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 2 مه هفتگی مدیریت تعارض منافعخبرنا

 

 س درآمد: لوازم و اقتضائات مدیریت تعارض منافع در مجل
 راهکارهای فعلی مدیریت تعارض منافع چه مشکالتی دارند؟

 
 میالد زمان 

 
در یک سالی که گذشت تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی از موضوعات و مباحث پرتکرار در فضای عمومی کشور 

 توانن مثال میدهد. به عنوابود. تعارض منافع در مجلس ابعاد مختلفی دارد و در موارد مختلفی خودش را نشان می

اتی های مالیهایی مانند معافیتها و طرحها و ماجراهای بررسی و تصویب و رد الیحهردپای تعارض منافع را در کشمکش

اعضای هیئت علمی و قضات یا کارانه پزشکی تا موضوع طرح شفافیت آرا نمایندگان مالحظه کرد. این امر نشان دهنده 

فع از یک طرف و همچنین نشان دهنده اهمیت جایگاه مجلس شورای اسالمی اهمیت و گسترش موضوع تعارض منا

در ساختار حاکمیت کشور است. بدین معنی که تبعات تعارض منافع در نهادی مانند مجلس به قدری زیاد است که 

شور انی کهای حکمر های اینگونه را در پی داشته است. در واقع به دلیل اینکه مجلس تقریبا در تمامی حوزهواکنش

شود که این مشکالت نمود بیشتری در نقش و فعالیت دارد، تعارض منافع در آن موجب پدید آمدن مشکالت زیادی می

 جامعه دارند.

ای است. منظور این است که یکی از موارد تعارض منافع در مجلس، تعارض منافع بین منافع ملی و منافع منطقه

ای و حوزه انتخابیه خود دچار تعارض شده و در غالب موارد ری و منافع منطقهنمایندگان مجلس بین منافع ملی و کشو

ن های تقنینی و نظارتی خود را بر مبنای ایدهند. بدین معنی که نمایندگان مجلس فعالیتیدومی را بر اولی ترجیح می

شور تی اگر برخالف منافع ملی کدهند که بیشترین آورده را برای منطقه و حوزه انتخابیه خود داشته باشند حانجام می

های عمرانی زیادی وجود دارد که نمایندگان مجلس با فشار آوردن بر دولت توان گفت که پروژهباشد. به طور مثال می

هایی از مجلس مشاهده شده که نمایندگان در مناطق خود اجرا کردند و اکنون نیمه کاره رها شده است. یا بعضا در دوره

های عمرانی )عمدتا غیرکارشناسی و بدون اولویت( را در مناطق خود خواهند تا پروژهکنند و از وزرا مییباهم ائتالف م

اد توان به گسترش مناطق آز کنند. از این قبیل مسائل میاجرا کنند، در غیر اینصورت برای استیضاح وزیر اقدام می

ها در مناطق غیرکارشناسی نام برد. از آنجا روشیمیمحیطی خطوط انتقال آب و احداث پتهای غیرزیستتجاری، طرح

برداری برسند کارایی ندارند، هزینه زیادی به کشور شوند و یا اگر هم به بهرهکاره رها میها عمدتا نیمهکه این پروژه

 کنند.تحمیل کردهو آسیب جدی به منافع ملی وارد می

که نوع  شود این است. یکی از دالیلی که برای این امر ذکر میتواند دالیل مختلفی داشته باشداین تعارض منافع می

ساز این تعارض است. بعد از انقالب و در زمان نظام انتخاباتی در کشور و نحوه ورود نمایندگان به مجلس، زمینه

گیری ساختار سیاسی و حاکمیتی جدید کشور، به منظور اینکه مجلس شورای اسالمی از کل مردم ایران شکل
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های انتخابیه تک کرسی موارد قابل توجهی را به خود های انتخابیه خرد انتخاب شدند و حوزهایندگی کند حوزهنم

های نمایندگی در مجلس، تک کرسی هستند. این امر به فردی درصد از کرسی 06اختصاص دادند و اکنون حدود 

دهندگان ِی تک کرسی رابطه بین نماینده و رایهای انتخاباتشدن سیستم انتخاباتی دامن زد بدین معنی که در حوزه

شخصی و مستقیم است و دیگر بر مبنای عضویت در حزب و یا دارا بودن برچسب سیاسی احزاب نخواهد بود. از این رو 

های گونه از منطقه خود کند و با آنها شناخته شود. در حوزهفرد برای رای جمع کردن باید اقدامات به ظاهر حمایت

ویت دهندگان، احزاب و عضی بزرگتر و دارای چندکرسی به دلیل عدم وجود رابطه مستقیم بین نمایندگان و رایانتخاب

شود. از طرف دیگر عدم وجود نظام حزبی در کشور نیز منافع بلندمدت داشتن در آنها باعث شناخته شدن نماینده می

 هاینماینده رای خود را از مجرای حزبی که قرار است سال کند، چرا کهای میمدت و منطقهو ملی را فدای منافع کوتاه

متمادی فعالیت کند و نیازمند حمایت مردم است کسب نکرده است، بلکه با اقدامات نمایشی و احتماال مانور بر روی 

مسائل قومی به کرسی مجلس رسیده است و به دنبال کسب منافع در دوره کوتاه عمر سیاسی خویش است. این عدم 

گیری احزاب را های کوچک امکان شکلمدت کرده است. این حوزهگذاری در کشور را کوتاهجود تحزب افق سیاستو

شود کنند که باعث میهای انتخاباتی را تضعیف میبرند و همچنین امکان رصد نحوه تامین مالی رقابتاز بین می

 ت، نماینده را زیر دین خود داشته باشند.نفوذ و صاحب قدرت محلی با تامین مخارج انتخاباهای ذیگروه

از طرف دیگر تمرکزگرایی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، توسعه غیرمتوازن پیرامون مرکز و عدم وجود نهادهای موثر 

زند. ایران کشوری با تنوع قومی باال است ای در مجلس شورای اسالمی را دامن میمحلی، تعارض منافع ملی و منطقه

 کند. تنوع قومی در کنار تمرکزگرایی و توسعه غیرمتوازنبرانگیز مینوع حکمرانی یکپارچه را پیچیده و چالشکه این ت

شود. بدین معنی که مناطق پیرامونی همواره گیری انتظارات بیشینه از حاکمیت میها و مناطق موجب شکلدر استان

 تواند احساسکنند. دلیل این امر میملی توجه میخواستار حل مشکالت و معضالت خود هستند و کمتر به مسائل 

توجهی از جانب مرکز و نبود نهادهای محلی باشد. حال به این وضعیت، تنوع قومی با طیف وسیعی از انتظارات بی

گاه رای شود تا پایگروهی نیز باید اضافه شود. این انتظارات متنوع و تصور ناصحیح تقابل مرکز و پیرامون موجب می

گیری هر چه بیشتر نماینده خود از حاکمیت و مرکز برای منطقه خود باشند. در این یندگان مناطق خواستار امتیازنما

ای کند چندان موردتوجه نخواهد بود و آن نمایندهای که در مجلس در جهت منافع ملی اقدام میفضا دیگر نماینده

های بیشتری برای منطقه خود بدست گی خود امتیازات و پرژوهموفق و موثر و پرطرفدار خواهد بود که در دوره نمایند 

تواند نحوه ورود و فعالیت نمایندگان تهران و سایر کالنشهرها در ادوار مختلف مجلس آورده است. شاهد این مدعا نیز می

های الیته فعباشد که بیشترین وجه سیاسی را دارند و مالک امتیازگیری آنها برای تهران نیست، به همین دلیل عمد

 گردد.آنها در مجلس حول مسائل ملی می

های تعارض منافع دهد که ساختار سیاسی و حاکمیتی موجب بروز و خلق موقعیتمجموع نکات ذکر شده نشان می

کند همان مقدار اهمیت دارد شود. در واقع توجه به بستری که خود شرایط و زمینه بروز تعارض و منافع را مهیا میمی
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رسد اصالح بستر سیاسی و حکمرانی های مختلف مهم است. بنظر میهای تعارض منافع در بخشوجه به موقعیتکه ت

 از ملزومات مهم مدیریت تعارض منافع در مجلس است.

از جمله راهکارهای مدیریت تعارض منافع در شرایط فعلی، طرح شفافیت ارای نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

مطرح شده و تاکنون دوبار حد نصاب رای در مجلس را بدست نیاورده به  79طرح که از سال  عنوان شده است. این

ای شفاف و مشخص باشد تا نماینده پاسخگوی رای خود باشد. دنبال آن است که رای نمایندگان به هر طرح و الیحه

شود تا هیچ فرد یا نهادی میهاست، مورد اجماع است.  شفافیت باعث اینکه شفافیت امری ضروری برای تمام حوزه

ظر از ن است. یضرورتوجه به استدالل مخالفان طرح  نیدر خصوص انتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند اما 

 ن،ندگایای و فشار آوردن به نماهای رسانهاتیها با عملگروه یآراء سبب شود که برخ تیشفافمخالفان این طرح، 

توانند با اقدامات پوپولیستی و نفوذ میهای ذیها و گروهرسانه خارج کنند. حیصح یریگ میتصم لیمجلس را از ر

یرد. ها و لوایح کمتر موردتوجه قرار گتاثیرگذاری بر جامعه بر نمایندگان مجلس فشار بیاورند و بررسی کارشناسی طرح

کند و به طور مثال در طرح سوال و تحقیق میهای نمایندگان را محدود از طرف دیگر شفافیت مطلق آرا ابزارها و فعالیت

کند و ممکن است آنها رای ها میو تفحص و یا استیضاح وزرا، نمایندگان را دچار چالش جدی با دیگر نهادها و سازمان

واقعی خود را ندهند. ضمن اینکه بحث شفافیت یک بحث محدود و یکطرفه نیست. اگر شفافیت مطالبه جامعه است 

ان ارکهمه  یبرا تیمدافع شفاف جامعه .هاستها و دستگاهاست که منظور شفافیت در تمامی حوزه مطمئنا مشخص

 یالع ینگهبان، شورا یمصلحت نظام، شورا صیمجمع تشخ ،خبرگان  ه،یاز جمله دولت، مجلس، قوه قضائ تیحاکم

مر از آن جهت مهم است که شفافیت غیره است. این اها و استان یزیربرنامه یاقتصاد، شورا یشورا ،یانقالب فرهنگ

یک قوه در صورت عدم شفافیت قوای دیگر و سایر نهادهای حاکمیتی به طور عملی تضعیف عملکرد آن قوه است. چرا 

توانند کماکان مسئولیت تصمیمات خود را نپذیرند و به راحتی در فضایی غیرشفاف عمل که افراد و نهادها دیگر می

بین قرار بگیرند. این کار یکی از مهمترین نهادهایی که با رای ولی نمایندگان مجلس زیر ذرهکنند و بازخواست نشوند 

کارایی  کند. بنابراین این طرح زمانیمستقیم مردم ارتباط دارد را در برابر دیگر نهادهای انتخابی و انتصابی تضعیف می

 آرا و تصمیمات باشند.دارد که همزمان با آن نهادهای حاکمیتی دیگر نیز دارای شفافیت 

یکی دیگر از راهکارهایی که در یک سال اخیر برای مدیریت تعارض منافع نمایندگان مجلس مطرح شد، بازبینی ترکیب 

هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان است. نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس یک موضوع حساس و پیچیده است که 

شود. اخیرا طرحی در مجلس مطرح شد که ا نقص اصل تفکیک قوا میعدم توجه به ظرایف آن موجب تضعیف و ی

قوه  سیرئ هادشنیکشور با پ یعال وانینفر از قضات د ککند. براساس این طرح یترکیب هیئت نظارت را دچار تغییر می

به  مجلس بنگهبان و انتخا یشورا ریدب ینگهبان به معرف ینفر از حقوقدانان شورا کیو به انتخاب مجلس و  هیقضائ

شود. این امر ممکن است موجب تداخل وظایف و نقض اصل تفکیک قوا شود. در موضوع هیئت نظارت اضافه می

نظارت بر عملکرد نمایندگان، نظارت بیرونی و درونی مطرح است که هرکدام مشکالت خود را دارد ولی بطور قطع 
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نی برد. بعضی کشورها نظارت درونی و بیرورا زیر سوال مینظارت بیرونی اگر از جانب قوای دیگر باشد اصل تفکیک قوا 

رسند، در آنجا هم نهاد بیرونی نه از دیگر قوا و نهادها که از میان مردم عادی کنند و به مدل ترکیبی میرا با هم ادغام می

 گیرد.به انتخاب احزاب شکل می

ی ری حیاتی و غیرقابل انکار است، باید به دو نکتهی مهم مدیریت تعارض منافع در مجلس که امبدین ترتیب در مقوله

شود گیری تعارض منافع در مجلس میمکمل توجه داشت. نخست آنکه ساختار سیاسی و اجتماعی موجب شکل

بنابراین توجه به اصالح این ساختار برای مدیریت تعارض منافع باید اولویت اول باشد. دوم آنکه دیگر راهکارهای فعلی 

ساالری و یک نهاد ارض منافع در مجلس اگر در عمل موجب تضعیف قوه مقننه به عنوان یک رکن مهم مردممدیریت تع

انتخابی در برابر دیگر نهادها شود، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه خود موجب بروز مسائل عدیده دیگری در 

 شود.ساختار حاکمیتی کشور می

*** 

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

که ا ر و مدیریت تعارض منافع  یتشفاف لوایحبار دیگر تاکید کرد که  جمهور سیمعاون اول رئ، یریاسحاق جهانگ 
 نشده است. یزاعالم وصول ن در مجلس یتا امروز حت ،هدو به مجلس فرستا یبتصودر سال گذشته دولت 

با وجود مصوبه تعارض منافع که در  طی تذکری به شهردار تهران گفت: شهر تهران یشورا ، عضویحجت نظر 
 یببکل  اقوام س ریبه عنوان مد ،یشهردار رانیکه بعضا مد میاما همچنان شاهد هست دیرس بیشهر به تصو یشورا

 . کنندیم یشهردار ستمیجذب سخود را  یو نسب

نظام برنامه و  ، تضاد منافع سازمانی از جمله دریاجتماع نیپژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تأم، یمیعظ لیکائیم 
تا امروز عنوان کرده  3131از سال  یاجتماع ینختار نظام جامع رفاه و تأمقانون سابودجه را عامل معطل ماندن 

 است. 

ال با اشاره به مسئله تعارض منافع در فوتب فوتبال ونیفدراس سهیرئ ئتیو عضو ه پایسا رعاملیمد، یمهرداد سراج 
 کنندیم یتفعال یونفدراس یلهر دو در ذ ییو قضا یمسابقات و ارکان نظارت یکه مجر یکنون یطدر شراگفت: 

 ساختار باشند؟ یکمجموعه  یرو ناظر، هر دو ز یکه مجر شودیچطور م ؛باعث تضاد منافع شده است

، با اشاره به یجمهور استیر یمعاون حقوق یقانون اساس یاجرا یریگیمعاون ارتباطات و پ، یاکبر گرج یعل 
 یکه امروز در نظام قانونگذار یبیقات عجاز اتفا یکیی مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: معطل ماندن الیحه

 ینتدو و یهته یردولتیغ یحت یا یدولت یگرکه قباًل در مراکز د یحو لوا هایدهاز ا یاریاست که بس یندهد، ارخ می
 .شودیبه عنوان طرح در مجلس ارائه م یبی،های عجیسیشده، با دگرد

  9211 اسفند 32رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
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 پادزهر تعارض منافع «قانون جامع رفاه»
 77اسفند  33ـ  (یاجتماع ین)پژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تأم یمیعظ یکائیلم
 کلیات تعارض منافع 

 

 کند،یرا دنبال م یدو هدف اصل 3131سال  یبهشتمصوب ارد «یاجتماع ینختار نظام جامع رفاه و تأمقانون سا»
دت وح یجادا یگری،است و د یرانمؤثر در اقتصاد ا یرناکارآمد و غ یارانهپرداخت  یوههدف نخست، سامان دادن به ش

 در کشور است. یارانه یعدر نظام متعارض و پراکنده توز ندهیفرما
برجسته  یارحوزه بس ینا یگرانباز ینتعارض منافع در ب یاکه تضاد  رسد،یبه نظر م ؟اجرا نشد یدرستقانون به یناچرا 

ار ب یروبودجه زطور نمونه، سازمان برنامهمشاهده بود. بهقانون هم قابل یبقبل از تصو یو حت یبو از زمان تصو
 عیتالش کرد توز هایارانه یشد. بعدها، سازمان هدفمند یلشکوزارت رفاه ت یت،ها نرفت و درنهاانهیار  یسامانده

 .یدداشته باشد و سرانجام هم به هدف خود رس یاررا در اخت هایارانه
 ییابرجسته بود، شناس یاراز آن بس یشرا که پ یراننهادها و مد ینتعارض منافع ب کرد،یتالش م« قانون جامع رفاه»

هدف قانون جامع رفاه، حل تضاد منافع  .است یرانتعارض منافع نهادها و مد و متعادل سازد و در واقع، پادزهر
که از  یتاز کارمندان حاکم یمثال بخش یبرا کرد؛یم ییخودنما یشغل یهاکه در نظام بود یاجتماع یهاگروه

 یداب «یاجتماع ینقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم»کامل  یبرخوردار بوده و هستند با اجرا یخدمات رفاه باالتر
نان وزارت نفت با کارک یرخانهدب ارکنانمثاًل، ک یخدمات رفاه ینصورت، ب ینو در ا شدندیکارمندان م یرسا یفردهم

 ،جمهوریسنگهبان و رئ یمسئول دفتر شورا یحت یانخواهد بود  یوپرورش، تفاوتوزارت آموزش یرخانهمثاًل، دب
 نخواهند داشت. یفاحش یافتیدفتر فالن وزارتخانه، تفاوت درنسبت به مثاًل، مسئول  یشتریخدمات ب

 یدهادن یاسیو انعکاس آن را در نظام س یاجتماع یهاگروه ینتضاد منافع ب یترخ داد که واقع یاشتباه بزرگ وقت
 نند،کیتالش م یپرور یحام یقاز طر یاسیس یهارانت، گروه یعبر توز یمبتن یاسیساختار س یکدر  یم.گرفت

ها، اغلب نهادها، گروه یست،دور از انتظار ن یی،فضا ینکنند و در چن یتخود را تثب یو اجتماع یاسیس گاهیجا
چون وزارت  یو واحد یرسم یستمیرانت خود را به س یعتوز یحاضر نشوند ابزارها نفوذ،یذ یهاها و هستهسازمان

 .رندیخود بپذ یانحام یانرانت م یعتوز ارهایسازوک یانرا به ز یکرفاه، واگذار کنند و تن دادن به قواعد بوروکرات
 . تعارضماندیم یبه همان نسبت تعارض منافع هم باق ماند،یم یداردر جامعه پا یقواعد رفتار یکسری کهیمادام

گر ا نابراین،کشور است. ب ینهاد یباتقدرت در جامعه و انعکاس آن در ترت یهاکانون یعاز توز یظاهر یهمنافع ال 
 یحت یا مییررسو غ یرسم یکند که شامل قواعد ییرهم، تغ ینهاد یباتترت یدبا یمتعارض منافع هست ییرال تغدنب

ها و سازمان یندر روابط ب ییریتغ یچه بینیم،یاما م است که همانند گذشته، حضور دارند. ییها و نهادهاسازمان
نافع هم سر است که تعارض م یعیطب ین،ته است. بنابراصورت نگرف ینهاد یباتدر ترت ییریتغ یانشده  یجادها اگروه

 بماند. یخود باق یجا
موانع همچنان وجود دارند،  ینشوند و اگر ا یابییشهو ر ی، بررس31نشدن قانون مصوب سال  ییموانع اجرا یدبا

از  یگره بزرگ نده،ماینقانون بر زم ینبرطرف کردن اتخاذ شود تا ضمن بازگشت به ا یالزم برا یو راهکارها یرتداب
 و فقر را باز کند. یو فاصله طبقات یخطرناک رفاه اجتماع یهاچالش

  پایگاه خبری یکتا  
 

https://www.yektapress.com/fa/amp/news/18980
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 شودلوایح شفافیت و تعارض منافع توسط مجلس حتی اعالم وصول هم نمی
 77اسفند  33ـ  جمهور( یساول رئ )معاون اسحاق جهانگیری

 ی تعارض منافعطرح و لیحه 
 

 نیدر کار است و ا یکه اشکال دهدیشده نشان م یشترعدد فسادها ب ی،همه سال از دستور رهبر ینبعد از ا ینکها
 یندر ا یدج یشناس یبآس یدکه با کنیمیعمل نم تدرس یاو  یستیمدر مبارزه با فساد صادق ن یابدان معناست که 

را  یتشفاف یحهال  فساد وجود خواهد داشت. یردقرار نگ اییشهش یوارپشت د یزهمه چ ی. تا وقتیردبخش صورت پذ
 ت.نشده اس یزمصوبه اعالم وصول ن ینا یاما تا امروز حت یم،و به مجلس فرستاد یبدر سال گذشته در دولت تصو

به  یینها یبتصو یو برا یبدر دولت تصو یزتعارض منافع ن یحهال  است.فساد  هایینهاز زم یگرد یکیتعارض منافع 
د و باش یرگ یماست تصم ینفعکه خود در آن ذ یحق ندارد در موضوع یدولت یرمد یچه مجلس فرستاده شده است.

 .گرددیباز م یهعمدتا به خود قوه مجر یزموضوع تعارض منافع ن
ت دولت که شده اس یمتیدولت به هر ق یندر ا یدست و باا یکمبارزه با فساد تحقق کامل دولت الکترون ینقش اصل

 ینظارت یهاو پول با استفاده از سامانه ینزم یعنیفساد  یبرسد چراکه دو کانون اصل یبه نقطه قابل قبول یکالکترون
 و کنترل هستند. یابیرد بلقا

  ار فردا موسسه تحلیلی باز  
 

 

 ؟اصالح کارگزار ایمبارزه با فساد اصالح ساختار مقدم است  یبرا
 77اسفند  33ـ  (فعال دانشجویی) یچاوش یعل
 کلیات تعارض منافع 

 

مبارزه با فساد اصالح  یبرا» یرانا یانمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل یننهم نهایییمهمناظره اول مرحله ن

 یلع فکرت به عنوان مخالف و فرهنگ به عنوان موافق برگزار شد. یمدو ت ین، ب«رساختار مقدم است بر اصالح کارگزا

است  یادساختار بن یاکه  آیدیاز تعارض منافع بر م یفساد اقتصادگفت فکرت به عنوان مخالف گزاره  یماز ت یچاوش

ساختار  که یاراتیه اختکه به واسط یحقوق یا یقیاست. شخص حق یجنتا یاواژه دوم کارگزار ید. کلیانبنعامل یا

 یانامه یینو آ ینظام حقوق یا. ساختار هم چارت دهدیانجام م یکنشگر هکرده در آن محدود یضبه او تفو یحقوق

است  ین. حال سوال ایکارگزاران حقوق یوضع قانون از سو یعنیساختار  یقانون یاراتدارد. اخت یاراتیاست که اخت

از آن  و بعد کندیم وضعکارگزار ساختار را  یر؟خ یار وجود دارد که قانون وضع کند از کارگزا یرغ یگریمنشأ د یاکه آ

زار وجود ساختار و کارگ ینب یالکتیکینوع رابطه د یکدور بوده و  یک ین. ایردبگ اررا از خود ساخت یتشمشروع یدبا

 تعارض گویندیم شودیت مصحب یوقت آوردینم یدو دوره است در مجلس را یندگاننما یآرا یتطرح شفاف دارد.

 یلتبد اییشهچرا که بودجه را به اتاق ش کندیعملکرد مخالفت م یدولت با ارائه بودجه بر مبنا یامنافع وجود دارد. 

 .کنندیدهد اما ساختار را کارگزاران اصالح م ییرافراد را تغ تواندی. ساختار مکندیم
 سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 

 

https://www.tahlilbazaar.com/news/78139
https://www.tahlilbazaar.com/news/78139
http://isojd.ac.ir/fa/news/2316
http://isojd.ac.ir/fa/news/2316
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 ت؟یستعارض منافع در مبارزه با فساد چ یریتمد یحهال یراتتاث
 77اسفند  33ـ  (یدادگستر یل)وکمحمد صادق آل محمد  یدس
 تعارض منافع ی طرح و لیحه 

 

مبارزه با  یبرا یفراهم آوردن راهکار ”یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتمد“ یحهال 
 یتحساس یو عموم یبه تعارض منافع خصوص یحهال  یندر ا است. ییو شبه قضا ییقضا ی،اقتصاد  ی،مفاسد ادار

 یکتممل یاهداف و منافع عموم ینموارد ب یدر برخ یمملکت ینمقامات و مسئول یرانشان داده شده است ز یشتریب
و کارکنان  ییمقامات قضا یناز جمله ممکن است گاه ب شوند؛یرض منافع مواجه مخود با تعا یو منافع خصوص

وسط ت یطرف یاصل ب یترعا یتیوضع یندر چن ید؛آ یشاختالف، تعارض منافع پ ینقضا و داوران طرف ستگاهد
 است.   یو حتم یکاماًل ضرور ینهاد داور یزو ن ییو شبه قضا ییقضات و داوران در مراجع قضا

 یاقتضا دارد که چنانچه قاض یمملکت یادار ینهادها یو حت یو داور ییقضا یتقالل و مستقل بودن نهادهااصل اس
موارد  نیداشته باشد؛ در ا یداستقالل خود شک و ترد یا یطرف یب یتدر رعا گیرندهیمتصم یهر مقام ادار یاو  داور و 

 با
ً
  .یایدن یشتا شبهه اختالف منافع پ یدنما یارامتناع و خودد یریگ یمو تصم ریاز قضاوت و داو یدقطعا
موالن مش یمنفعت شخص ینشده است که در مواقع تعارض ب یشیدهاند یریتعارض منافع تداب یریتمد یحهدر ال 

اعمال شود و  یو نظارت موثر یریتمد یآنان با منافع عموم یقانون یاراتاعمال اخت یا یفقانون در مقام انجام وظا
 اح یجلو

ً
 گرفته شود. یقطر ینا زا یفیو وظا یو اقتصاد یاد ادارفس یانا

 ینخلفبا مت یاگر برخورد جد. عوامل بروز فساد در نظام مملکت است ینتراز مهم یکیمبارزه با تعارض منافع  یبررس
از تعارض منافع کاهش  یشود و  فساد ناشمحقق می وکراسیجلب خواهد شد و  دم یشود بدون شک اعتماد عموم

از هر  ،یاسالم یبه مجلس شورا یمیتعارض منافع تقد یریته مدیحکه ال  یدبه عمل آ یجد یسع یدبا .یافت خواهد
 مبارزه با فساد از هر نوع باشد. یبرا یموثر یقتا  طر یدو به  مرحله اجرا درآ یبو تصو یلو جهات مختلف تکم یثح

  خبری تاریخ ماپایگاه  
 

 

 مصوبه تعارض منافع وجود با  یدر شهردار یو نسب یجذب اقوام سبب
 77اسفند  37ـ  شهر تهران( یاسالم یشورا یهای مردممشارکت یتهکم ییس)ر یحجت نظر

  ی شوراها و شهرداریحوزهتعارض منافع در 
 

 یهردارش یرانکه بعضا مد یمتاما همچنان شاهد هس یدرس یبشهر به تصو یبا وجود مصوبه تعارض منافع که در شورا
 یداکنند لذا بمی یشهردار یستمهمسرشان را جذب س یاخود را و  یو نسب یکل  اقوام سبب یرمشخصا به عنوان مد

 مصوبه شورا با دقت الزم دنبال نشده است. ینگفت ا
و  اجرا شود یدارشهر  یستمبه دقت در س یستبادهم که مصوبه تعارض منافع میتهران تذکر می یلذا به شهردار

 کامال خالف مقررات است. یو نسب یجذب اقوام سبب
  خبرگزاری ایسنا 

 

https://tarikhema.org/news/107657
https://tarikhema.org/news/107657
https://www.isna.ir/news/99121914255
https://www.isna.ir/news/99121914255
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 تضاد منافع در وزارت بهداشت، مانعی مقابل تسهیل صدور مجوز
 77اسفند  37ـ  (اقتصاد سالمت اتاق تهران ونیسیکم رئیس) عربیمحمود نجف

  ی سالمت و درمانحوزهتعارض منافع در 

 

 طیو بهبود مح شیمطالعات پا یمرکز مل سیدر نشست اسفندماه خود که با حضور رئ یبخش خصوص ندگانینما
 یاعطا ها وها و دستورالعملمرتبط با صدور بخشنامه یاصل یهاچالش انیوکار وزارت اقتصاد برگزار شد، به بکسب

 . مجوزها پرداختند
وم جداول موس ریماه سال گذشته، درگ یاقتصاد سالمت اتاق تهران از د ونیسیعنوان کرد که کم عربیمحمود نجف
تومان  اردیلیم 366محل،  نیکه سازمان غذا و دارو مرتکب شده، دولت از ا یاست و به موجب تخلف IRCبه فهرست 

وزارت  .دهدیم شیمحور را افزااقالم سالمت متیداده و ق شیرا افزا دیتول نهیمساله هز نیکه ا کرده ییدرآمد شناسا
ه صورت است. بنکرده نیامر تمک نیوزارتخانه تاکنون نسبت به ا نیا اما جداول شده، نیبهداشت مکلف به اصالح ا

هبود مرکز ملی ب یریگیکار مورد پوکسب یصدور مجوزها یازسو ساده لیفهرست را در قالب تسه نیاصالح ا لوتیپا
حوزه بهداشت و درمان را  زیصدور مجوزها، ن لیدر مورد تسه یادار یعال ی. مصوبه شوراوکار قرار گیردمحیط کسب

 است که وزارت بهداشت مملو از تضاد منافع است. یدر حال نیدانسته است. ا یمستثن
 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 

 

 یقیکانون سهامداران حقچگونگی مدیریت تضاد منافع در ایجاد 
 77اسفند  37ـ  (بورس یعالیعضوشوراو  رانیا یگذار هیرماس یکل کانون نهادهار یدب) یاسالم دیسع
  بازار سرمایهتعارض منافع در 

 

تند.  داران خرد هس اسهامی یقیگذاران حق هیکانون سرما جادیبه دنبال ا هیبازار سرما رانیاز مد یسال هاست که تعداد
 لیسهامدار خرد، تضاد منافع و ... مسا فیعرت ت،ینحوه فعال ت،یعضو طیوجود دارد.  شرا نهیزم نیهایی در اچالش

تداخل  یعنی ست،یمنافع اعضا همخوان ن یعضو گاه 1۴3با  رانیا یگذار هیسرما یاست. در کانون نهادها یدیکل
را  یشتریمشکالت ب رتریفراگ اریبس یبا اعضا یاست که تضاد منافع قطعا در کانون یدرحال نیوجود دارد. ا تیفعال

.  میبازکن هیحفظ حقوق سهامداران خرد در بازار سرما یراب یو کانال چهیدر دیاما باهمه مشکالت با کند. می جادیا
شود قطعا  جادیا یکانون نیاگر چن است. نییپا اریکشورها بس ریبا سا سهیدر مقا نهیزم نیما در ا تیمتاسفانه رتبه فعال

ت و با اس ادیز اریتضاد منافع بس میبه دنبال آن هست که یادهیمشترک سهامداران خرد باشد. اما در پد یصدا دیبا
 .  میمشترک داشته باش یدر آن صدا میتواننمی یفعل یاجتماع طیشرا

گذار هیسرما ونیلیم ۶0 یبود امروز احتماال به جا میمستقریغ یگذارهیبه نفع سرما هیاگر ساز و کار بازار سرما
 قیتوانستند منافع خود را از طریها مو آن میدر سهام داشت یگذارهیصندوق سرما یتعداد مشخص  م،یمستق
 کنند. یریگیپ یفعل یهاکانون

 سایت خبری تحلیل بازار 
 

http://www.tccim.ir/story/?nid=67447
http://www.tccim.ir/story/?nid=67447
https://www.tahlilbazaar.com/news/78203
https://www.tahlilbazaar.com/news/78203
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 در مجلس استپشت تعارض منافع همچنان   الیحه مدیریت
 77اسفند  37ـ  (یجمهور یاستر یمعاون حقوق یقانون اساس یاجرا یریگی)معاون ارتباطات و پ یاکبر گرج یعل
 ی تعارض منافعطرح و لیحه 

 

ر بود فک ینها قبل به ا، از مدتکه با آنها مواجه بود ییهاو مسأله دیدیخود م یرو یشکه پ ییهادولت بنا به چالش
 یو زمان شد ینتدو یجمهور یاستر یحقوق نتتوسط معاو یحهال  ینکند. ا ینتعارض منافع را تدو یریتمد یحهکه ال 

 یحهال  سینو یشپ. به ما سپرده شد یقانون اساس یاجرا یگیریمعاونت پ یتو مسئول یمآمد یکه ما به معاونت حقوق
را  یحهال  یندادند و ا یلتشک یمتعدد یارجلسات بس یود، همکاران ما در معاونت حقوقمفصل ب یارتعارض منافع بس

 کند.  یداپ یلماده تقل ۴6تر شود و به گرفته شد کوتاه یمتصم یتکردند. در نها یبررس یاز نظر کارشناس
ز در که امرو یبیقات عجاز اتفا یکیهنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و  یحهال  ینکه من اطالع دارم ا ییتا جا

 یردولتیغ یحت یا یدولت یگرکه قباًل در مراکز د یحو لوا هایدهاز ا یاریاست که بس یندهد، ارخ می ینظام قانونگذار
 ییاهاز موارد طرح یاری. در بسشودیبه عنوان طرح در مجلس ارائه م یبی،های عجیسیشده، با دگرد ینو تدو یهته

و  یپیتا یراداتفرصت نکردند که ا یندگاننما یشده است اما متأسفانه حت یزعالم وصول نا یکه حت یمرا شاهد هست
در عرصه  یلموضوع در وهله اول به چشم مجلس خواهد رفت. تعج ینها را اصالح کنند که دود اطرح ینا یرایشیو

 ها را ندارد.طرح ینا یلها فرصت تحلمرکز پژوهش یاست که گاه یبه نحو یقانونگذار
که در طول چهل سال گذشته، توسط افراد متصل به حکومت اندوخته شده،  ییهااز ثروت یاریمن معتقدم بس

ها کوچ ها به کاخاز افراد از کوخ یاریکه داشتند، بس یمتعارض یهامنفعت یندر کنار هم یقتنامشروع است و در حق
 یطور ممکن است شخصسد جوع بوده است. چبه مقدار   یشههم یهای عمومکارکنان بخش یافتیکردند. حقوق در
 یانهای آنچنیهبه سرما یدولت یانهحقوق ماه یقاز طر ی،خاص یاقتصاد یتای داشته، نه فعالیژهکه نه تخصص و

 ب،یتعارض منافع خوب است اما مهمتر از تصو یا یتمانند شفاف یحیلوا یبخاطر تصو ینباشد.  به هم یافتهدست 
 قانون است.  یدون اغماض و بدون استثناو ب یارتمام ع یاجرا

دو قوه  یندر ا یا یداجرا نکن ییهاما در قوه قضا یداجرا کن یهقواعد مبارزه با تعارض منافع را در قوه مجر توانیدیشما نم
. ستی. تعارض منافع و مبارزه با آن استثنابردار نیداجرا نکن یاالمر رهبرتحت یو نهادها یرهبر یاما برا یداجرا کن

 یشده است، نشانه ناتوان یلتبد یو به عرف قانونگذار یمشاهد آن هست یکه در نظام قانونگذار یزهاییتجو ینا
 یعنی رید؟یاجازه بگ یاز رهبر یکار خوب نظارت یکانجام  یبرا یدشما قصد دار یعنیدر مبارزه با فساد است  یستمس

 دیابر بن ینکهدارد بر ا یلتما یکه رهبر یدک دارمخالف فساد و تعارض منافع است؟ ش یکه رهبر یدشک دار
که  ینظارت  یرد؟نظارت صورت بگ یمافرمان امام و صدا و س ییبرکت، ستاد اجرا یادآستان قدس، بن مستضعفان،

 . یستبر کسب اجازه از نظارت شونده باشد، اساسا نظارت ن یمبتن
ها از ظلم یبرخ یشهکه با آن مبارزه نشده است. ر وجود داشته یمتعارض متعدد هاییتدر چهل سال گذشته موقع

 یعکه هنوز هم تجم یددانجستجو کرد. می یقواعد روشن حقوق یدر عدم اجرا یدرا با یهای کنونیعدالت یو ب
 رود.به شمار نمی یزن یحیو ظاهرا عمل قب یستن منوعنگهبان م یمحترم شورا یفقها یها و مشاغل براسمت

 خبرگزاری ایلنا 
 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1049214
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1049214
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 سادو مقابله با ف یتپنل شفافبررسی تعارض منافع صداوسیما در 
 77اسفند  ۶3ـ ها یشکدهجامعه اند

 کلیات تعارض منافع 
 

 1ارائه از  ۴با  استگذاری،یس یمل یزهپنل مرحله دوم جا ینو مقابله با فساد، به عنوان شانزدهم یتپنل شفاف
از  یبه اقسام یران،ا یبرا یتشفاف یشکدهاز اند یعباس یمصطف .یداسفندماه به انجام رس 30روز در  یشکدهاند

زمان سا یندر ا یو استان یقوم هاییزهتعارض را انگ یناز انواع ا یکیپرداخت و  یماتعارض منافع در سازمان صداوس
ا در ر  یرانا یمهم گرجستان برا یهادرس ی،جمهور یاستر یکهای استراتژیکز بررساز مر  یکالج یول کرد. یمعرف

 متمرکز دانست. ینهاد متول یک یجادباره و دوما ا ینسند جامع در ا یمموضوع مبارزه با فساد، اوال تنظ
راهکار  را مرور کرد و ینجوم یهاو جامعه، سرگذشت حقوق یتحاکم یاز مرکز توانمندساز ییرضا یخش راضیه

 یانتفرزاد حج ی،پنل را سحر کوثر ینا داوری داد. یشنهادپ یچیدهمعضل پ ینحل ا یپرداخت متمرکز دستمزد را برا
 بر عهده داشتند. ساززادهیتچ یرحسینمقدم و ام

  هاجامعه اندیشکده 
 

 

 شود تعارض منافع یگزینها جادفاع از منافع مشترک باشگاه
 77اسفند  37ـ  (فوتبال یونفدراس یسهرئ یئتو عضو هیپا سا یرعامل)مد یمهرداد سراج

  ورزشتعارض منافع در 
 

 مناطق کمتر برخورد یو متول یمل هاییمفوتبال مسئول ت یونفدراس
ً
ر اتوسعه فوتبال در تمام نقاط کشور، خصوصا

نترل دارد نظارت و ک یتفوتبال شأن یونمسابقات فوتبال کند. فدراس یبرگزار فخود را صر یوقت و انرژ یداست. نبا

ورت در ص منتقل کند. یگو سازمان ل یونمسابقات را به خارج از ساختار فدراس یبرگزار ییاجرا یتمسئول یدو با

چارچوب  در یانضباط یتهاخالق و کم یتهداوران، کم یتهکم فوتبال از جمله یونفدراس یطرح ارکان نظارت ینا یاجرا

 به وظا یدجد یکردیفوتبال با رو یوناساسنامه فدراس
ً
خود که همان نظارت و کنترل است، خواهند  یذات یفصرفا

 یکه مجر یکنون یطمسابقات را کنترل کنند. در شرا یبرگزار اجرایی یندهایفرآ توانندیم یتپرداخت و با اقتدار و جد

باعث تضاد منافع شده است، چطور  کنندیم یتفعال یونفدراس یلهر دو در ذ ییو قضا یمسابقات و ارکان نظارت

  ساختار باشند؟ یکمجموعه  یرو ناظر، هر دو ز یکه مجر شودیم

 یرخب یبراشده است و  یجادا یوندر فدراس یراخ یهامتعدد که در سال هاییبآس یرشپذ یعنی یطشرا ینا یادامه

 یرانرک مدتح یشده و باعث سخت یلپرونده تشک ییو محاکم قضا ینظارت یهادر دستگاه یوناز افراد شاغل در فدراس

 شده است.  یونفدراس

تعارض منافع در  یگزینها جاخواهد شد دفاع از منافع مشترک باشگاه ثباع یحاکم در بخش خصوص یخردمند

 خواهد بود. یرانفوتبال ا یآن رشد و اعتال ییفوتبال بشود و کارکرد نها یریتمد
 ورزش سه 

 

https://iranthinktanks.com/transparency-and-anti-corruption-panel-video-report-phase-ii-of-the-national-policy-award/
https://iranthinktanks.com/transparency-and-anti-corruption-panel-video-report-phase-ii-of-the-national-policy-award/
https://iranthinktanks.com/transparency-and-anti-corruption-panel-video-report-phase-ii-of-the-national-policy-award/
https://iranthinktanks.com/transparency-and-anti-corruption-panel-video-report-phase-ii-of-the-national-policy-award/
https://www.varzesh3.com/news/1742502
https://www.varzesh3.com/news/1742502
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 با وجود تعارض منافع  یواقع یامکان ایجاد بخش خصوصعدم 
 77اسفند  39ـ  (جامعه شناس) میثم مهدیار

  تعارض منافعکلیات 
 

له مسئ یدبا یساز یرو در کنار خصوص ینبا وجود تعارض منافع وجود ندارد، از ا یعواق یامکان ایجاد بخش خصوص
 یسازیاز جمله آموزش خصوص یخدمات عموم یدنبا یسازیمعتقدم به بهانه خصوص. تعارض منافع حل شود

 .دونشیجامعه م یینطبقات پا یهستند که موجب تحرک اجتماع یاجتماع یهامسائل نردبان ینچرا که ا ند؛شو
اجازه  نییبه طبقات پا یداست که ما با یدر حال ینو ا گذاریمیدست طبقات مرفه جامعه را باز م یساز یما با خصوص

کرد؛ البته تمام  یجلوگیر هایواگذار یراز فساد در مس توانیم یتبا اعمال شفاف یم.بده یاجتماع یسازمانده
 یضاو اع یروز یوقت یراه شکست خوردند. به هر رو ینطلب در احمجالس اصولگرا و اصال مامو ت یبرالاقتصاددانان ل

 .رخ بدهد یانتظار داشت که تحول توانینم کنندیم یتفعال یارشد ستاد وزارت بهداشت خود در بخش خصوص
  خبرگزاری دانشجو 

 

 

 گری دولت در سازمان بورس عامل ایجاد تضاد منافع استتولی
 77اسفند  ۶۶ـ  بورس( لگری)تحلی محمدرضا قاسم

  ایهبازار سرمتعارض منافع در 
 

ازار در ب یگذارارزش یطرف و دشوار کیاز  هیبودن بازار سرما الیمعامالت برخط و س لیبازار به دل یهارشد تراکنش
عاالن به نظارت بر رفتار ف ازی( لزوم نیگذارتنوع محصول و روش ارزش لی)به دل یمال یبازارها ریبه نسبت سا هیسرما

 ییو کارآ تیشفاف نیدر انجام معامالت و همچن یطرفیو ب ارتنحوه نظ ی. ولکندیرا دوچندان م هیبازار سرما
ها. بر هر کدام از نماد یصورت انفراداز نظارت، آن هم به یاست و نه صرفا ظاهر هیبازار سرما یاصل ازیبازار ن یاطالعات

از بروز  یریدر جلوگ یاقهیسلآن ناظر نمادها وجود دارد برخورد  رمجموعهیکه به نوع رفتار ناظر بازار و در ز یرادیا
ظارت اعمال نعدم ایاعمال  ینحوه نظارت و باز بودن دست ناظر برا فیرفتار به مبهم بودن تعر نیتخلفات است که ا

معامالت، حجم سهام شناور آزاد، ارزش معامالت روزانه بازار  زانیاندازه سهم، م کهیگران است. درحالبر رفتار معامله
 یهاگر در نحوه معامالت مهم است، مثالتخلف معامله قیمصاد نییتع یصنعت متبوع سهم برا یتمعامال تیو وضع

 . دهدیمختلف را نشان م یناظران در نمادها یکه تناقضات رفتار میدار یادیز
ارت نظ یارائه شده که به نظر استقالل سازمان بورس برا یدستکار یهاشائبه نیکاهش ا یبرا یادیز یراهکارها

 یهایقوقح یاصل یاست. متول هیاصالحات در بازار سرما یهسته اصل ها،یرفتار حقوق ژهیوو به هیهتر بر بازار سرماب
که  شودیم ییهایقیتضاد منافع با حق جادیهمان دولت است که سبب ا یاقتصاد دولت نیدر ا هیفعال در بازار سرما

 رانهیگو نه سخت قیدق نیبه قوان ازیبازار هم ن یرفتار معامالت از حقوق آنان است. نظارت بر تیحما یاصل یخود متول
به  است،در نحوه نظارت  یانسان یهم از خطا یرادیدارد که دامنه اعمال نظر ناظر بازار را محدودتر کند که اگر ا

 حداقل ممکن برسد.
  پایگاه خبری ُپرسون 

 

https://snn.ir/fa/news/918079
https://snn.ir/fa/news/918079
https://purson.ir/fa/content/257487
https://purson.ir/fa/content/257487
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 نگار آمریکاییروزنامهاتهام عدم افشای تضاد منافع برای یک 
 77اسفند  ۶۶ـ  دانشجو یالملل خبرگزار نیگروه ب
 تعارض منافعهای جهانی نمونه 

 

 پست،نگتنیواش مز،یتاورکیویاز جمله ن ،ییکایشده آمرشناخته یهاهیدر نشر یادیمقاالت ز فریش
( دارند یرانی)و ضدا یضدروس تیمقاالت ماه نیااز  یاریمنتشر کرده است. بس ترزیافرز، و روفارن ژورنال،تیاستروال

شود.  یفمعر  هیو روس رانیا انیم ییایجغراف تیبا موقع کایآمر یبرا یکیبه عنوان شر جانیها تالش شده آذرباو در آن
 وابستگ ۶63۴تا سال  فریاست که ش یدر حال نیا

ً
و  کردیها افشا مرسانه نیا یخود را برا کیآکادم یهایصرفا

ماه  مزیتاورکیویهست. ن زین« سوکار»موسوم به  جانینفت آذربا یشرکت دولت سیکه مشاور رئ کردینم یااشاره
ان ارمنست انیم یهادرباره تنش فریبه قلم ش «هیروس یبعد یخوارنیزم»تحت عنوان  یامقاله ۶63۴سپتامبر سال 

 ینوببه قفقاز ج یاندازبه فکر دست مهیعد از کرممکن است ب هیمنتشر کرد که در آن ادعا شده بود روس جانیو آذربا
 آذربا

ً
 تادداشی» کیوادار شد  مزیتاورکیوین ادداشت،ی نیهفته پس از انتشار ا کی حدود( باشد.جانی)و احتماال

 انجام داد( که از ا زین پستنگتنیکه واش یمقاله اضافه کند )کار نیا یبه انتها «یریسردب
ً
 ود:قرار ب نیبعدا

 جانیت آذربانف یمشاور شرکت دولت سندهیافشا نکرد که نو جان،یارمنستان و آذربا انیها ماله با موضوع تنشمق نیا»
ه او را ملزم را امضا کرده ک یستون نظرات، قرارداد سندگانینو ریمقاله، مانند سا نیا سندهینو فر،یبوده است. برندا ش

 نیبا ا فری[ از روابط شمزیتاورکیوی]ن رانیوه، را افشا کند. اگر دببالق ه، چه بالفعل و چ«تضاد منافع»هرگونه  کندیم
 «رابطه را افشا کند. نیا کردندیشرکت اطالع داشتند، به او اصرار م

 یمخف گریبرا ال  فریش یمقاله انتقاد و حت نیاز انتشار ا گرید یهاعذر بدتر از گناه بود و رسانه یبه نوع «ادداشتی» نیا
 میتحقق منافع رژ یخود در پ تیدر تمام دوران فعال فریکه ش ستین یکردند. شک فیتوص جانیدولت آذربا

 یکه تقر جاستنیبوده است، اما نکته مهم ا جانیو کشور آذربا یستیونیصه
ً
 یااو اشاره یاهیوگرافیاز ب کدامچیدر ه با

 .شودیدو نم نیبا ا یو کینزد یبه همکار
  خبرگزاری دانشجو 
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 نخ جراحیتا گوسفند  ۀرودتعارض منافع؛ از  مجازی: فضای تحلیل
 

 سمانه سهرابی 
 

های اخیر مسئلۀ تعارض منافع در بورس، مجلس و نظام سالمت همچنان در صدر واکنش در هفتۀ گذشته، مانند هفته
د. اما اظهارنظر یک عضو شورای شهر تهران در مورد نمودی از تعارض منافع های اجتماعی و توئیتر بوکاربران شبکه

های تلگرامی را از آن خود در شهرداری تهران سبب شد تعارض منافع در شهرداری رتبه اول بازتاب خبری در کانال
ادیق متنوع آن در صکند. در گزارش پیش رو به تحلیل واکنش کاربران توئیتری و تلگرامی به مسئلۀ تعارض منافع و م

 ایم. پرداخته 4911اسفند  02تا  41حد فاصل 

 

شویم که مفهوم تعارض منافع در عرض یک سال رشد قابل توجهی نزدیک می 3177های سال در حالی به آخرین هفته

زی اهای اجتماعی پیدا کرده است. در یک سال اخیر کوشش شد که واکنش کاربران فضای مجدر افکار عمومی و شبکه

)و به ویژه توئیتر( به مسئلۀ تعارض منافع هفته به هفته مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. در این یک سال روند رو به رشد 

ت که به هایی اسایم. رشد کّمی ناظر بر افزایش نسبی تعداد توئیتهای اجتماعی شاهد بودهکّمی و کیفی را در شبکه

 ناظر های مختلف کشور دست میفع در بخشطور مشخص بر مصادیقی از تعارض منا
ً
گذارند. افزایش کیفی نیز عمدتا

نافع پنداری تعارض مفهمی در مورد تعارض منافع است. در ابتدای سال شاهد یکسانبر کاسته شدن از ابعاد ابهام و کج

ر رسیدیم، تدقیق مفهومی دهای مفهومی بودیم. اما هر چه به پایان سال با فساد، منافع متضاد طبقاتی و دیگر حوزه

ه رغم آنکهای اجتماعی علیدهندۀ آن است که شبکهاظهارنظر کاربران توئیتری مشهودتر شده است. این امر نوید

وانند به تپتانسیل تبدیل شدن به محل پراکندن اطالعات غلط و غیردقیق در مسائل مختلف را دارند، در عین حال می

ای که گام به گام منجر به صۀ عمومی به معنای هابرماسی آن تبدیل شوند. مفاهمهکانونی برای بحث و مفاهمۀ عر 

 شود. پاالیش و بهبود فهم عمومی از مسئلۀ غامض و مخربی چون تعارض منافع می

 : سال تعارض منافع بورسی 11سال 

دیل ندگی عموم ایرانیان تبای چنین فراگیر در ز کرد بورس و بازار سرمایه ظرف یک سال به مسئلهکس تصور نمیهیچ

های خرد و کالن در این بازار سبب شد به زودی زیر و بم شود. بازی پیچیده دولتمردان با بازار سرمایه و جذب سرمایه

ارض های اخیر، مسئلۀ تعهای تخصصی و عمومی شود. در هفتۀ گذشته نیز مانند بسیاری از هفتهاین بازار وارد تحلیل

ها و مصادیق بیشتری از بروز تعارض منافع در سیستم فعلی بازار سرمایۀ اب داشت. هر روز نمونهمنافع در بورس بازت

طرف  گردد؛ از یکترین و فراگیرترین مصداق به تعارض منافع دولت در بازار سرمایه بازمیشود. کالنکشور مطرح می

های ها و موسسات و بنگاهدیگر با عرضۀ سهام شرکت گر و ناظر در بازار بورس را بر عهده دارد و از طرفدولت نقش تنظیم

شود. این امر به تعارض منافع سازمانی از نوع اقتصادی وابسته به خود در بازار، به کنشگر بازار بورس بدل می

 هتواند به سطوحی از کارکنان دولت نیز تسری یافتشود. به عالوه، میگذاری برای خود و نظارت بر خود منجر میقاعده
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های های مرتبط، موقعیتو دسترسی به رانت اطالعاتی از سوی مدیران، سیاستمداران و کارکنان بورس و دیگر دستگاه

 آشکاری از تعارض منافع را رقم بزند. 

د. شوگذاری بورسی نیز نمودار میهای سرمایهاما در سطح خردتر، تعارض منافع در بورس در رفتار کارکنان صندوق

 هایی از تعارض منافع هستند که نیازمندغیردولتی بازار بورس درگیر موقعیت -کالن و دولتی  -مالن خرد بنابراین عا

 تدبیر جدی برای مدیریت است. 

 ها خالی از لطف نیست: در هفتۀ اخیر دو توئیت مشخص به مسئله ی تعارض منافع در بورس پرداختند که نقل آن

 : supreme   اجرای دقیق و  -نوسان هست ولی بعدش باید کار های زیادی انجام بشه :  اولین اقدام حذف دامنۀ

یق بازار تعم -گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه به جای مالیات بر تراکنش  -سخت گیرانه ی قانون تعارض منافع 

 . برگشت رویکرد سازمان به وظایف اصلی و رگوالتوری به جای دخالت -آپشن 

کارگزاری حداقل در ایران، با سود کردن شما تضاد منافع دارد. سود شما در گروی صبر سیستم : پیشگوی اوماها  

 قراری! است و سود کارگزار در گروی بی

های دولتی در بورس اشاره دارد و دیگری به تعارض از دو توئیت مذکور یکی به همان مسئلۀ تعارض منافع دستگاه

چند و چون این دو مصداق را باید به کارشناسان و متخصصان بازار  های بورس. ارزیابیمنافع در سطوح کارگزاری

های بازار سرمایه با مسئلۀ تعارض منافع بیانگر یک متفاهم عمومی در ثباتیسرمایه واگذار کرد، اما تحلیل مسائل و بی

 جامعه در مورد پیامدهای مخرب تعارض منافع است. 

 انبان پرتعارض نمایندگان مجلس 

سبب شده  3۴66یندگان مجلس به معافیت مالیاتی اعضای هیئت علمی، قضات و پزشکان در قانون بودجۀ تصمیم نما

که همچنان سیل انتقادها در فضای توئیتری نسبت به این اقدام ادامه یابد. با اینکه چند هفته از این تصمیم گذشته و 

 در فضای شبکه
ً
مسئله و احساس تبعیض اعضای جامعه از این  های اجتماعی مطرح شده، اما قبحاین موضوع مکررا

های دهد. مطلبی که در این زمینه در کانالاقدام اجازۀ خارج شدن موضوع از دستور کاربران فضای مجازی را نمی

 تلگرامی زیادی بازنشر شد به طور خالصه از این قرار است: 

« عتعارض مناف»�کنند؟ سانی را دنبال مینمایندۀ مردم یا نمایندۀ دانشگاه؟ نمایندگان مجلس منافع چه ک» 

گری به جای اینکه برای افزایش دستمزد کارگران گیر کرده. نمایندگاِن مدعِی انقالبیپیشرفت کشور را زمین

ضای زنند تا مبادا مالیات اعای بیاندیشند و مشکالت معیشتی مردم را پیگیری کنند، خود را به آب و آتش میچاره

ها لقمه کم نیستند مسئوالن و نمایندگانی که از دانشگاه ت افزایش یابد. البته حق هم دارند؛هیئت علمی و قضا

شد کدامیک از نمایندگان مجلس قاضی یا عضو هیئت علمی دانشگاه شود. کاش مشخص میشان مینانی نصیب

ردازند، به لطف مصوبه شان را باید مالیات بپدرصد از حقوق ۵۳در حالی که سایر مشاغل حداکثر تا . هستند
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 حقوق
ً
درصد مالیات  ۰۱گیرند تنها باید های نجومی هم میمجلس، اعضای هیئت علمی و قضات که بعضا

 «بپردازند.

حتما نمایندگانی که چنین معافیتی برای قضات، اعضای هیئت علمی و پزشکان قائل شدند و به آن رای مثبت دادند، 

د؛ نظیر اینکه دستمزد اندک این اقشار جامعه که در بسیاری از جوامع دیگر نیز جزو برای این اقدام خود توجیهاتی دارن

تواند پیامدهای مخربی در پی داشته باشد؛ نظیر ارتکاب تخلف و فساد در های پردرآمد هستند، میطبقات و گروه

اما  موزش عالی خصوصی.سیستم قضایی یا تضعیف نظام سالمت و آموزش دولتی و گرایش پزشکان به حوزۀ درمان و آ

ای که با احساس تبعیض مزمن و مستمر مواجه است، تصمیماتی از این قبیل نکتۀ قابل توجه اینجاست که در جامعه

هایی که ای برانگیزد. تردیدی نیست که معافیت مالیاتی مذکور در مقایسه با دزدیشدهتواند بازتاب منفی و اغراقمی

بل توجهی نیست، اما واکنش تند جامعه به این مسئله بیانگر انتقادها و خشم و نارضایتی شود، رقم قااز جیب مردم می

 باید مدافع منافع پنهان و عمیق
ً
تر جامعه در مورد تبعیض و نابرابری است. در این میان، نمایندگان مجلس که قاعدتا

ی رود به ابژۀ اصلعارض منافع در آن میدهندگان و به ویژه اقشار فرودست باشند، در تصمیمی که شائبۀ تعموم رای

انتقادها بدل شدند. این مسئله تنها نمود تعارض منافع در مجلس نیست؛ طی یک سال اخیر ابعاد متنوعی از تعارض 

منافع نمایندگان مجلس شناسایی و عمومی شده است و ضرورتی روزافزون برای تعبیه سازوکاری مدون برای مدیریت 

 کند.  دگان مجلس را ایجاب میتعارض منافع نماین

اما مطالبۀ لزوم توجه مجلس به تعارض منافع در مورد افزایش حقوق کارگران و مدیران نیز بازتابی در فضای توئیتری 

 داشته است.  یکی از کاربران توئیتر با خطاب قرار دادن رئیس مجلس در این زمینه چنین توئیت کرده است: 

 : Mahdimaalek  @mb_ghalibaf  درصدی  ۵۳آیا برای تبعیض و بی عدالتی آشکار در جریان افزایش یکسان

میلیون تومانی مدیران فکری کرده اید !؟ یا متاسفانه به خاطر تضاد  ۵۳میلیونی کارگران با حقوق باالی  ۵/۳حقوق 

 منافع آنرا نادیده گرفته اید !؟ 

 راحینخ جتا گوسفند  ۀرودتعارض منافع در وزارت بهداشت: از 

که بسیاری از حوزۀ سالمت و درمان، پیشتاز مباحثه و مناقشه در مورد مصادیق تعارض منافع بوده است؛ همچنان

ای که نظیر مسکن ها در مورد تعارض منافع در کشورهای مختلف جهان به حوزۀ سالمت و درمان به عنوان حوزهپژوهش

دهد، اختصاص یافته است. بنابراین دور از انتظار نیست که یو آموزش تمامی اعضای یک جامعه را تحت تاثیر قرار م

 ای که اولیاتهر هفته مصداق و موقعیت جدیدی از تعارض منافع در این حوزه علنی شود؛ آن هم در سیستم حکمرانی

ت راندرکاران وزاقواعد مدیریت تعارض منافع در ان تعبیه نشده است. در هفتۀ اخیر، مسئلۀ اشتغال بیرونی دست

 بهداشت و درمان در حوزۀ صادرات و واردات واکنشی در توئیتر برانگیخت. یک کاربر توئیتر در این زمینه نوشت: 

گوسفند و نخ جراحی، بهترین نشان برای جهل یا تعارض منافع در وزارت بهداشت:  ۀداستان رود: سید رضا میرزاده 

ض نخ جراحی حاصل از آن در خارج از کشور را به قیمت گوسفند را با نازلترین قیمت صادر میکنیم ،در عو ۀرود

 .گزاف وارد میکنیم، ظرفیت این صنعت تا یک میلیارد بر آورد شده است
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 بیش از همه در مورد مسئلۀ نقش نهادهای حرفه
ً
ای در تعیین ظرفیت و ایجاد انحصار در آموزش و بازار کار که اخیرا

نیز در حوزۀ پزشکی پیدا کرد و یک کاربر توئیتر چنین سوالی را به بحث  حوزۀ وکالت مطرح بوده، این هفته مصداقی

 گذاشت: 

 Rohaming   :چشم( همه  ایمثل پوست  یخاص یهانهیمتخصص )مخصوصا تو زم یدرآمد پزشکا نکهیا هیتوج

 تیترب ترشیها انقدر طرفدار داره پزشک متخصص پوست و چشم برشته نیا یچرا وقت ه؟یانقدر باالست چ ایدن یجا

  ه؟یپزشک متخصص. نظر شما چ ۀماندن طرف عرض نییاز پا یمتخصصان فعل یخودم: منفعت مال جواب شه؟ینم

ای به تعارض منافع پزشکان در تعیین ظرفیت پذیرش متخصصان پزشکی )رقبای آتی در پاسخ به این توئیت که اشاره

 رد: گیری اشاره کزشکی در ساختار دولتی تصمیمهای پتصمیم گیران فعلی( دارد، کاربر دیگری به نقش انجمن

 : Ehsan  @Rohaming  های پزشکی ها عمال دست انجمنیک دلیلش تعارض منافع هست چون تعیین ظرفیت

 .است و اونا هم خودشون اغلب مسئولیت کلیدی دارند در نهادهای وزارتی. بنابراین جلوش را میگیرن

ها و انحصاراتی گذاری برای خود است که موجب بروز چنین محدودیتاعدهدر اینجا نیز موقعیت تعارض منافع ق

یا  های گردانرغم آنکه نمود آشکاری در سطح فردی نظیر اشتغال بیرونی یا دربگذاری برای خود علیشود. قاعدهمی

آن کار  ی مصادیقهای تعارض منافع است که شناسایترین موقعیتترین و بنیادیپذیرش هدیه ندارد، یکی از پنهان

ها و مشاغل بدل شده، شاید شده در توضیح انحصار در حرفهای نیست. مواردی نظیر فوق که به امری پذیرفتهساده

 گذاری برای خود باشد. آشکارترین نمود از قاعده

 ترین توئیت تعارض منافعی هفته پرواکنش

ح مصادیق تعارض منافع از سوی کاربران توئیتری های مکرر کشف و تشریدر کنار مجلس، بورس و پزشکی که حوزه

هستند، یک توئیت از عضو شورای شهر تهران منجر شد که مسئلۀ تعارض منافع در شهرداری بیشترین واکنش تلگرامی 

با وجود »گردد که تصریح کرده بود و احتماال توئیتری را برانگیزد. ماجرا به طور خالصه به توئیت حجت نظری بازمی

تعارض منافع در شورا همچنان شاهدیم که مدیران شهرداری اقوام سببی و نسبی خود را جذب سیستم  مصوبه

دهم که مصوبه تعارض منافع را به دقت در سیستم شهرداری انجام شهرداری می کنند، به #شهرداری_تهران تذکر می

 «دهند.

بران اصولگرا نیز فرصت را غنیمت شمردند تا مسئلۀ ها کانال تلگرامی بازتاب یافت و بسیاری از کاراین توئیت در ده

تعارض منافع در شهرداری را مورد بحث قرار دهند. از جمله کاربری که در واکنش به توئیت حجت نظری نوشته است: 

 «. شده چیه؟های انجامخب تکلیف استخدام»

های آموزنده است: نخست اینکه گوشبازتاب گستردۀ این توئیت کوتاه از یک عضو شورای شهر تهران، از دو جهت 

نخبگان حوزۀ سیاستگذاری و کاربران فضای مجازی به بروز تعارض منافع در شهرداری تیز است، چرا که شهرداری نیز 

مانند آموزش و درمان، با زندگی روزمره بسیاری از مردم سروکار دارد. اما دلیل دوم این است که پرداختن به شهرداری 



 

 

 

 

 

 18 مه هفتگی مدیریت تعارض منافعخبرنا

 

طلبان بر شورای شهر و بندی سیاسی رایج در کشور است: تسلط چهارساله اصالحشمول همان جناحو مسائل آن، م

ای پرپژواک جریان اصولگرا برای بازنمایاندن تعارض منافع و عدم شفافیت بین و بلندگوی رسانهشهرداری تهران و ذره

شفافیت و مدیریت تعارض منافع در شهرداری  ترین اقدامات برای تثبیتدر شهرداری؛ حتی اگر در این چند ساله مدون

 تهران صورت گرفته باشد. 

ای است که چندی پیش راقم این سطور، در قالب سرمقاله خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع این همان مسئله

 . نهای تعارض منافع بر بستری از منازعات سیاسی مزمای و سیاسی موقعیتگوشزد کرده بود: بازنمایی رسانه

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

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

 1399 اسفند 22تا  16-سی و هفتم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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