یهاپژوهش

ب شده که حقوق بپردازند و از آن  یاتدرصد مال00و تا سقف  یتومان به صورت پلکان یلیونم 08ها تا مجلس مصو 
 تیقضات و کارانه پزشکان، مشمول معاف ی،علم یأته یهم اعضا ینجاشوند اما در ا یاتدرصد مال08مشمول  یشترب

تحت  یتیمجلس در توئ یهامرکز پژوهش یعلم یأتکلهر، مدرس دانشگاه و عضو ه یناس دکتر است! هشد یاتیمال
 یباال  یهاقضات و پزشکان جزو دهک ی،علم یأته اعضای دارد: ینکته اشاره درست ینعنوان تعارض منافع به هم

 ژهیو یازهاید. امتکنکور دارن یهشان سهممعافند. فرزندان یاتو از مال کنندیم یافتباال در یهااند. حقوقجامعه
 .. تعارض منافعگیرندیم یمخودشان تصم یخودشان برا چون چرا؟… دارند و یشغل

 روزنامه اطالعات 
 

 

 کاری با الیحه مدیریت تعارض منافع، اتالف وقت و هزینه استموازی
 11بهمن  2ـ یری صالح آقام یدعلیس
 کلیات تعارض منافع 

 

ارض از تع یاخبار، فساد کارمندان است که مصداق یناز ا یکیو  رسدیروزانه اخبار سوء به دستمان م یرانکشور ا در
 .باشندیهمان وزارت خانه م یخانه عضو گروه بازرسوزارت یک یخصوص یهاشرکت یران. مثال: مدباشدیمنافع م

دوستان  ایها به اسم بستگان دور شرکت ینا یا یراز باشد؛یقابل اثبات نم یفعل ینموضوع با توجه به قوان ینا البته
 یهاگانار  یاکل کشور  یاست که در سازمان بازرس ینموضوع ا ینکه به نظر کارشناسان، راه حل ا باشدیافراد م ینا

منافع عارض ت یریت"نحوه مد الیحه کند. یگیریرا پ کارینبدهند که ا یصرا به تعارض منافع تخص بخشیک یتیامن
در جلسه مورخ  جمهورییسر یمعاونت حقوق یشنهاد" به پیو ارائه خدمات عموم یقانون یفدر انجام وظا

از  اما پس ید،ارسال گرد یاسالم یو به مجلس شورا یدرس یببه تصو یتدو فور یدبا ق یرانوز یئته 01/2/0012
 یاسالم یهای مختلف مجلس شوراونیسیکم .رسدیبه گوش نم جلسآن در م یباز تصو یماه هنوز خبر ینچند

 ادییز ینههز ایو دار  باشدیاتالف وقت م کارینا یگرد یای طرح کنند، اما به نظر برخیحهدر تالش هستند که ال 
 . شودیپ رتر از قبل م یانسودجو یبقانون ج ینشدن ا یبتصو یرتراست. با هر روز د

 راسخون )معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه( 

 

https://www.ettelaat.com/?p=542263
https://www.ettelaat.com/?p=542263
https://rasekhoon.net/news/show/1562490
https://rasekhoon.net/news/show/1562490
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 بین تفحصهای گردان زیر ذره: دربتفحص از سازمان بنادر
 11بهمن  2ـ  ی(اسالم یمجلس شورا 10اصل  یسیونکم یسخنگو) یانخضر یعل
  ها و حمل و نقلی راهحوزهتعارض منافع در 

 

و  ریگییمو مقررات موجود کشور قدرت تصم ینبوده و با توجه به قوان یتیسازمان حاکم یانوردیدرسازمان بنادر و 
سازمان مشمول  یناما ا باشد،یآن سازمان م یعال ینظارت شورا اعامل ب یئته یاراتدر حوزه اخت سازییمتصم

عامل  تیئه یاعضا یاردر اخت یفوظا نیدر امور توسعه ا یلگیرینبوده و بنا بر تسه یمقررات دولت یعموم یهانظارت
 یهور برخو حضور و ظ یقگیسل یماتو تصم یتفقدان شفاف یندگان،بر گزارشات واصله به نما بنا قرار گرفته است.

ت الزم اس یده،رانت و تعارض منافع گرد یجادموجب ا یخصوص یهادر شرکت یتپس از مسئول گیریمتصم یرانمد
ظارت و ن یدگیسازمان رس ینمطروحه ا یبر مسائل و حواش یقانون یفو وظا یاراتبنا بر اخت یاسالم یمجلس شورا

 را ندهد. المالیتو اجازه سوءاستفاده ب یدنما
 خبرگزاری ایمنا  

 

 

 مصداق تعارض منافع؛ با ناشران یدرس کتبمولفان  یهمکار
 11بهمن  00ـ خبرگزاری تسنیم 

  ی آموزش عمومیحوزهتعارض منافع در 
 

ران با ناش یدرس یهامولفان کتاب یهمکار ی،های درسکتاب ینهتعارض منافع در زم یقمصاد ینتر یاز اصل یکی
که عالوه بر استفاده از شهرت کسب شده )مولف  یو تست است. اقدام یکمک آموزش یهاکتاب یهته یبرا یخصوص

 یدبه خر دانش آموزان یتو هدا یکتاب درس یفیتیک یکتاب، ابهام در ب یشترفروش هر چه ب یبودن( برا یکتاب درس
 یطراکند تا در ش یهته یاکتاب را به گونه یدبا یکه مولف کتاب درس یحال در. آوردیم یدرا پد یکتاب کمک آموزش

را کسب کرده،  یو مهارت یآموزش یهاکه حدنصاب یبا داشتن معلم یدر مدرسه معمول ینرمال، دانش آموز معمول
 یدرس کتاب ولفنداشته باشد، حال اگر م یکمک آموزش به کتاب یازیو ن یردبگ یادبتواند درس را مطالعه کرده و 

منافع سازمان  ینب یکه و آیدیم یشسوال پ ینخارج از سازمان اقدام کند، ا یکتاب کمک آموزش یههمزمان به ته
ا انتخاب ر  یککدام شود،یم ینتام یخود که از محل فروش کتاب کمک آموزش ی( و منافع مالیفیتبا ک ی)کتاب درس

 نداشته باشد؟ یبه محصول کمک آموزش یازکه ن ستکرده ا یهته یمناسب یکتاب درس یاکرده است؟ آ
 یدقت یرفع ب یامحتوا  یارتقا یدر دوره متوسطه دوم صرفا برا یژهبه و یهای درسکتاب یمکرر محتوا ییراتتغ آیا

 دهیوقت آن نرس یاو تست خود هستند؟ آ یشهای کمک آموز کتاب یدجد یرایشبه دنبال فروش و یبرخ یاهاست 
 فیتیاخذ شده و آنها در برابر ک یهای درسکتابو مکتوب از مولفان  یاز تعارض منافع، تعهدات رسم یریجلوگ یبرا

 مردم باشند؟ یمکرر آن پاسخگو ییراتو تغ یهای درسکتاب
شته دا یدر پ یزوزارت آموزش و پرورش را ن ونیر ب یدولت یرانعالوه بر مردم، انتقاد مد یهای درسمکرر کتاب ییرتغ

 یدرس یهاکتاب ییرتغ یتمهر ماه امسال با انتقاد از وضع یزرفاه ن یرمعاون وز یدریاست. به عنوان نمونه، احمد م
از لوازم  کییاست که  یدرس یهاکه بار کنکور کمتر شود، ثبات کتاب یمده نجاما یاقدام یک یماگر بخواه گفته بود:

 مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است.
 خبرگزاری تسنیم  

 

https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.imna.ir/news/470937
https://www.imna.ir/news/470937
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/10/2441137
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/10/2441137
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/10/2441137
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 پرستاران کشور  اساسی مشکل ،تعارض منافع نظام سالمت
 11بهمن  2ـ  (خانه پرستار یرکلدب)مقدم یفیمحمد شر

  ی سالمت و درمانحوزهتعارض منافع در 
 

علوم  یهاوزارت بهداشت و دانشگاه ید،شه یادمشترک با حضور سازمان بن اییتهکم یماریب ینا یوعش یاز ابتدا
ان سرپرست پرستار  یناز ا یاریشد. بس یلباخته تشکخدمت بودن پرستاران جان یدشه داقمص یینتع یبرا یپزشک

مشکالت پرستاران کشور تعارض  یناز مهمتر اند، حقوق آنان قطع شده است.شده یدکه شه یخانوار بودند و از زمان
منتفع  تیماتصم ینکه خود از ا گیرندیم یمپرستاران تصم یدر نظام سالمت برا یمنافع نظام سالمت است. کسان

 مشکالت پرستاران ،تعارض منافع وجود داشته باشد ینکه ا یباشد. تا زمان ینچن یدکه نبا یدر حال شوند،یم
 همچنان پابرجا است.

 ایکنا  
 

 

 ؟است یانتعارض منافع در م یپا یاآعبور از افزایش پلکانی حقوق: 
 11بهمن  00ـ  (معاون سابق متوسطه سازمان آموزش و پرورش)یز سحرخ یمابراه
  ی آموزش عمومیحوزهتعارض منافع در 

 

در سال  یو لشگر یدر حقوق کارمندان کشور یپلکان یشبودجه در مجلس، سرانجام با عبور از افزا یقتلف یسیونکم
ل آشکار ، مث یضیاز حقوق کارمندان در تبع یاتدر گرفتن مال اما .یرفتدولت را پذ یدرصد 88 یشنهاد، همان پیندهآ

 ی،پژوهش یدانشگاه ها،مراکز و موسسات علم یعلم یاته یقضات و اعضا یافتیکارانه پزشکان ، در یبرا یشههم
 ینا ات یچیدپ یگریها نسخه ددانشگاه یعلم یاته یرغ یاعضا یااز جمله معلمان  یرانحقوق بگ یگربا د یاسدر ق

 نشدن اصل  "تعارض یریتهستند که از مد یکسان ینمجلس از نخست یندگانشود که نما یتگمانه همچنان تقو
  برنند.سود را می یشترینمنافع" ب

 خبرگزاری علم و فرهنگ  
 

 

 گیردی جلوی تعارض منافع را میثبت اشخاص حقوق حهیال
 11بهمن  00ـ  )معاون پارلمانی رئیس جمهور(حسینعلی امیری 

 وکارها و بازرگانیی کسبتعارض منافع در حوزه 
 

آن موضوع  یاصل یهااز بخش یکیدارد و  یبه اصالح و بازنگر یازکشور است که ن یمیقد یناز قوان یکیقانون تجارت 
 ته اسآمد یشپ یاکشور و در دن یو اقتصاد یکه در نظام اجتماع ییراتیبه خاطر تحوالت و تغ. است یاشخاص حقوق
 یثبت اشخاص حقوق یحهال  شود. یمتقد یاسالم یو به مجلس شورا یهته یثبت اشخاص حقوق یحهالزم بود که ال 

و  دگیر یها و تعارض منافع را مسوء استفاده یاز جاها جلو یلیاست و در خ یمهم و مثبت یارآثار و تبعات بس یدارا
 .شودیم یباعث شفاف ساز

 سیما خبرگزاری صداو 
 

https://iqna.ir/fa/news/3949686
https://iqna.ir/fa/news/3949686
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://sinapress.ir/news/113019
https://sinapress.ir/news/113019
https://www.iribnews.ir/fa/news/3001720
https://www.iribnews.ir/fa/news/3001720
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 همراه شوند تعارض منافع برای مقابله باگانه سه یهاهمه ارگان
 11بهمن  2ـ  )حقوقدان( یمحمدنب ینحس
 طرح و لیحه تعارض منافع 

 

به نظام  یبا هدف اعتماد عموم یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد یحهال 

ام تعارض منافع در انج یریته نحوه مدیحشده است. ال  یهدر جامعه و در مقابل مردم ته یتشفاف یکشور و ارتقا یادار

 یرا در پ یتشفاف یبه مجلس ارائه شده که در واقع اگر درست عمل شود ارتقا یو ارائه خدمات عموم یقانون یفوظا

مورد توجه  یکجا ینهزم یندر ا تواندیدولت م یحهو به هر حال طرح مجلس و ال  یماول راه هستهنوز در  خواهد داشت.

از  رییجلوگ یهاو راه یردگانه مورد توجه قرار گسه یهاهمه ابعاد فشار در همه ارگان یدبا رسدیو به نظر م یردقرار گ

عارض ت یحهدر ال  یدبا مد نظر قرار داد. هایریگ میمتص ینو همچن ییو اجرا یریتیمد ایرشد و نمو فساد را در ساختاره

 و پژوهش یقو ضرورت تحق یو فرهنگ حفظ منافع مل یآموزش عموم یو اقدامات الزم برا یردمنافع اصالح صورت گ

 امل شود.ک یحهدو مورد در طرح و ال  ینا ینظارت و رفع تعارض منافع انجام شود تا جا ینهبه یندبه فرا یابیدست یبرا
 خبرگزاری ایسنا  

 

 

 های خودروسازی عامل تعارض منافع استسهامداری شرکت
 11بهمن  00ـ  (عمران مجلس یسیونعضو کم)ی اقبال شاکر

 تعارض منافع در صنعت 
 

 یو در جهت ارتقا کندینه خود رشد م کند،یعمل م یرپاسخگوو غ طرفهیک ی،که به شکل انحصار یخودروساز

 یهاشرکت یاکنون سهامدار. کنندگان موفق خواهد بودنه در ارائه خدمات به مصرف داردیگام برم کیفیت

تعارض  ییتنهاموضوع به ینهستند که ا یلخودرو دخ یمتق یشدر افزا نفع،یذ یهابه عنوان طرف یخودروساز

 یبرا یداماق یچه ندارند،در بازار  یبیرق ینکها یلبه دل یانحصار یهاشرکت یا،. در تمام نقاط دنکندیم یجادمنافع ا

 نیا دهییانث زخودرو، بح یمتق یبرابر ینچند یشکه با وجود افزا یبه طور افتدیبهبود عملکرد آنها مؤثر نم

صار ها از انحشرکت ینخروج ا بایستیاقدام م یناست. نخست یموضوع تناقض بزرگ ینو ا شودیها مطرح مشرکت

شور را از ک یباره اتخاذ کنند تا بتوان صنعت خودرو یندر ا یریتداب هایشکدهمجلس، دولت، کارشناسان و اند. باشد

 انحصار خارج کرد. 
 مزایده -روزنامه مناقصه   

  

https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.isna.ir/news/99110705114
https://www.isna.ir/news/99110705114
http://monaghesatiran.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/87627-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86.html
http://monaghesatiran.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/87627-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86.html
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لمی، عمالیاتی اعضای هیئتتبعیض معافیت مجازی:  فضای در منافع تعارض تحلیل
 قضات و کارانه پزشکان

 چه طور تعارض منافع نمایندگان مجلس با این تبعیض ارتباط دارد؟
 

 رضاییراضیه شیخ
 

 محتوا در 052 های تضاد منافع، تعارض منافع و منافع متعارض،با کلیدواژه 9911ماه در تاریخ دوم تا هشتم بهمن
تعداد مطلب متعلق به  ای اینگرام تولید و بازنشر شده است. بیشترین سهم توجه رسانهفضای تلگرام، توییتر و اینستا 

ترین مسائلی که کاربران فضای مجازی به آن پرداختند مربوط به معضل تعارض منافع درصد است. مهم 55تلگرام با 
ارض ت قانونی برای مدیریت تعنمایندگان مجلس بود، در حالی که بارها خود نمایندگان مجلس درباره اهمیت و ضرور 

، قضات و کارانه علمیای مربوط به معافیت مالیات اعضای هیئتاند. با این حال بیشتر توجه رسانهمنافع صحبت کرده
 پزشکان بود.

 

دهند و های زمانی خودشان را نشان میهای مختلفی از تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بازهالیه

ای که گذشت عملکرد نمایندگان مجلس بیشترین توجه دهند. در هفتهفضای مجازی را تحت تأثیر خود قرار می

 آید. های اجتماعی را به خود جلب کرد که در ادامه میشبکه

علمی ای این هفته به موضوع تعارض نمایندگان با مجلس با افزایش حقوق اعضای هیئتم باالیی از محتوای رسانهحج

 علمی، قضات و کارانه پزشکان اختصاص داشت.و معافیت مالیاتی اعضای هیئت

 به دنبال افزایش حقوق اعضای هیئت
 
ا در بودجه سال علمی بود و این موضوع به مجلس هم رسید توزیر علوم اخیرا

آینده، افزایش حقوق آنان اعمال شود. حال در فضای مجازی برخی از کاربران به این موضوع اشاره کردند که 

علمی هستند، تصویب این افزایش حقوق با منافع که تعدادی بسیاری از نمایندگان مجلس از اعضای هیئتازآنجایی

توان به مسئله تعارض منافع بالقوه اشتغال بیرونی تمام اعضای طه مینمایندگی آنان تعارض منافع دارد. در همین راب

 علمی اشاره کرد.هیئت

علمی، قضات و کارانه پزشکان نیز معاف از از سوی دیگر نمایندگان مجلس در قانونی تصویب کردند تا اعضای هیئت

تواند تعارض منافع آشکاری برای نمایندگانی باشد که خود در این مالیات باشند. این در حالی است که این مسئله می

 زمینه،اند. در این منافع جمعی مردم ترجیح دادهمشاغل فعال هستند و منافع صنفی و گروهی خود را بر 
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به امروز کمیسیون تلفیق، حقوق اعضای »مصطفی زالی که خود استادیار دانشگاه است توییت کرد:   مطابق مصو 

علمی و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف است و این هیئت

د بیش از آن که نشانه توجه به علم و قضاوت و سالمت باشد، نشانه اعمال نفوذ نمایندگان این اقشار منتبعیض نظام

 «افتد.سخن آخر این که تا تعارض منافع هست، اصالح ساختاری اتفاق نمی… در تصمیمات کالن ملی است

رد: ی به همین نکته اشاره کهای مجلس در توییتعلمی مرکز پژوهشدکتر سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیئت 

کنند و از های باال دریافت میاند. حقوقهای باالی جامعهعلمی، قضات و پزشکان جزو دهکاعضای هیئت»

چرا؟ چون خودشان برای … مالیات معافند. فرزندانشان سهمیه کنکور دارند. امتیازهای ویژه شغلی دارند و

 «گیرند.خودشان تصمیم می

 20-20 گن حدودتر داره: زیاد شنیدم که مینکته مهمی که به نظرم نیاز به بررسی دقیق»کرد:  کاربر دیگر عنوان 

اند و این در شرایطی که هیچ علمیدارند و عضو هیئت« هم»های مجلس یک کرسی دانشگاهی درصد از نماینده

 تر افکار عمومی رو ضروریگذاری وجود نداره، حساسیت بیشگذاری و سیاستکنترلی بر تعارض منافع در قانون

 «کنهمی

ا قانون نویس گذار یگرایی یا تکنوکراسی احمقانه در بهترین حالت باعث تعارض منافع میشه. سیاستاین تخصص» 

و مجری و ناظر اجرا در دولت و مجلس اغلب متعلق به یک طبقه )پزشکان( هستند و دور هم نشستند و به مردم 

 :(«کنند خدمت می

اف آقای دکتر قالیب»توییتر با خطاب قرار دادن رئیس مجلس و دیگران نمایندگان برای آنان نوشت: کاربری در  

انتظار از شما این است به تعارض منافع خود پشت پا بزنید و مثل همیشه با مردم باشید دولت تا توانسته پول در 

گ علمی را نصف کنید تا کار بزر هیئتعلمی ریخته. آیا وقت آن نرسیده مجلس به ریاست شما حقوق حلقوم هیئت

 «و خداپسندانه شما برای همیشه در اذهان بماند. نجات بیت المال

علمی ها هستند که امیدواریم تعارض منافع نمایندگان محترمی که هیئتاز جمله نجومی بگیرها، هیئت علمی» 

 «ها از بیت المالهستند موجب نشود این قضیه پیگیری نشود... کوتاه کردن دست هیئت علمی

آوریم علمی نجومی بگیر مالیات مناسب با حکمشان گرفتید کار درست هستید؟ و ما به شما ایمان میاگر از هیئت» 

ها، کارآفرینان کم سواد که که قصد اصالح دارید. انتظار ما این است بجای افزایش نجومی حقوق هیئت علمی

 «نجات بیت المال، اگر تعارض منافع بگذارد. کنند را دریابید. این یعنیثروت آفرینی می

 تواند بستر اولیه تصویب این قانون را بیان کند، این است:توییتی که به خوبی می

 «علمی امتیازات زیادی در کشور دارند. دلیلش هم همین تعارض منافع استمتاسفانه اعضای هیئت» 

* 
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دی را های متعداهور هم این هفته در صدر اخبار بود و واکنشسیلی نماینده سبزوار در مجلس به سرباز وظیفه پلیس ر 

برانگیخت اما برخی از کاربران باز هم به تعارض منافع هیئت نظارت مجلس اشاره کردند. همانطور که بارها بیان شده 

های اخیر هم نشان داده هستند. تجارب سال شامل هفت نفر از نمایندگان مجلس ترکیب فعلی هیئت نظارتاست، 

 ها به قوه قضاییه شده است.است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مانع ارجاع پرونده نماینده

آقای دکتر امیر حسین »در همین ارتباط، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در اینستاگرام خود نوشت: 

وشتم سرباز اکبری توسط یک نماینده مجلس را در هیئت اند که موضوع ضربهزاده نایب رییس محترم گفتقاضی

وانید این کار تنظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی خواهند کرد. در پاسخ باید گفت که به دلیل تعارض منافع شما نمی

 به دستگاه قضا شکایت کند. تبصره 
 
قانون نظارت بر رفتار  ۹ماده  ۱را بکنید. اجازه دهید سرباز اکبری مستقیما

نمایندگان چون تشخیص موارد خالف را به خود نمایندگان واگذار کرده، عمال  مانع رسیدگی قضایی به تخلفات 

 قانون را اصالح کنید.➖است. نمایندگان
 
 «لطفا

یدگی بر رسمشکل وقتی شروع که اعضای هیئت »کاربر دیگری به طور شفاف تعارض منافع این هیئت را آشکار کرد: 

 «رفتار نمایندگان، خود نمایندگان مجلس بودند، تعارض منافع که پیش بیاد همین میشه

 نوشت: طور خالصهو درنهایت بهترین توییت در این حوزه مربوط به کاربری است که به

 «بره به این تعارض منافع خاتمه بدید.ی خودش رو نمیهیئت نظارت هیچ چاقویی دسته» 

آرای نمایندگان مجلس هم موضوعی چالشی بین کاربران فضای مجازی بود که بر سر آن سلسله موضوع شفافیت 

 تعارض منافع بسیاری از آرای هایی شد، ماجرایی که تاکنون نمایندگان مجلس زیر بار آن نرفتهبحث
 
اند چون احتماال

فیت آرای تواند نشان دهد که شفاوبی میاند، به خشود. سه توییتی که در پاسخ به یکدیگر منتشر شدهآنان مشخص می

 نمایندگان یک مطالبه عمومی است:

البته که #شفافیت همه چیز رو میریزه بهم.. البته که وقتی آراء و تصمیمات نمایندگان شفاف بیان بشه خیلی » 

عنی جراحی یچیزهای دیگه باید تغییر کنه و اصالح بشه. ساده سادش تعارض منافع هست. بله آقا جان.. شفافیت 

 «تن بیمار چهارچوب بروکراسی و قانون گذاری مملکت. همین رو میخوایم.

 فقط بیارینش شفافیت آرا خودتون رو…. شفافیت_آرا_نمایندگان رو بیارین توی صحن حتی آگه رأی نیاورد »#  

 ...«خوریم به خاطر عدم شفافیت و تعارض منافع مجلس و دولتما داریم چز می…. هم داشته باشیم 

 برا نماینده نمیمیگم #شفافیت رو شاید به خاطر قانون تعارض منافع جای دیگه» 
 
صرفه ای تصویب کنیم، ظاهرا

شفاف باشه فرقی نداره از کدوم جناح باشه در صورت گریزانه از شفافیت، این برا سال دیگه و ریاست جمهوری 

 «یادمون میمونه

http://fna.ir/f1br68
http://fna.ir/f1br68
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ارانه علمی، قضات و کله تعارض منافع معافیت از مالیات اعضای هیئتبا اینکه تنها در یک هفته گذشته، سه مسئ

پزشکان با نمایندگان مجلس، تعارض منافع هیئت نظارت مجلس و ماجرای عدم رأی به شفافیت آرا در مجلس خبرساز 

ر نشست نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن د، آقای قالیبافشد، در حالی است که رئیس مجلس شورای اسالمی، 

یریت کند، دو عامل سوءمددر شرایط کنونی که کشور با تحریم و کرونا دست و پنجه نرم می»و کشاورزی ایران اظهار کرد: 

 «.و تضاد منافع موجب ایجاد مشکالت بسیار شده است

به کنار #تضاد_منافع یا تضاد عدالت و مصلحت! شما که سو مدیریت »در واکنش به این اظهار نظر نیز کاربری نوشت: 

 «؟ چند سال قرار برای جلوگیری از تضاد منافع قانون وضع کنید!؟کنی!تو کرسی قانون گذاری نشستی چرا کاری نمی

 تعارض منافع در حوزه بهداشت

شد که قابلیت پیگیری جدی ای که گذشت سه موضوع درباره تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان مطرح در هفته

ها را دارند. کاربری با اشاره به تعارض منافع خویشاوندی به مورد تعارض منافع رئیس بیمارستان با در سطح رسانه

 بازپرس یا بازرس نوشت:

هاست، برای همین در کشورهای توسعه یافته قانون تضاد منافع دارند که این ساختار کل کشوره فامیلی و خودی» 

به شایسته ساالریست، در اینصورت وقتی از رییس بیمارستان دولتی به سبب تبعیض و ناکارآمدی به بازپرس منجر 

 «شکایت میشه یهو بازپرس برادر رییس بیمارستان در نمیاد که شاکی را اخراج کنند

ر ارت بهداشت داز سوی دیگر، ماجرای تعارض منافع اشتغال بیرونی یا اشتغال همزمان صاحب منصبان دولتی در وز 

های خصوصی داستان بلندی است که تاکنون هیچ اقدامی برای مدیریت آن صورت نگرفته است. در این رابطه بخش

 کاربری نوشت:

شرکتی که این دو دارو وارد میکنه و تولید میکنه خود این شخص معاون وزیر هیئت امناش هست اینجاست که »...  

چقدر قانون تعارض منافع الزمه و دارن علنی از تیریبون و سمتشون سو استفاده بری برای امثال این اقایون پی می

 «میکنن

های گذشته نیز ماجرای ورود واکسن کرونا و یا تولید داخلی آن محل مناقشه تعارض منافع بود، همانطور که در هفته

کامال  مخالف  که عنوان کرد مقابله با کروناعضو کمیته علمی ستاد ای از دکتر مینو محرز، این هفته نیز با انتشار مصاحبه

 ست؛ برخیاند و هیچ کدام به نظر علمی تأیید نشده اآزمایشات خود را پس نداده زیرا ورود دو واکسن خارجی هستم

 از کاربران توییتر و تلگرام این صحبت را به معنی وجود تعارض منافع برداشت کردند. چنانکه کاربری نوشت:

 از نظر من تضاد منافع -کل پژوهش در علوم پزشکی ایران چیست؟ ترین مشبزرگ» 

 «پ.ن: دکتر مینو محرز محقق اصلی واکسن ایرانی 

 

mehrnews.com/xTCxS
mehrnews.com/xTCxS


 

 

 

 

 

 

 18 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 در سطح کالنتعارض منافع 

 منافع حاکمیت باید منافع ملت باشد اما کرد. های متعددی از تعارض منافع در سطح کالن توان برداشتمی
 
اساسا

گیرد. از سوی دیگر ما شاهد تعارض بین منافع مرانی در تعارض با منافع ملی قرار میگاهی منافع بخشی از نظام حک

نویسیم. در هر و ملت میآن بخش از نظام حکمرانی گروهی، صنفی، حزبی، قومی و ... هستیم و آن را به پای تعارض 

ته ارد. در این مورد توییتی در هفصورت تعارض منافع پیامدهای منفی و جبران ناپذیری برای مردم و نسل آینده کشور د

 گذشته جلب توجه کرد:

من فکر کنم تعارض منافع بین حکومت و مردم و همچنین تعارض منافع بین گروههای مردم باعث این وضعیت » 

شده، دولت دوست داره جیب کل ملت رو خالی کنه و مردم هم زورشون به باالدستی نمیرسه سعی میکنن دست 

 ...«ملتی که میگیم دیگی که واسه من نجوشه سر سگ دیمتو جیب هم بکنن، ش

ته که کند؛ البدر انتها باید به دو توییت اشاره کرد که یکی از آن به زبان ساده، پیامدهای تعارض منافع را بیان می

ه هم اضافهای دولتی را شود به این لیست از پیامدها، ایجاد انحصار و کاهش رقابت، افزایش ناکارآمدی دستگاهمی

 کرد:

ها و بازار که کنه فساده و روابط سیاسی شرکتچیزی که گردش مالی و جابجایی ثروت رو کند و مختل می» 

 
 
گری، شه. کاهش نقش دولت، ممنوعیت البیپرور خونده میداری نوچهیا سرمایه crony capitalismاصطالحا

 «کنهتسهیل و تسریع میپیگیری سخت قوانین تضاد منافع گردش سرمایه رو دوباره 

 تعلق گیرد که در پاسخ به شخص دیگری نوشت: Z.Varzandeبه کاربر  این زمینهشاید بهترین توییت هفته در 

 «.ها میلی بشهتعارض منافع باعث میشه اجرای سیاست» 

 

 
 با ما در تماس باشید

ها نافع و همچنین یادداشتبرای ارسال نقدها، نظرات و پیشنهادها در مورد خبرنامه هفتگی تعار م
هایتان برای انتشار در خبرنامه با آدرس ایمیل مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد و تحلیل

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

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 31 ـ رانیتعارض منافع در ا شیپامجموعه مطالعه و 

 1399 بهمن 11تا  4-سی و یکم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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