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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: وقوع تعارض منافع بر بستری از منازعۀ سیاسی
 

 سمانه سهرابی 
 

سرنوشت الیحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی دولت در مجلس شورای جدید، یک نشانه و نمود آشکار از  
یت شدن خاصرح و الیحه و اقدام کارشناسانۀ دیگر در ایران ممکن است به آن دچار شود: بیسرنوشتی است که هر ط

دار. استدالل من در این نوشته این است که اگر نتوانیم ها و منازعات سیاسی دامنهامر کارشناسی ذیل کشمکش
کنیم، در  سیاسی قرار داده و درکتری از تعارضات تعارض منافع را به عنوان یک امر کارشناسی و فنی بر بستر وسیع

ایم. برای اینکه این مسئله را توضیح دهم، بر ماجرای کشمکش مجلس و دولت دربارۀ الیحۀ مبارزه با آن به خطا رفته
 ام. تعارض منافع تمرکز کرده

عارض منافع و با ورود ادبیات جهانی مقابله با ت 6931-6931های ماجرا به طور خالصه از این قرار است که در سال

 های حکومتی، نوعیعیان شدن تدریجی عوارض و پیامدهای تعارض منافع کارکنان و مدیران سطوح مختلف دستگاه

ساز نهطلبی شخصی که زمینظر نسبی در میان نخبگان درون حکومت پدید آمد که برای مقابله با فساد و منفعتاجماع

گیری است، مقابله با تعارض منافع امری ضروری است. پیرو شکلناکارآمدی سیستم و گسترش فقر و تضاد طبقاتی 

هایی در این زمینه آغاز شد. در معاونت حقوقی همین اجماع بطئی و تدریجی، هم در مجلس و هم در دولت تالش

ای دولت و در مرکز جمهوری به عنوان بازوی اندیشکدههای استراتژیک ریاستجمهوری و مرکز بررسیریاست

های کارشناسی وارد بررسی مسئله شدند. همزمان در ای مجلس، تیمهای مجلس به عنوان بازوی اندیشکدهپژوهش

های در این زمینه آغاز شد تا اینکه اولین خروجی های دولت و نهادهای تحقیقاتی بررسیها و بخشسایر اندیشکده

( 6931ای نظرخواهی عمومی منتشر شد )دی نویس الیحه مدیریت تعارض منافع دولت که بر این دستاوردها در پیش

( و 6931های تعارض منافع )تیر بندی و انواع موقعیتهای مجلس در مورد دستهو همزمان گزارش مرکز پژوهش

 ( بازتاب یافت. 6931)اسفند  تعارض منافع تیریو مد یریشگیپ یراهکارها

ۀ مدیریت تعارض منافع و برگزاری جلسات و یک سال پس از اقدام دولت برای نظرخواهی عمومی در مورد الیح

 ی طرح مدیریت تعارض منافعهای کارشناسی متعدد در این زمینه، تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام به ارائهنشست

(. نظری 6931هایی که انجام دادند طرح همان زمان اعالم وصول شد )اسفند به هیئت رئیسه مجلس کرده و با پیگیری

دهد که طرح عجوالنه، بدون ساختار دقیق کارشناسانه و پختگی الزم حقوقی نوشته شده طرح نشان می اولیه به آن

 است و در واقع چیزی بیش از یک تمرین دانشجویی نیست. چند نقطه مبهم و پرسش کلیدی در اینجا وجود دارد: 

 اده ت تعارض منافع تشکیل ددر شرایطی که دولت تیم کارشناسی خبره و فراگیری برای طراحی الیحه مدیری

و این تیم نیز بعد از یک سال کار فشرده اقدام به انتشار پیش نویس الیحه برای نظرخواهی عمومی کرده بود، 
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چه لزومی داشت که شماری از نمایندگان مجلس اقدام به ارائه طرحی نه چندان کارشناسی نموده و آن را با 

 عجله در مجلس اعالم وصول کنند؟ 

 بندی رسیدند که باید به موازات دولت به فکر تدوین یک طرح قانونی برای ای افرادی به این جمعنقطه در چه

مدیریت تعارض منافع بیفتند؟ آیا پای منافع شخصی و جناحی در میان بود که تهیه یک طرح جدید و موازی 

وجود داشت و زمین بازی مناسبی کرد یا در روند اقدام کارشناسی دولت برای تهیه الیحه خللی را ایجاب می

 سازی روی آورند؟ ای به موازیبرای همۀ شرکا تعبیه نشده بود که سبب شد عده

 شده برای الیحه چه کاری و پرهیز از هدررفت منابع و توان کارشناسی مصروفدولت برای حل این موازی

مجلس که طرح غیرکارشناسی فوق را  هایی انجام داد؟ آیا دولت کوشش کرد با نمایندگاناقدامات و رایزنی

ها را متقاعد کند که الیحه دولت جامعیت و فراگیری بیشتری دارد و اگر ارائه کرده بودند وارد گفتگو شده و آن

نواقصی هم داشته باشد در مجلس قابل تکمیل و رفع است و نباید اقدام به تدوین طرح موازی در این زمینه 

 کرد؟ 

ی افکار عمومی پاسخی نیافته است و امید است که مسئوالن دولتی دخیل و نمایندگان مجلس این سواالت هنوز برا

سال  بنای کج طی دومقِدم در این زمینه پاسخی به این سواالت افکار عمومی بدهند. اما مسئله این است که این سنگ

دی خود کرد، الیحه در مجلس دهم اعالم اقدام به تقدیم الیحه پیشنها 6931بعد تداوم یافت. با اینکه دولت در آبان 

شده توسط نمایندگان نیز به جایی نرسید. با تغییر مجلس و آغاز وصول نشد و بالتکلیف باقی ماند. هرچند طرح ارائه

اقدام به ارسال مجدد الیحه به مجلس کرده و  6933جمهور طی نامه رسمی در تیر به کار مجلس یازدهم، رئیس

ل الیحه و قرار گرفتن آن در دستور کار مجلس را مطرح کرد. اما به فاصله چند هفته، طرح تعدادی درخواست اعالم وصو

نمایندگان در مجلس قبل بدون هیچ تغییری مجددا در مجلس یازدهم اعالم وصول شده و بالفاصله در دستور کار 

( 6933ماهه )آبان تا دی  9-2دا ی زمان حدوکمیسیون اجتماعی قرار گرفت. کمیسیون اجتماعی نیز در یک فاصله

اقدام به بررسی و تصویب طرح کرده و طرح برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شده است. با وضعیت 

شود و تبدیل به قانونی ضعیف برای مدیریت تعارض منافع خواهد پیش رو، این طرح احتماال در مجلس تصویب می

کند که اولین قانون سالمت اداری و مقابله تعارض منافع همان سرنوشتی را پیدا می شد. در واقع اولین قانون مدیریت

 ه. بینانهای اجرای واقعبا فساد بدان دچار شد؛ قانونی پر ایراد، بدون ساختار و جامعیت حقوقی الزم و فاقد ضمانت

جتماعی مجلس منتشر شده نشان ها از روند تصویب طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون ااخباری که همین ماه

انگارانه کرده است. در نظر ی تعارض منافع، برخوردی به شدت جرمی پیچیده و بهنجارشدهدهد این طرح با مقولهمی

های سنگین و چندالیه برای افراد و کارکنانی که مشمول تعارض منافع شوند، با منطق حقوقی و راهبرد گرفتن مجازات

ای کارکنان است و نیاز به نافع همخوانی ندارد. تعارض منافع از جنس ضوابط اخالق حرفهصحیح مدیریت تعارض م

سازمانی برای مدیریت دارد و قانونی که در این ای درونساخت هنجارهای اجتماعی مناسب و تقویت سازوکارهای حرفه
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ای نکه مسئله را از ریل اخالق حرفهشود باید بر اساس همین استانداردها و قواعد تهیه شود نه ایزمینه تصویب می

سازی های پیشگیری الزم درآورد. امنیتیشناختی چندالیه بدون ابزارها و زیرساختخارج کرده و در قالب کیفری و جرم

مقولۀ مقابله با تعارض منافع در بندهایی از طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس آشکار است و این نیز یکی دیگر 

 ای نرم و پیچیده چون تعارض منافع است. در مدیریت پدیده های جدیاز خلل

گیری طرح مصوب مجلس برای مدیریت تعارض توان در مورد مضامین و جهتاما جدای از نقدهای متعددی که می

منافع مطرح کرد و نیازمند بررسی کارشناسان حقوقی است، روند کشمکش بر سر طرح و الیحه در ساختار سیاسی 

 ر قابل تامل است. کشور بسیا

سازی و از منظر یک ناظر بیرونی به آن نگاه کنیم: میان نخبگان سیاسی و اداری کشور یک بار دیگر فرایند را ساده

کار گیرد و برای مقابله با این پدیده تقسیماجماعی در مورد مضرات و مشکالت یک پدیده به نام تعارض منافع شکل می

کاری صورت گرفته و اجماع و همکاری شود. اما میانه راه موازیی مجلس و دولت انجام میهاای میان اندیشکدهناگفته

فوق، جای خود را به رقابت غیرقابل فهم برخی نمایندگان مجلس با دولت برای پیشدستی در ارائه طرح مدیریت تعارض 

ولت در مجلس نیز به شکل عجیب و دهد. همین روند با جدیت ادامه یافته و حتی از اعالم وصول الیحه دمنافع می

 شود تا طرح موازی در مجلس تصویب شده و به صحن علنی مجلس بیاید. برانگیزی پرهیز میسوال

ها و تقویت رقابت مخرب به جای دهد و سبب هدررفت منابع و فرصتکاری در بستری از منازعه سیاسی رخ میموازی

کارشناسی چون تعارض منافع به زودی به محوری برای کشمکش و رقابت ای شود. مقولهآمیز سالم میهمکاری رقابت

شود که نتیجه آن تصویب قانونی ضعیف در این زمینه است. در این قانون ردپای منازعات حاصل جناحی بدل میبی

شنهادی پیافزایی دولت و مجلس و تلفیق الیحه با مفاد مفید طرح دار آشکار است: به جای همکاری و همسیاسی ریشه

شود )ایجاد منازعه میان کاذب میان مجلس و برخی نمایندگان، الیحه به کلی بایگانی شده و حتی اعالم وصول نمی

شده در الیحه که مبتنی بر شورای عالی مدیریت تعارض منافع در ساختار دولتی بینیدولت(؛ به جای سازوکار پیش

شود )ایجاد منازعه کاذب میان ساختار دولت و قوه سی سپرده میاست، ابتکار عمل به قوه قضاییه و سازمان بازر 

 قضاییه( و ... . 

دهد هرگونه اصالح نظام اداری و اقدامات کارشناسی نظیر شفافیت، مقابله با فساد همین یک پدیده به خوبی نشان می

نیک، اصالح نظام رفاهی و سازمانی، تقویت دولت الکتروو تعارض منافع، اصالح ساختار بودجه، حل تعارضات بین

ی ریز و درشت دیگر در ساحت اصالح کارشناسی ها پروژهحمایت اجتماعی، اصالح نظام بانکداری و مالیاتی و ده

تواند به ضد خود بدل شود؛ چرا که این تر تعارض سیاسی درک و فهم نشود، میسیستم، اگر در ذیل یک تئوری کالن

حساب جناحی و تشدید ناکارآمدی و ه عاملی برای کشمکش سیاسی، تسویههای به ظاهر اصالحی خود بپروژه

 شوند. کاری در سیستم حکمرانی بدل میموازی
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 اصالحات محدود در نظام اداری بلکه یافتن راهی برای مدیریت تعارضات سیاسی نخبگان، 
ً
مسئلۀ امروز ما، نه صرفا

ست. بدون طراحی سازوکارهایی برای فرونشاندن های سیاسی و نیروهای اجتماعی در سطوح کالن اجریان

های کاریهای اصالح اداری یا تبدیل به پراکندههای چندالیۀ اجتماعی و سیاسی در میان دولت و جامعه، پروژهتعارض

گردند. این سرنوشتی است که های سیاسی و جناحی بدل میشوند و یا خود به موضوعی برای کشاکشمی جزئی

 د اداری و اقتصادی در سیستم به آن دچار شد و یحتمل پیش روی مدیریت تعارض منافع نیز هست. مقابله با فسا

*** 

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

و امور مجلس با اشاره به ابالغ بخشنامه  یمعاونت حقوق رانیو پرورش در نشست با مدآموزش  ریوز ییرزایم یحاج 
شود و  ترقیعم تواندیوپرورش متعارض منافع در آموزش یهاهیو پرورش گفت ال تعارض منافع در آموزش 

 را شامل شود. یشتریب یهاحوزه

راخوان ف قیکه از طر یرانیمد یبرا دیموضوع تعارض منافع گفته با تیبا اشاره به اهم روین ریوز ان،یاردکان رضا 
ر د رانیامتحان و آموزش مد ش،یشاهد پا زین ایشود و در دن یزیرتعارض منافع برنامه یهادوره شوند،یمنصوب م

 .میمباحث تعارض منافع هست

روژه پ تیریاطالعات مد ستمیس»از سامانه  ییرونما نییدر آ رازیشهر ش یشورا سیرئ ،یق موسوعبدالرزا دیس 
(PMIS »)به  پنجم یاز شورا ماندهیتعارض منافع در فرصت باق نهیدر زم رازیشهر ش یخبر داد که دو مصوبه شورا

 متصل خواهد شد.  PMIS سامانه

 یاگانه62 یخبر داد که طرح راهبردها هیاز وقوع جرم قوه قضائ یریشگیو پ یالفت، معاون اجتماع محمدباقر 
« از تعارض و تزاحم منافع یریجلوگ»شده که  میگانه ترسسه یدر قوا یو ادار یاز فساد اقتصاد یریشگیپ یبرا

 شده در سند مذکور است.  نییتع یراهبردها نیتراز مهم یکی

ع در بهداشت، وجود تعارض مناف ریبه وز یامجلس در نامه نانیفرکارآ ونیفراکس سیرئ ،یالرگان یناصر موسو دیس 
 اصفهان خواند.  منتیمپلیا دیاز جمله در مورد مرکز تول یداخل دیوزارتخانه را مانع رونق تول نیا

 یطرح اصالح قانون اتاق، از حذف دخالت روسا با اشاره به ران،یاتاق ا ندگانینما اتیمعروف، عضو ه نیدحسیس 
 یکرده و دخالت روسا تیطرح حما نیدر ا رانیاتاق ا ندگانینما اتیعوامل نظارت بر انتخابات ه دمانیاتاق در چ

 تعارض منافع خوانده است.  یدرصد 611را مصداق  نهیزم نیاتاق در ا

که تعارض  تهاظهار داش یکیاطالعات با اشاره به پروژه سالمت الکترون یفناور ییاجرا یشورا ریاصل، دب یباقر رضا 
پروژه باشد و به  نیا یمقابل اجرا یجد یتواند مانعنمی سالمت یاندرکاران حوزهپزشکان و دست یمنافع برخ

 محدود خواهد شد. ییموارد استثنا

 
  9999 اسفند 9مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 با عمق بیشتررض منافع در آموزش و پرورش تعا هاییهالبررسی 
 33اسفند  9ـ  آموزش و پرورش( یر)وز یرزاییم یمحسن حاج

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 
 

و امور مجلس با اشاره به ابالغ بخشنامه  یمعاونت حقوق یرانو پرورش در نشست با مدآموزش  یروز یرزاییم یحاج
 یهاشود و حوزه تریقعم تواندیوپرورش متعارض منافع در آموزش هاییهو پرورش گفت: ال تعارض منافع در آموزش 

عمل  تریقتر و دقشفاف توانیمیوپرورش متعارض منافع در آموزش هاییهعمق ال  یشرا شامل شود. با افزا یشتریب
 یرهاراهکا یدبا گیرد.یشکل م و پرورشدر آموزش  یچه تخلفات یمکن یبررس یدبا یدر حوزه تخلفات ادار .یمکن

 کرد تا خطاها کمتر شود. یمتنظ یکرد و بر اساس آن اصالحات یاز تخلفات را بررس یشگیریپ
 یبه تخلفات ادار یدگیرسهای یاتافراد در ه یمحر یتبر تناسب خطا و جزا و رعا یدر حوزه تخلفات ادار یاندر پا وی
 کرد. یدتأک

  خبرگزاری مهر 
 

 

 یرگذاقانون یهااز استاندارد یکیتعارض منافع به  یلتبد لزوم
 33اسفند  1ـ  (مجلس یهاکارشناس مرکز پژوهش)یان احسان پرن

  تعارض منافع یحهطرح و ل 
 

 یاست با هدف رفع تعارض منافع شخص یدر حال بررس یاسالم یتعارض منافع که در مجلس شورا یرطرح اخ
 یدهیچبه شدت پ یصورت نگرفته است. تعارض منافع ساختار یها ورودها و سازماناختارشده است و به س ینتدو
و دستگاه به دستگاه ورود کرد و ناظر به هر  یبه صورت مصداق یدمختلف با یهاو جهت رفع آن در دستگاه تاس

فرد  انیه حوزه تعارضات متعارض منافع تنها ب یاست که در طرح فعل یلدل یندستگاه ساختار را اصالح کرد؛ و به هم
 گردان و...( یهاهمزمان، اشتغال همزمان، درب یپرداخته شده است )سهامدار یفهو وظ

وجه قرار مورد ت یاسیو س یمختلف اجتماع هاییهو در ال  یابدآن گسترش  یاتاست که ادب ینا یازمندتعارض منافع ن
است و در حال حاضر افراد با اصل موضوع  دهتفاق افتاا یتکه در ده سال گذشته در رابطه با شفاف ی. موضوعیردگ

 یزو با اصل موضوع ن یما یدهمرحله نرس ین. اما در رابطه با تعارض منافع همچنان به اکنندیمخالفت نم یتشفاف
 .گیردیصورت م ییهابعضا مخالفت

 میهست یناالت متعدد در قوانابهامات و اشک یو دارا شودینم یتدر کشور رعا یسیدر حال حاضر مقدمات قانون نو
و به موضوع نقد و  یمبمان یهاو ابهامات متن ینگارش یراداتا ندمان یموضوع باعث شده است تا در موارد ینو ا

نشود به  لیدر کشور تبد یسیقانون نو یهاکه جزء استاندارد ی. تعارض منافع تا زمانیمنرس ینقوان یمحتوا یبررس
 یاکشور است از منظر وجود  یدر نظام حقوق یبکه در حال تصو یزی. در واقع هرچصورت کامل موفق نخواهد بود

تعارض منافع در  یقمصاد ییو در مرحله بعد اقدام به شناسا یرد؛قرار گ یمورد بررس یزعدم وجود تعارض منافع ن
 .یمکن یفعل ینقوان

  مع تشخیص مصلحتپژوهشکده تحقیقات راهبردی مج 
 

https://www.mehrnews.com/news/5151835
https://www.mehrnews.com/news/5151835
https://csr.ir/0000LJ
https://csr.ir/0000LJ
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 یتعارض منافع در نظام حکمران
 33اسفند  5ـ  (یرانا یبرا یتشفاف یشکدهاند)رضا پهلوان 

 کلیات تعارض منافع 
 

د ها وجوسازمان ینتا روابط ب یاز روابط خانوادگ یاجتماع یهامفهوم عام در تمام عرصه یکوان تعارض منافع به عن
 یحکمران یمهم، حوزه یهااز عرصه یکیمتفاوت است.  یاتعارض منافع در هر عرصه هاییتموقع یدارد. خروج
 یرجا و خدر تحقق منافع به رودیاست، انتظار م معهجا یو مدافع حقوق عموم یندهکه حکومت نما ییجااست. از آن

 یرز الاست. مث یضرور یاربس یمفهوم تعارض منافع در حوزه حکمران یشناخت و بررس ینکوشا باشد. بنابرا یجمع
لف( شرکت )ا ی،دولت ییدهمزا یکدر  راهگشا باشند: یتعارض منافع در حوزه حکمران هاییتدر فهم موقع توانندیم

ه ک گیردیصورت م یحال نظارت در ین. اشوندیپروژه، انتخاب م یک یبه عنوان ناظر و شرکت )ب( به عنوان مجر
 کت )ب( متعلق به شرکت )الف( است.درصد سهام شر  51از  یشب

  شفافیت برای ایران 
 

 

 اتیعوامل نظارت بر انتخابات ه دمانیاتاق در چ یدخالت روسا
 مصداق تعارض منافع :رانیاتاق ا ندگانینما

 33اسفند  9ـ  (یراناتاق ا یندگاننما یاتعضو ه) معروف یدحسینس
 بازرگانی و  هاکسب و کار ی تعارض منافع در حوزه 

 

رح مخالف با ط یراناتاق ا یندگاننما یاتو نه تمام ه اندیراناتاق ا یندگاننما یاته یاعضا یتمام بخش خصوص نه
 د.انبا آن سخن گفته یاز مخالفت بخش خصوص یراناتاق ا یهامرکز پژوهش یسکه رئ یرانتاق ااصالح قانون ا

 گریینظارت و د یعال یاتاق در شورا یندگانرنگ شدن نقش نماکم یکیوارده به طرح اصالح قانون اتاق  یراداتااز  
 است. عنوان شده یراناتاق ا یندگاننما یاتعوامل نظارت بر انتخابات ه یدماناتاق در چ یحذف دخالت روسا

نظارت در  یعال یعوامل اتاق در شورا یرعادالنهعملکرد نامناسب و غ ،در هر دو مورد یبر تعارض منافع جد عالوه
صرافت انداخت که  ینمختلف در انتخابات گذشته بود که طراحان طرح را به ا یهاواصله از اتاق یاتشکا یانجر

اتاق در  یندگاننظارت را حذف کنند. همگان از نقش بازدارنده نما یعال یرااست که عوامل اتاق در شو یضرور
چند  یا کیاز اتاق  یتیشکا یاست که وقت یهیالقولند بدنظارت متفق یعال یاز اتاق در شورا یاتبه شکا یدگیرس
 ینو ا یرده کار گب یتشکا یانتوقف جر یتالش را به رأ یتنها یندهمطرح شود آن نما یعال یاتاق در شورا یندهنما

 اخال
ً
باشد و چون  یدگیمصون از اتهام دخالت مؤثر در انحراف در رس یالزم است که نهاد نظارت یدگیدر رس لعمال

 از اتاق در آن شورا حاضر باشد. اییندهنما یدنظارت، اتاق و موضوعات آن است، الجرم نبا یعال یشورا یلشان تشک
ت. هاسشهرستان یهاو اتاق یراناتاق ا یسامل نظارت بر انتخابات بر عهده  رئعو یدمانچ یفه  وظ ی،مقررات جار وفق

 یستها سر لاتاق یکه روسا یانتخابات هاییستگذشته ل یهاکه در تمام دوره یدرصد تعارض منافع به شکل 611
اتاق در  گاهیجا یفبا تضعنادرست  یهرو ینارتباط توقف ا توجهم جانبیناند. ااند، برنده انتخابات اتاق شدهآن بوده

 ام.مورد اشاره قرار گرفته، نشدهکه  المللییننظام ب
  پایگاه خبری اتاق ایران 

 

https://tp4.ir/?p=5938
https://tp4.ir/?p=5938
http://otaghiranonline.ir/news/37098
http://otaghiranonline.ir/news/37098
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 در معرض خطر تعارض منافع هستیممه ه
 33اسفند  9ـ  (یرازشهر ش یشورا یسرئ)ی عبدالرزاق موسو یدس
  وراها و شهرداریشتعارض منافع در 

 

 ینکه بدتر ینو ا یضو تعارض منافع است. در موضوع تبع یضبستر فساد تبع ینمهمتر یدو شا یکیرسد می به نظر

 مطالب یکل ادیقاز مص یکیقانون است که خود  یدر اجرا یضتبع یض،نوع تبع
ً
را عرض  یتعارض منافع است، قبال

 زانیبرخوردار هستند و به م یقانون یاراتاست که از قدرت و اخت یمتوجه آنان یضنوع از تبع ینکردم که البته ا

ه چ یست؟منافع چ ارضتع را فراهم کنند. یضتبع ینهتوانند زممی هم یزانم یناقتدار به هم یناز ا یمندبهره

 خود سوء استفاده یتافتد که کارکنان از موقعمی اتفاق یآن و فساد وجود دارد؟ تعارض منافع زمان ینب یارابطه

ارض وجود تع ینخود سوء استفاده کرده اند. بنابرا یتکه کارکنان از موقع شودیواقع م یفساد زمان یکنند، ولمی

 دهد.می تعارض منافع رخ یکدر بستر  یاما وقوع هر فساد د،شونمی منجر به فساد یشهمنافع هم

هر، در ش یاسالم یشورا وبهدر مص .یمهمه ما در موضع تعارض منافع هست یم،نگاه کن یقبه موضوع دق یمبخواه اگر

و ای حرفه فیوظا یضو بدون تبع طرفانهیب یفهدر انجام وظ یتعارض منافع گفته است: تعارض منافع شخص یفتعر

 یتعگران است، در موقیدر مقابل دای یفهعهده دار وظ یو قانونای حرفه یته موقعکه بنا ب ی. هرکسیقانون یاراتاخت

شهر و استان در هر  ینخدمتگزار در ا یهادستگاه یرانمد ی،شهردار یرانشورا ،مد یتعارض منافع است.ما، اعضا

 یزانبه م یتگخطر بس یزانم ینو ا یم.لذا همه ما در معرض خطر هستیمموضع هست ینو کارکنان در هم یبخش

 ینا از یخطرات ناش یکنترل حداقل یکرد؟ در مصوبه شورا ما برا یدچه با یطشرا ینو اقتدار ما دارد. با ا یاراتاخت

رسد، یم . اما به نظریمداشته باش یقنظارت دق یدآن هم با یو بر اجرا یماکرده ینیب یشرا پ یتعارض منافع، اقدامات

 انجام داد. یدرا با یراز جمله موارد ز یاتتعارض اقدام ینا یحل اساس یبرا

 ،یمتعارض منافع را تا آنجا که ممکن است احصا کن یقمصاد یدبا یک. 

 ،یمشفاف و آسان کن یمتوانمی امور و کارها را هر چه یندفرآ دو. 

 ،کرد. یدو تشد یتتقو یدو کنترل را با ینظارت عموم سه 

 ،ساده کرد.و  یحاصالح، تنق یدرا با ینقوان یبرخ چهار 

 ،شدت عمل داشت. یدرا اعمال و در موضوع نقض حقوق مردم با یقانونهای مجازات پنج 

 ،برخورد شود. یمتخلف و خاط یرانو با مد یقو پاک دست را تشو یستهشا یرانمد شش 

 ،یمکن یتکنند را حمامی یتفعال یو تعارض عموم یتشفاف ینهکه در زم یینهادها هفت. 

تعهد و تخصص افراد است.  ی،عامل بازدارنده، از خطرات تعارض منافع، پاکدست ینکنم، مهم ترمی فکر یتدر نها و

مهم  یقاداز مص یکی. یمکن یتپاکدست، متعهد و متخصص را انتخاب و حما یرانمد یدبا یرانمد ینشدر گز ین،بنابرا

 است. یرانمد ینشانتخاب و گز ینتعارض منافع هم
  سایت تابناک 

 

http://www.tabnakfars.ir/fa/news/942591
http://www.tabnakfars.ir/fa/news/942591
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 توسط شهرداریگزارش دو مصوبه تعارض منافع انتشار به توصیه 
 33اسفند  1ـ  (یرازشهر ش یشورا یسرئ)ی عبدالرزاق موسو یدس
 ی شوراها و شهرداری حوزه تعارض منافع در 

 

 یریتمد»، سامانه («PMISپروژه ) یریتاطالعات مد یستمس»از سامانه  ییرونما ییندر آ یعبدالرزاق موسو یدس

درخواست کرد که دو مصوبه مربوط به بحث تعارض منافع را  یرازش یاز شهردار «ینهسبز»و سامانه « حمل و نقل بار

فرد و ماندگار که  به منحصر یاقدامات ساختار ینا یتعموم قرار دهد تا اهم یارکرده و گزارش آن را در اخت یلتحل

و  کردینهنحوه حفاظت از منابع، هز PMISسامانه  همگان مشخص شود. بر ید،آثارش را خواهند د یندگانآ

رد فسامانه با وجود ارزشمند و منحصربه ینا یماظهار داشت: معتقد موسوی .دهدیها را نشان مپروژه بندییتاولو

تعارض منافع  ینهدر زم یزدو مصوبه ن ین،همچنان فاصله دارد؛ با وجود ا خواهیمیو م خواستیمیبودن با آن چه م

 د.متصل خواهد ش PMIS پنجم به سامانه یاز شورا یماندهکه در فرصت باق یمداشت

 براساس توانیکه م کندیمختلف منعقد م یهابا افراد و مجموعه یانگینصورت مقرارداد به 6511ساالنه  یشهردار

 رسدیم یبقراردادها به تصو ینو اقدامات در چارچوب ا هاینهکرد. همه هز یرا بررس یشهردار یدش مالآن، حجم گر 

 دنیبه ثمر رس یرو است که شورا برا یندر کجا خرج شود و از هم یدها بابودجه ینکه ا کندیم یدتاک PMISو سامانه 

 یو ط یسیونتا برآورد آن و مطرح شدنش در کم شودیمطرح م یکه درخواست یااز لحظه کرد. یاریآن اصرار بس

 و قابل رصد است. شودیسامانه ثبت م ینمراحل در ا یگرد
  خبرگزاری ایلنا 

 

 

 گانهبرای قوای سه از تعارض و تزاحم منافع یریجلوگراهبرد 
 33اسفند  5ـ  (یهاز وقوع جرم قوه قضائ یشگیریو پ یمعاون اجتماع) محمدباقر الفت

 کلیات تعارض منافع 
 

 نیاز وقوع جرم، اظهار داشت: در ا یشگیریپ یعال یجلسه شورا ینالفت با اشاره به دستورالعمل سوم محمدباقر

رد بحث مو «یرو ادا یاز فساد اقتصاد یشگیریسه گانه در پ یسازوکار و نحوه مشارکت موثر قوا یینتع»جلسه طرح 

 یمترس یو ادار یاز فساد اقتصاد یشگیریپ یبرا یاگانه62 یطرح راهبردها ینقرار گرفت که بر اساس ا یو بررس

از  یریجلوگ» شده است. ینمرتبط با آن تدو یهاو گام ییاز راهبردها، اقدامات اجرا یکهر  یلشده است و در ذ

 یاتجلسه کل یندر ا .رودیم رشده در سند مذکور به شما یینتع یراهبردها ینتراز مهم کیی «م منافعتعارض و تزاح

 بندیتیاز وقوع جرم ضمن اولو یشگیریپ یعال یشورا یرخانهدب یقاعضا قرار گرفت و مقرر شد از طر ییدطرح مورد تأ

و « از تعارض منافع لوگیریج» ،«یتارتقاء شفاف»مرتبط با  یراهبردها یگانه نسبت به تمرکز بر رو62 یراهبردها

 اقدام شود. «یقانون یفدر انجام وظا پذیرییتمسئول یتتقو»
  تحلیلی آوای جامعه –پایگاه خبری  

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1042736
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1042736
https://avayejamee.ir/24494
https://avayejamee.ir/24494
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  ؟زندچگونه تعارض منافع فقر را دامن می ؛کمیسیون تلفیقصوبه م
 33اسفند  5ـ موسسه مصاف 

  جلسمتعارض منافع در 
 

ات اخذ کند اما از ابالغ آن یلوکس مال یو خودروهاها از خانه یگرچه دولت طبق قانون بودجه مامور بود در سال جار
 .شدید شامل خودشان میجد یاتیه مالین پاین است که ایافت ایآن  یکه بتوان برا یلید تنها دلیسرباز زد. و شا

ات یمال یک و اخالقیش یلیان خودشان خیمنتظر نشسته مود« یخوداظهار»با عنوان  یاتیسالهاست سازمان مال
نفع  یز در دو راهید نیجد یاتیمالای ههیر پایب سایتصو کند.ینم یکار یاتیمقابله با فرار مال یچ کس برایهبدهند، و 

تعارض  م جزینیبمی میندازیب یل مخالفان نگاهیآن وجود ندارد. اگر به دال  یبرا یو منافع جامعه مانده و عزم یشخص
  وجود ندارد. یگریل قانع کننده دیمنافع، دل
اد یر زایخط فقر با اغماض بس ق است.یون تلفیسیز، مصوبات امسال کمیرت انگین حال حیخ تر و در عاز همه تل

ون در نظر گرفته شده یلیم 1ق یون تلفیسیات توسط کمیون تومان اعالم شد، اما خط شروع اخذ مالیلیم 1/5درآمد 
ه ها، که از اقشار پردرآمد و مرفه دانشگا یئت علمیه یون، قضات و اعضایسین کمیاست. در مقابل طبق مصوبه ا

ق با یفون تلیسیکم یاعضا ات معاف شدند.یش ذکر شود، از پرداخت مالیبرا یل خاصیجامعه هستند بدون آنکه دل
ای لهیو قب یاز صنفیک امتین مصوبه تنها یدانشگاه هستند و ا یئت علمیه یبا همگی، تقریالت و رشته ایهر تحص

 یراار دارند و بیبودجه و درآمد کشور را در اخت در حد کالن جامعه! یباز یک پارتیرفتند. خود در نظر گ یاست که برا
 رند.یگیات میر خط فقر مالیز یکنند. اما از درآمدهاین مییره خاص تعیخودشان از آن سهم و ج

اشد، خودش بو طبقه  یو صنف یاگر قرار است هر کس به فکر منافع فرد. تعارض منافع کمر کشور را خم کرده است
 یبودجه و درآمد کشور حق آن کارگر کشند؟یست که به دوش میش چینده مردم آن هم از نوع انقالبیپس عنوان نما

ر است که ثروتمندان را هر روز ثروتمندت یریم گین چه شکل تصمیدر مجلس ندارد هم هست. ا ینده صنفیچ نمایکه ه
 کند؟یرتر میو فقرا را هر روز فق

 سایت موسسه مصاف 
 

 

 ست؟یتعارض منافع چ یهاتیموقع تیریمد یراهکارها
 33اسفند  5ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)زهره سروشفر 

 کلیات تعارض منافع 
 

شده است تا بتوان تا حد ممکن مشخص هایییوهها و شروش ،عارض منافعت هاییتاز موقع یکهر  یریتمد برای 
 یلصورت کتعارض منافع به هاییتموقع یریتمد یبرا یزن ییموارد خاص راهبردها ین. در کنار اها را کنترل نمودآن

 یرااج یجأثر کردن قاعده گذار از نتامت :نیز وجود دارند از جمله یتبر موقع یمبتنما راهکارهای او عام مطرح هستند 
 فیدرآمدها و وظا یانبرطرف کردن تعارض م ؛ناظر و نظارت شونده یکتفک ؛یقاعده گذار و مجر یکتفک یاقواعد 

 . محورکارشناس یندهایقواعد در فرا ییرتغ ؛سازمان یک یفوظا ینبرطرف کردن تعارض ب ؛سازمان
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://masaf.ir/najva/post/61345
https://masaf.ir/najva/post/61345
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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 نشاندیم اهیکشور را به خاک س نیتعارض منافع ا
 33اسفند  5ـ  (یبهشت یددانشگاه شهشناسی جامعه یاراستاد)محمد فاضلی 

 تعارض منافع کلیات 
 

که  گیردیم یمتصم یامسئله یکدرباره  یتی،موقع یکدر  یفرد یکمعنا است که  ینمنافع به طور ساده به ا عارضت

در مورد  خواهمیشورا کردند و م یسحال بنده را رئ بنده چشم پزشک هستم. یدفرض کن  خود اثر دارد. در منافع

دانشگاه در مورد منافع خود در دانشگاه  ید. اساتیرمبگ یمسهم پزشکان قلب و چشم از بودجه وزارت بهداشت تصم

ر منافع که د گذاردیم یاست، قانون یاسالم یبهداشت مجلس شورا یسیونکه عضو کم یپزشک گیرند،یم یمتصم

 مشاهده کرد.  توانیرا م ینخود موثر است. مصداق ا

 یهابر بازار کرونا یردرباره تأث هاییگزارش یلاز قب یهاشغلش، گزارش یلبه دل یکاسنا آمر هاییتهاز کم یکی یسرئ

بورس فروخته است. حال چند ماه است که گزارش سهام خود را در  ینا یافتفرد بعد از در ین. اکردیم یافتدر یمال

ه را ک یشما به واسطه اطالعات ینکهاو که به سبب ا یموضوع سمتش را از او گرفتند و در دادگاه برا ینبه خاطر ا

 و بر منافع شما اثر گذاشته است، پرونده باز شده است.  کردید یافتدر

ها نوشتم که تعارض بورس است. بنده بار یرندهگ یممکه خود سهامدار عمده و تص یمافراد را دار یسر یکحال ما 

که  یدا. بنده اگر خود پزشک و استاد دانشگاه و سهامداران بورس هستم نبنشاندیم یاهکشور را به خاک س ینمنافع ا

 . یرمبگ یمها تصمآن یبرا
  دیدار نیوز 

 

 

 دی باشیکپروژه سالمت الکترونتواند مانع منافع نمیعارض ت
 33اسفند  1ـ  (اطالعات یفناور ییاجرا یشورا یردب)رضا باقری اصل 

 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 
 

ه بحث نگاه ما ب. کندیدر حوزه سالمت و کاهش فساد کمک م یتبه شفاف یککردن پروژه سالمت الکترون یاتیعمل

 ول استمحص یتشفاف یکیمحصول است. در پروژه سالمت الکترون یگرد یها هدف و در برخپروژه یدر برخ یتشفاف

و نفع که س نفعانییتعداد ذ ینماست؛ بنابرا یاصل یتدرمان و استاندارد شدن درمان در کشور اولو ثو نه هدف. بح

 تعارض منافع دارند طب یا برندیم
ً
 . یستندن یادکشور ز یکدر چرخه سالمت الکترون یعتا

شک تنها پز  ینکهطور مشخص اصحت چرخه درمان و به یکیالکترون یسینوو نسخه یکیدر مسئله سالمت الکترون

هرچند  از چرخه فساد دارد؛ یباالتر یتما اولو یبه حوزه درمان خودش باشد و... برا طمربو یداروها یزمجاز به تجو

ظرم فساد به ن یازجمله اهداف دولت هم باشد ول یدو شا کنمیرا رد نم یکیفساد در مسئله سالمت الکترون کنییشهر

واسطه ها بهکه مقاومت کنمیفکر م جهتیناست. ازا یکیسالمت الکترون یمحصول کار بزرگ اجرا یتو شفاف یزیست

 .یه عموماستثنا خواهد بود ن شودیکه فراهم م یخدمت ینا
  اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور 

 

https://www.didarnews.ir/fa/news/82087
https://www.didarnews.ir/fa/news/82087
https://www.ictna.ir/id/121453/
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 در مباحث تعارض منافع رانیامتحان و آموزش مد ش،یپارورت ض
 33اسفند  1ـ  (وزیر نیرو)رضا اردکانیان 

  یژو انر ی نیرووزهحتعارض منافع در  
 

 ی،اکسازپ ی،سازشود در سالم یینو کارکنان تب یرانمد یبه آن پرداخته و برا یکه اگر به درست هاییینهاز زم یکی
 یریتدم تعارض منافع است. یریتدارد، موضوع مد یان کنندهیینقش تع یکار و حفظ منابع انسان یطمح سازییمنا

 یهارطش یشاز پ یکیکه  ینندبه قاعده و ضابطه شده و افراد آموزش بب یلتبد یدبا یروتعارض منافع در وزارت ن
طوح س یکتعارض منافع به تفک یقمصاد یدبا است. هاییتمیسس ینفراخوان، وجود چن یقاز طر یرانانتخاب مد

بگذارد.  ریافراد تاث هایگیرییمتصم یا سازییماحصا شود چرا که وجود تعارض منافع، ممکن است در تصم یریتیمد
ورود کارکنان به موضوعات مصداق  یلدل آن کار شده است. یهم رو یاداشته و در دن یعیتعارض منافع مفهوم وس

 ناآگاه
ً
 نیو کارکنان از ا یرانمد یاز ناآگاه یهم ناش ینظارت یهااز گزارش نهاد یبخش. است یتعارض منافع، بعضا
ود. ش یزیرتعارض منافع برنامه یهادوره شوند،یفراخوان منصوب م یقکه از طر یرانیمد یبرا یدموضوعات است. با

 .یمدر مباحث تعارض منافع هست یرانامتحان و آموزش مد یش،شاهد پا یزن یادر دن
  برق نیوز 

 

 

 میتعارض منافع هست یریتمستقل مد یسیونکم یجادا یازمندن
 33اسفند  1ـ  (ییهکارشناس پژوهشگاه قوه قضا)داور درخشان 

 کلیات تعارض منافع 
 

و از  دگیر یرا در بر م یو اقتصاد یاسیس یفرهنگ یاجتماع یهاحوزه یو تمام یستن یتعارض منافع تنها اقتصاد
 یاجتماع ینو تام یستیها، وزارت کشور، سازمان بهز یمانند شهردار یاست. موارد یتواجد اهم یارجهت بس ینا

 ها شده است.مجموعه ینفساد در ا یشو افزا ینجر به ناکارامدهستند که م یاگسترده یهاتعارض منافع یدارا
 یو برا ییاسس یلو افراد مختلف به دال  یممواجه هست یهنوز در رابطه با مفهوم تعارض منافع در کشور با چالش واژگان

الش چشده که اکثر اوقات ما در مفهوم با  یموضوع عامل ینو هم کنندیاستفاده م یگرید یهاموضوع، از واژه یلتقل
تعارض منافع صرفا نگاه مبارزه با است که نگاه به  ینا یم،که در تعارض منافع دار یعموما ما مشکل. یممواجه شو

 یروجخ تعددیکه موارد م یدر صورت یم؛تا با فساد مبارزه کن گیریمیتعارض منافع را م یما جلو یعنیفساد است؛ 
 . یستکه لزوما فساد در دستگاه هم ن شودیها مدستگاه یتعارض منافع منجر به ناکارامد

ها شوراز ک یاریبس .یمحوزه هست یندر ا ینهاد متول یازمندکه ن دهدیتعارض منافع نشان م یریتمد یتجربه جهان
ست، شده ا یجاددولت ا یاداره اصول اخالق یکاکرده اند. در امر نییتع یتعارض منافع نهاد متول یریتمد یدر راستا

 یک یزاروپا ن یهاتحاد یهااز کشور یاریشده است و در بس یلفساد تشک یهمستقل مبارزه عل یسیونکم یدر کره جنوب
ندارند و  افع راتعارض من یریتمد ییکشور توانا یفعل یهاتعارض منافع است. نهاد یریتمسئول مدمستقل  یمتول

 ود.ش یجادا یابه صورت فرا قوه یمدن یهابا حضور تشکل افعتعارض من یریتمستقل مد یسیونالزم است کم

  پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 

barghnews.com/000Bcz
barghnews.com/000Bcz
https://csr.ir/0000LL
https://csr.ir/0000LL
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 ر اخذ پروانه وکالتد عامل بروز انحصار ،منافع کانون وکالعارض ت
 33اسفند  1ـ  (مجلس یشوراها و امور داخل یسیونعضو کم)ی محمد حسن آصفر

  ض منافع در نظام حقوقی و قضاییتعار 
 

کند. یموجود م یهااستفادهز رانت و سوءا یرینزد مردم، جلوگ یبه اعتمادساز یمبارزه با تعارض منافع کمک فراوان
ه گرفت هایخوارها و رانتاستفادهاز اقدامات، سوء یلیخ یشود جلو یبقانون تعارض منافع اگر در کشورمان تصو

 است . وکالت کسب وکارباشدیها ماز آن یکیوکالت هم  یست،ن یرفتهپذ یکسب وکار یچانحصار در ه یجادا .شودیم
 یلمع یتصالح اخذ پروانه وکالت قرار دهد. یمبنارا  یعلم یتصالح یدبادر آن انحصار باشد. کانون وکال  یدو نبا

 لیکه فارغ التحص یاز دانشجوها یادیساالنه تعداد ز .در اخذ پروانه وکالت شود یعدد هاییتظرف یگزینجا یدبا
 یتکه صالح یدرصورت پروانه وکالت اخذ کنند. توانندیموجود نم یعدد هاییتظرف یلرشته حقوق هستند به دل

ر شدن ت یفیتو باک یو شاهد رقابت گیردیصورت م یادیز ییزااخذ پرونده وکالت باشد، اشتغال یارمبنا و مع یعلم
 بود. یمبازار وکالت خواه

  خبرگزاری مهر 

 

 

 در شهرداری رشت تعارض منافعفرضی مصادیق 
 33اسفند  1ـ نقی هدایتی 

  شوراها و شهرداریدر تعارض منافع 
 

 منفعت یک یرتحت تأث ی،او اقدامات حرفه یماتتصم گرددیکه موجب م است یطاز شرا یاتعارض منافع مجموعه
 کیمنافع متفاوت اقشار مختلف جامعه از  یرض منافع در مفهوم ذکر شده به معناتعا یامنافع  تضاد .یردقرارگ یهثانو

 در تضاد با منفعت یکیحالت هر چند منفعت  یندر ا شود،یقلمداد نم یحقوق یحت یاو  یاجتماع یاسی،س یدادرو
بروز  یربناینافع زتضاد م یا تعارض تضاد منافع وجود دارد. یاگفت که تعارض  توانیجامعه است اما نم یا یگرید

 :رشت یشهر یریتتعارض منافع در مد یقاز مصاد یبرخ .از مشکالت از جمله فساد است یاریبس
 وابسته به شما در فالن پست منصوب شود . یروین یاو  یلکه حتما فام یاوریدفشار ب یبه شهردار -6
 مورد عالقه عضو شورا واگذار شود. یمانکارکه حتما فالن پروژه به فالن پ یاوریدفشار ب یبه شهردار -2
 مطالبات باشد . تیافدر یتدر اولو یمانکارکه فالن پ یاوریدفشار ب یبه شهردار -9
 شود. یداریشرکت خر یااز فالن کارخانه ها که مصالح پروژه یاوریدفشار ب یبه شهردار -1
 ، مهربانانه تر برخورد شود. یتخلفات خاص ماده صد شهردارای هبا پرونده -5
 به طلبکاران خاص داده شود. یشهردارای هحساب یاطالعات مال -1
 مخالفت شود. یاراساس منافع ، موافقت ب یژهو یحو لواها با طرح -1
 .از شهردار استفاده شود یازگیریامت یبرا یضاحاز ابزار سوال و است -1

  توسکا نیوز پایگاه خبری تحلیلی  
 

https://www.mehrnews.com/news/5155031
https://www.mehrnews.com/news/5155031
https://tooskanews.ir/?p=17717
https://tooskanews.ir/?p=17717
https://tooskanews.ir/?p=17717
https://tooskanews.ir/?p=17717
https://tooskanews.ir/?p=17717
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 تصاب کارکنانو اع یرتونس ا یماییشرکت هواپ یسرئ یبرکنار
 33اسفند  1ـ  (ایر تونس یماییشرکت هواپ یسرئ)ی علفه حمد

 های جهانی تعارض منافعنمونه 
 

 ین. اخبر داد یخانم علفه حمد یر،تونس ا یماییشرکت هواپ یسرئ یاز برکنار تونس حمل و نقل یرشقشوق وز معز
ود. ب یدهامتناع ورز یو مالقات کار یدارد یک یبرا یرپاسخ به دعوت وزاز  یداد که خانم حمد یپس از آن رو یبرکنار

منصوب شده بود،  یرشرکت تونس ا یاستبه سمت ر یکه به تازگ حمدیخود افزوده که خانم  یحاتدر توض یو
 . کردینم یترا رعا یادار یهاپروتکل

 مکتوب به دولت حمله اییانیهدر ب یرشرکت تونس ا یعامل یراز سمت مد یشهم در واکنش به برکنار یانم حمدخ
شرکت و نجات آن به شدت انتقاد  ینا یشده برا یجادا یحل مسائل مال یبرا یینکردن وزارت دارا یکرده و از همکار

 یهامقامات چون خودشان مالک شرکت ینرا به تضاد منافع متهم کرده است و گفته که ا یمقامات دولت یبرخکرده و 
  اند.حل بحران نداشته یبرا یاکوچک هستند، اراده یماییهواپ

  خبرگزاری تسنیم 
 

 
 ری از تضاد منافع یو پیشگ مستقلسابرسی ح

 33اسفند  1ـ  امیفراپ یمحتوا میت
 وکارها و بازرگانیکسبدر  تعارض منافع 

 

اقدام به  یامستقل و به صورت حرفه ییهاشرکت ایکه توسط افراد  شودیگفته م یمستقل به حسابرس یحسابرس
رارداد ق کیو در قالب  شوندیم یها فراخوانشرکت رانیافراد از جانب مد نی. معموال اکنندیم یارائه خدمات حسابرس

 حسابرسدارند.  یبه اعتبارسنج ازین هاشرکت یمال یهاصورت .کنندیمجموعه م کی یمال یاقدام به حسابرس
ها کتشر  یمال یهارا دارد، صورت نهیزم نیرا در ا یکه تخصص کاف نفعیذ ریشخص ثالث و غ کیمستقل به عنوان 

 . کندیخود را اعالم م یکرده و نظر قطع یرا بررس
 ،ینظارت یاعتباردهندگان، نهادها ران،یمد گذاران،هیسرما یریگمیتصم یمنابع اطالعات نیتراز مهم یکی

 است. رانیمد قیآماده شده از طر یمال یهاصورت رهیغ دولت و ،یمال گرانلیتحل ،یو کارگر یصنف یهاهیاتحاد
از  یدارکننده اطالعات، جانباستفاده یهاگروه گریبا د یاز جمله تضاد منافع احتمال یبه عوامل کنندگانهیته نیا

، شرکت تیخوب نشان دادن وضع ،یسازمان ای یکننده اطالعات، منافع شخصاستفاده یهااز گروه یکیمنافع 
دام به ممکن است اق رهیو غ تیریمد یداریپاداش، پا ردنباال ب ات،یاعتبار با نرخ بهره مناسب، کم کردن مال افتیدر

 کنندگان شود.استفاده یکنند که موجب گمراه یمنتشر کردن اطالعات
 یردستکامانع از  یو مالکان موسسات برا گذارانهیسرما یعنی یمال یهاکنندگان اطالعات صورتاستفاده اغلب

 یدگی، رس یمال یهاموسسات خود در صورت تیمطلوب وضع شیاز نما کنندگانهیته قیاطالعات از طر یاحتمال
 .سپارندیرا به حسابرسان م یمال یهاصورت تیمطلوب

  راپیامف 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/12/06/2459134
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/12/06/2459134
https://www.farapayam.com/?p=3915
https://www.farapayam.com/?p=3915
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 مخل رونق تولید داخلی است ،منافع در وزارت بهداشتعارض ت
 33اسفند  1ـ  (مجلس ینانکارآفر یونفراکس یسرئ)ی لرگان یناصر موسو یدس
 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 

 

ز مراکای هچرخ گذاشتن یدر خصوص چوب ال  :فرینان مجلس خطاب به وزیر بهداشتآرئیس فراکسیون کار نامه 
 یجادا یدکنندگانتول یرا برا یکه موانع جد یدشما د یریتتحت مد عهاز مجمو یرا هم در بخش یتوان ردمی یدیتول

در  یاشاره کرد که توسط دکتر باقر زمان یمپلنتا یدشده در حوزه تول یرگ ینزم یتوان به مرکزمی کرده اند. از جمله
 هاتییتوج اب یپزشک یزاتموضوع متوجه شدم که اداره کل تجه ینبه ا یدگیشده است. در رس یاصفهان راه انداز

 شود.  یرگ ینبزرگ زم یهسرما ینباعث شده ا یداستانداردها در تول یتمانند عدم رعا
شده  یمرکز راه انداز یدچرا با یست؟چ یداخل یدمانع بر سر راه تول یجاداز سود کالن واردات با ا یتعارض منافع ناش

 یقلبت یمپلنتهایدر حال خاک خوردن باشد اما در همان حال ا یاز جمله دکتر باقر زمان یکنندگان داخل یدتوسط تول
 یادده در مرکز ش یدتول یمپلنتا ییدمسئول تا یکسان یستن یرفتهپذ د؟در بازار جوالن بدهن یواردات راستانداردیو غ

که از  یدر لباس کارشناس وزارت بهداشت باشند. معلوم است کس یانیشده باشند که خود تاجران و در واقع سودجو
و موانع ا هینخواهد بود انواع کارشک ینهنرش ا یرسد،کالن م یبه سودها یراستانداردو غ یتقلب یمپلنتراه واردات ا

 . به ثمر نرسد یداخل یدکند تا تول یدرا تول
و نظارت  در کشور یپزشک یزاتتجه یتوزارت بهداشت، نظام مند کردن وضع یپزشک اتیز اداره کل تجه یاصل یفهظو

 یکپزش یلوسا یداتتول یفیو ک یکم یصادرات، ارتقا ی،نگهدار عرضه، مصرف ، یع،توز واردات، ید،بر نحوه تول
 یزشکپ یزاتاره تجهانجام شده ادای هیحسب بررس ااست. ام یواردات یلوازم پزشک یفیتداخل کشور و نظارت بر ک

آن  تیاست که فعال یاز تعارض منافع یاست که عمدتا ناشای یدهمشکالت عد یدارا یمعاون جنابعال یریتتحت مد
 داتیتول یآن اداره از حراست از استانداردها یذات یتباعث شده تا مامور یقرار داده و حت یراداره را به شدت تحت تاث

وارد  ینز اا یواردکنندگان منحرف شود. متاسفانه برخ ییننده منافع و سودجوک ینبه سمت تام یپزشک تجهیزاتو 
 .هستند یزکنندگان خود دست اندرکار در آن اداره ن

  خبرگزاری شبستان 
 

 

 در افغانستان  وکارهاضاد منافع در کسبتحل  ای برایوسسهم
 33اسفند  1ـ  افغانستان حل منازعات تجارتیرکز م
  وکارها و بازرگانیسبکتعارض منافع در 

 

  :ن مورد زیر ذکر شده استآجمله اهداف ست که از اندازی شده اتجارتی راه حل منازعاتمرکزی برای افغانستان در 
 اند تا تضاد منافع را شناسایی کنند؛ محرمیت قضایا را حفظ نمایند؛ و ارایه میانجیگران این مرکز مکلف

 .داندازی نماینیانجیگری و سیستم نظارتی را برای طرفین و پروسه میانجیگری راهنظریات در زمینه م
اندازی شده ابتکار قابل توجهی در این ی انتفاعی خصوصی که برای حل تضاد منافع در کسب و کارها راهموسسه

 . ستاکشور همسایه 

  افغانستان یمرکز حل منازعات تجارت 
  

http://shabestan.ir/detail/News/1031665
http://shabestan.ir/detail/News/1031665
https://www.acdr.af/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%9F.html
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 راه دشوار مبارزه با تعارض منافع مجازی: فضای تحلیل
 

 فرسروشزهره 
 

بار آن  83بار در فضای مجازی تکرار شد که از این تعداد  111ی که گذشت کلیدواژه تعارض منافع مجموعا اهفتهدر 
ر توییتر بوده است. بدین ترتیب بیشترین میزان توجه به این موضوع در فضای توییتر بوده است. بار د 77در تلگرام و 

ه موضوع ب توانیمکه از آن میان  اندپرداختهی متفاوتی در خصوص تعارض منافع هابحثکاربران فضای مجازی به 
ورش و بحث مشکالت مداخله دولت تعارض منافع معاون سابق وزارت بهداشت، تعارض منافع در وزارت آموزش و پر 

 در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. 

ی چندشغله بودن یکی که گذشت، بار دیگر با موضوعی مربوط به وزارت بهداشت مطرح شد. اهفتهدر  تعارض منافع

را به موضوع تعارض منافع جلب نمود و مباحثی را در این حوزه باز نمود. در کنار وزارت  هاتوجهاز معاونان این وزارتخانه 

« دولتی»بهداشت، بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و موفقیت و عدم موفقیت آن در فضای مجازی مطرح شد. مدیریت 

دیگر سازمان از دیگر موضوعات حوزه تعارض منافع در هفته  نفعانیذکرد آن در قبال سازمان تأمین اجتماعی و روی

 گذشته بود. در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

 کاری با مقولۀ تعارض منافعاشتغال همزمان معاون مستعفی؛ شائبۀ سیاسی

ع در ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان ی اصلی مطرح در تعارض منافهاحوزهتعارض منافع در حوزه پزشکی یکی از 

ه با متون متعددی در این زمین« تعارض منافع»ی که در یک جستجوی ساده در فضای مجازی با کلیدواژه اگونهاست به 

، سروکار دارد هاانسانپزشکی با جان  کهییجاآن. از ندیآیدرمکه در صفحات اول جستجو به نمایش  میشویممواجه 

ی در آن، جان افراد را به خطر خواهد انداخت و از این جهت است که مورد توجه ایشخصر نوع منافع توجه به ه

 .ردیگیممتفکران، کنشگران و مردم هر جامعه قرار 

شکایت علیه معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داده  11مجلس از بررسی  31رئیس کمیسیون اصل 

شده است. در واقع  مندبهرهوط به چندشغله بودن وی و منافعی است که از این طریق از آن مرب هاتیشکااست. این 

گفته شده وی در یک موقعیت تعارض منافع اشتغال همزمان قرار گرفته است زیرا همزمان با معاونت وزارت بهداشت 

که کمیسیون  گونهآنداشته است و  فعالیت Cی دارویی تولیدکننده داروی هپاتیت هاشرکتبه عنوان مدیرعامل یکی از 

ی صادر شده توسط وزارت بهداشت، داروی شرکت خود را داروی اصلی معرفی هادستورالعملمطرح کرده، در  31اصل 

 ی دیگر شده است. هاشرکتنموده و باعث متضرر شدن 

صرفا به معنای چندشغله بودن نیست بلکه داشتن دو شغل همزمان در بخش دولتی و خصوصی که  اشتغال همزمان

وقعیت ش داشته باشد، مهر دو به یک حوزه مشترک مرتبط باشند و از این طریق منافعی را برای فرد دوشغله یا اطرافیان

. در نتیجه داشتن چند شغل برای معاون سابق وزیر بهداشت الزاما موقعیت تعارض منافع شودیمتعارض منافع قلمداد 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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ای وی در وزارت بهداشت را تحت ایجاد نکرده است بلکه دو شغل مرتبط با یکدیگر که احتمال آن برود عملکرد حرفه

 دهد. و را در موقعیت تعارض منافع قرار میتاثیر منافع شخصی قرار دهد، ا

 ئلۀمساستفاده از  شائبۀبا این حال مطرح شدن این موضوع چند ماه پس از استعفای اعتراضی معاون وزیر بهداشت 

های کند. پیش از این در موارد زیادی چالشکارشناسانه تعارض منافع در تضادهای رایج سیاسی را به ذهن متبادر می

الشعاع مسائل سیاسی و جناحی در این خبرنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ن تعارض منافع تحتقرار گرفت

هایی مبنی بر تاثیر فشارهای سیاسی حال اینکه چند ماه بعد از استعفای یک معاون وزیر که همان زمان اخبار و زمزمه

آورد که چرا در شود، این سوال را پدید میمطرح میتعارض منافع برای وی  پروندۀدر استعفای وی منتشر شده بود، 

عارض ت مسئلۀسیاسی از  استفادۀها تصدی جایگاه دولتی این موضوع مطرح نشده و پیگیری نشده بود؟ زمان سال

د که موجب کنمنافع به زودی مشابه سلف آن یعنی مقابله با فساد در نظام اداری، نه تنها گرهی از مسائل کشور باز نمی

 شود. های مختلف حکومت برای عموم شهروندان میطلبانه در بخشپنداری مناسبات منفعتلب اعتماد و عادیس

 بخشنامه وزیر آموزش و پرورش: شکست یا موفقیت؟

، وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد که بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و 6933در اواخر خرداد ماه 

ی ی خصوصهاآموزشگاهکرده است. این بخشنامه به طور ویژه نسبت به مالکیت و سهامداری مدارس و پرورش را ابالغ 

توجه کرده بود که در جامعه مردم بیش از دیگر موضوعات درگیر آنها هستند. حال پس از چند ماه از ابالغ بخشنامه از 

بار اند. در کانال اخدانسته ریتأثیبنامه را که برخی این بخش دیآیبرم گونهنیامباحث مطرح شده در فضای مجازی 

 معلم در تلگرام آمده است:

باالخره … ماه تکاپو  ۶صدور فرمان پایان تعارض منافع با تعیین ضرب العجل در آموزش و پرورش ایران ... بعد از » 

درسه که چندین م شده ایران پیدا نشد که نشد فقط یک موردهیج گونه تعارض منافع در آموزش و پرورش طبقاتی

 «داشت در وزارتخانه ارتقا یافت.

شتری ی بیهاهیال از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش در این هفته با اشاره به همین بخشنامه خواستار نفوذ آن به عمق 

 عمل کرد.  ترقیدقو  ترشفافشده است تا بتوان  خانهوزارتدر 

در خطر است تمام قد در مقابل  شانمنافع کهیکساناست زیرا  برزمانمدیریت تعارض منافع کاری بسیار دشوار و 

جایگاه باالتری داشته باشند و در  هاسازمانو هر چقدر که این افراد در درون  ستندیایمیی هابخشنامهاجرای چنین 

با آنها  توانینمحتی و به را کنندیمقرار داشته باشند، قدرت بیشتری پیدا  نفعانیذی از ادهیتنی درهم هاشبکهدرون 

و همراهی و پشتیبانی اعضای جامعه از سوی  سوکمقابله کرد. چنین کاری نیاز به عزم راسخ مدیران باالدستی از ی

 رودیمدیگر دارد. مبارزه با تعارض منافع در ایران در ابتدای راه است و به همین دلیل همچنان بسیار کند و بطئی پیش 

آن نیز تا حدی از عدم آگاهی آنان نسبت به  ترعیسرحتی کنشگران برای تأثیرگذاری هر چه و خواست اعضای جامعه و 

 راهی که باید رفت، حکایت دارد.



 

 

 

 

 

 18 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 اصلی سازمان تأمین اجتماعی نفعانیذنادیده گرفتن 

ه لسازمان تأمین اجتماعی در خصوص این مسأ نفعانیذیکی از شکایات همیشگی کارفرمایان و کارگران به عنوان 

، نظارت و دیگر امور سازمان حضور داشته باشند. سازمان تأمین هایریگمیتصماست که این افراد باید بیشتر در 

دارد: دولت، کارگران و کارفرمایان. اما دولت به  نفعیذاجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی است و سه 

با نقش مدیریتی عوض کرده است و در امور مدیریت سازمان دخیل ویژه در یک دهه اخیر نقش و کارکرد ضمانتی خود را 

هر  اصلی سازمان نفعانیذی تعارض منافع بسیاری انجامیده است زیرا هاتیموقعی ریگشکلشده است. این امر به 

ال کن ی سازمان را ندارند. درهاتیفعالو نظارت بر  هایریگمیتصمچه بیشتر به عقب رانده شده و امکان حضور در 

 تلگرام صدای مردم به این موضوع اشاره شده است:

است و نمایندگان واقعی و راستین بازنشستگان و « دولتی»مدیریت کالن سازمان تامین اجتماعی، به کلی » 

ندارند؛ لذا هیچ سطحی از پاسخگویی  -حتی نقشی حداقلی –شدگان، در مدیریت و اداره سازمان هیچ نقشی بیمه

 « کرد منابع مالی سازمان وجود ندارد.هزینه نحوۀدر ارتباط با 

یی هاسازمانی تعارض منافع در هاتیموقع، کاربران فضای مجازی بیش از هر چیز به شودیمکه مشاهده  طورهمان

 که بیشترین میزان ارتباط را با آنها در زیست روزمره خود دارند و این موضوع اهمیت توجه هر چه بیشتر به پردازندیم

. جلب توجه اعضای جامعه نسبت به دهدیمرا نشان  هاسازمانی تعارض منافع در این هاتیموقعاصالح و مدیریت 

آگاه شوند،  هاتیموقعموضوع تعارض منافع امری ضروری است اما باید توجه داشت که هر چه بیشتر افراد از این 

همچون تیغ دو دمی عمل کند که  تواندیمشد و این امر  در مورد مدیریت و اصالح آنها هم بیشتر خواهد شانمطالبات

و مطالبات اعضای جامعه دست کم تا حدی برطرف نشود، مطرح شدن بحث تعارض منافع نه تنها میزان  هاخواستهاگر 

 ی را تشدید خواهد کرد. اعتمادیباعتماد مردم را نسبت به دولت باالتر نخواهد برد بلکه 

ی های کارگری و کارفرمایی که به عنوان نمایندهاین است که حتی در مورد افراد و انجمنمسئلۀ قابل توجه دیگر 

ور های تعارض منافع قابل تصاند، همیشه موقعیتکارگران و کارفرمایان در ارکان سازمان تامین اجتماعی حضور داشته

ی منافع شخصی و محدود در ارکان سازمان ی گروهی از افراد در معرض پیگیراست؛ اینکه این افراد به عنوان نماینده

ۀ تر خود را نمایندگی کنند، مسئلتامین اجتماعی باشند یا جدا از منفعت شخصی، منافع عمومی گروه اجتماعی وسیع

های درک صحیح از مقولۀ پیچیده تعارض های تعارض منافع از دیگر آفتانگاری موقعیتمهم و قابل تاملی است. دولت

گونه که برای کارکنان و مدیران دولتی محتمل است، برای فعاالن بخش خصوصی، عارض منافع همانمنافع است؛ ت

 ای و ... هم محتمل و به طور بالقوه مطرح است.فعاالن کارگری، خبرنگاران، فعاالن مدنی و خیریه
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