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 2 امه هفتگی مدیریت تعارض منافعخبرن

 

 هر تعارض منافعی فساد نیستد: درآم
 رابطه میان تعارض منافع و فساد

 
 افسانه شرکت

 
ئله با این مفهوم پیدا کرد: " پیدایش فساد غالباً با یک مس یاجمله توانیتقریباً در تمامی متون نظری تعارض منافع م

ً  اشکال مختلفی داشته باشد اما، آیا تواندی". فساد مشودیتعارض منافع آغاز م ی به هر موقعیت تعارض منافعلزوما
 مختصری در خصوص میخواهی؟ آیا تعارض منافع مساوی است با فساد؟ در این یادداشت مشودیمنتهی م فساد

هرچند در افکار عمومی تعارض منافع با فساد گره خورده و  ارتباط میان این دو مفهوم توضیح دهیم. خواهیم گفت
 اما در ادبیات نظری اینگونه نیست. برای شروع مثال فرضی زیر را در نظر بگیرید. دانندیعموماً این دو مفهوم را یکی م

 XYZه . برادرش کالین صاحب شرکتی است که لوازم اداری بکندیکار م XYZسنتیا در دفتر یک شرکت چندملیتی 

. در کندینم افشا باخبر است، اما این موضوع را XYZ. هر چند سنتیا از موضوع معامالت برادرش با شرکت فروشدیم

تصور  پس کردیقرار دارد اما چون از موقعیتش در آن شرکت سوءاستفاده نماین مرحله سنتیا در موقعیت تعارض منافع 

. او همچنان مسئله تعارض شودیدستیار م XYZشرایط خوب است. پس از مدتی سنتیا در بخش تدارکات  کندیم

ش کند. ، پردازتا خریدها را از شرکت برادرش، کالین خواهدی. سرپرست تدارکات از سنتیا مکندیمنافع خود را افشا نم

تا اینجا سنیتا در روند معامله شرکت محل خدمتش با شرکت برادرش هیچ مشارکتی نداشت اما پس از مدتی متوجه 

 در این مسیر به برادرش کمک کند.  تواندیکه م شودیم

ص رش تخصیناظر تدارکات استفاده کرده تا معامالت را به شرکت براد یتجربگاست و از کم XYZحال او مدیر شرکت 

را رد کرده و سایر همکارانش را به خرید از  XYZها برای معامله با شرکت دهد. عالوه بر این او درخواست سایر شرکت

مبالغی شش رقمی در معامالت کوچک تا متوسط با شرکت  XYZ. اکنون ساالنه شرکت کندیشرکت برادرش تشویق م

 .1دیگر همین لوازم را با قیمتی کمتر خریداری کند یاهاز شرکت تواندیدرحالیکه م کندیکالین خرج م

در مثال باال، هرچند در ابتدا سنتیا با موقعیت تعارض منافع بالقوه مواجه بود اما چون هیچ عملی بر خالف وظایفش 

انجام نداد عدم افشای تعارض منافعش به فساد منجر نشد. در واقع عمل فسادآمیز سنتیا از جایی شروع شد که 

که همه  دهدیامالت را به سمت شرکت برادرش هدایت کرد آن هم با مبالغی بسیار باالتر. این مثال به خوبی نشان ممع

تعارض منافع فساد نیست اما یک موقعیت ساده تعارض منافع در صورتی که به درستی مدیریت نشود به  یهاتیموقع

                                                           
1. Paul Catchick (2014), “Conflict of Interest: Gateway to Corruption”, 
https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294980862 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7617/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7617/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/9077/
https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294980862
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تعارض منافع را به درستی مدیریت و کنترل  یهاتید موقعفساد کامل منتهی خواهد شد. بنابراین اگر سازمانی بتوان

 از وقوع فساد جلوگیری کند. تواندیکند م

مفهوم فساد و تعارض منافع بسیار به هم نزدیک است. تعارض منافع یعنی " موقعیتی که در آن شخصی مانند یک مقام 

گذارد". وظایف رسمی او تأثیر ب طرفانهیانجام ب دارای منافع شخصی باشد که بر یادولتی، یک کارمند یا یک فرد حرفه

 این منافع مالی است اما  -1این تعریف سه جزء اساسی دارد: 
ً
منافعی خصوصی یا شخصی وجود داشته باشد. غالبا

دنبال کردن منافع شخصی. مشکلی  -2از نوع دیگری نیز باشد مانند ایجاد مزیتی ویژه برای همسر یا فرزند.  تواندیم

نبال کردن منافع شخصی و خصوصی نیست برای مثال تغییر شغل برای حقوق بیشتر یا کمک به فرزندتان برای در د

ی که با ویژگی دوم تعریف یعن شوندیزا مپیشرفت در بازی شطرنج هیچ مشکل اخالقی ندارد، زمانی این موارد مشکل

ان مدیر، مقام رسمی یا حتی یک کارمند چیست؟ "وظیفه رسمی" در تضاد باشند. به معنای واقعی وظیفه شما به عنو

ر ها در برابرا برعهده دارید که به موجب آن یارسمی خاص و تعریف شده یهاتیشما مسئول یابه عنوان یک فرد حرفه

. رندیگیمشتری، کارفرما یا دیگران متعهد هستید. این تعهدات گاه در مقابل منافع شخصی یا خصوصی شما قرار م

 شما تداخل یابا مسئولیت حرفه طرفانهیو ب یاض منافع به شکلی خاص یعنی دخالت در قضاوت حرفهتعار -3

. هددیافراد اثرگذار است اعتماد عمومی را کاهش م یطرفی. عواملی مانند منافع خصوصی و شخصی که بر بکندیم

ی ها رفتارن است که انتظار دارند آنکه مشتریان، کارفرمایان برای متخصصان ارزش قائل هستند آ یادلیل عمده

و مستقل داشته باشند. بنابراین برای حفظ اعتماد عمومی پرهیز از هر نوع تعارض منافع آشکار یا  طرفانهی، بیاحرفه

 بالقوه ضروری است.

صی وفساد یعنی "سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی یا سیاسی". در این تعریف نیز منافع شخصی و خص

)جزء اول تعریف تعارض منافع( ، و دنبال کردن منافع شخصی )جزء دوم تعریف تعارض منافع( وجود دارد اما مرز باریک 

میان فساد و تعارض منافع در عملکرد فرد نهفته است. تعارض منافع موقعیتی است که فرد بالقوه امکان سوءاستفاده 

استفاده کند(، اما فساد موقعیتی است که این  تواندیعیت استفاده نکند ماز این موق تواندیاز موقعیت خود را دارد )م

از به ، فساد همیشه نیشودیتعارض منافع همیشه منجر به فساد نم کهیامکان بالفعل شده باشد. بنابراین در حال

 است. این عملکرد استتعارض منافع دارد. آنچه مهم است نحوه عملکرد کارمندان و کارفرمایان در برابر تعارض منافع 

 کارمند صادقانه عمل کرده یا به فساد کشیده شده است. کندیکه تعیین م -و نه خود تعارض منافع –

قرار  : "به مانند بازی شطرنج،کندیبه زیبایی رابطه فساد و تعارض منافع را به بازی شطرنج تشبیه م 1جانوس برتوک

، انجامدیبا این حال قرار گرفتن شاه در وضعیت کیش به باخت نم دادن شاه در حالت کیش یک حرکت خطرناک است.

                                                           

برای شناسایی و جلوگیری از تعارض منافع و  ییهاها، ابزارها و سازوبرگبرگرفته از کتاب "مدیریت تعارض منافع: چارچوب. 1

 دست چاپ.. در 111مدیریت آن"، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، ص:
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 تعارض منافع در بخش یهاتیمگراینکه مهره شاه نتواند از وضعیت کیش بگریزد و مات شود. به همین شکل، موقع

 فسادآمیز نیستند، بلکه به طور بالقوه آس
ً
د و بایستی نیا به لحاظ سیاسی خطرناک هست زابیخصوصی یا دولتی نیز لزوما

منجر  تواندیشناسایی و مدیریت شوند. موقعیت تعارض منافعی که شناسایی، مدیریت و به درستی حل نشده باشد م

 به فساد شود". 

همانطور که در ابتدای یادداشت نیز بدان اشاره کردیم افکار عمومی و حتی افراد متخصص مفهوم تعارض منافع را 

ه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با بیش از دو سال تحقیق و تمرکز مستمر بر . تجربدانندیمساوی با فساد م

که همچنان این مفهوم به  دهدیسازمان، وزارتخانه و نهاد عمومی نشان م 11تعارض منافع در بیش از  یهاتیموقع

رد بررسی، نشان درستی درک نشده است. تجربه شخصی نگارنده در مصاحبه با مدیران و متخصصان چند حوزه مو

را  اشتغال همزمانو  ارتباطات پساشغلی بازنشستگانتعارض منافعی همچون  یهاتیکه گاه این افراد موقع دهدیم

تگاه سازمان، دس یورویژگی مثبت سازمان متبوع خود فرض کرده و استفاده از بازنشستگان را در راستای ارتقاء بهره

را مصداق بالفعل فساد تلقی . یا در خصوص موقعیت تعارض درآمد و وظیفه آندانندیدولتی یا غیردولتی خود الزم م

 کنمیدر ابتدای امر بالقوه بوده و باز تأکید م هاتیلیکه تمام این موقعاند. در حاکرده و واکنشی به شدت خصمانه گرفته

اند ها به فساد به نحوه عملکرد کارمندان یا مقامات مسئول بستگی دارد. اما همانطور که از قدیم نیز گفتهکه تبدیل آن

 "پیشگیری بهتر از درمان" است.

به نوبه خود متکی به آگاهی از معنای آن و پیامدهای بالقوه آن  های تعارض منافعمدیریت موقعیتنکته آخر اینکه 

انش از که کارکن است. هر سازمانی که بخواهد سیاست تضاد منافع را اجرا کند باید در ابتدای امر اطمینان حاصل کند

رده تا باالترین آن این مفهوم را به درستی درک کرده و از تبعات و نحوه واکنش به آن آگاه هستند. مدیریت  نیترنییپا

تعارض منافع یک فرایند از باال به پایین است که باید در سازمان نهادینه شود. تنها زمانیکه مدیران خود با رفتار و 

ه از کارمندان خود انتظار رفتاری صادقان توانندیه بر اصول اخالقی سازمان پایبند هستند، مشان نشان دهند کسخنان

 و در راستای اصول سازمان داشته باشند.

*** 

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

ه مجلس شده بارائه یتیفورکیو  یعاد حیاز لوا یبه ارائه فهرست ،یجمهور سییر یمعاون پارلمان ،یریام ینعلیحس 
 تعارض منافع در تیریمد یحهیفهرست به ال  نینشده پرداخت که در ا یدر مجلس بررس ایکه هنوز اعالم وصول 

 اشاره کرده است.  نشدهوصولاعالم یتیفورکی حیاز لوا یکیبه عنوان  زین یبخش عموم

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
https://iran-bssc.ir/republish-contents/8480/
https://iran-bssc.ir/republish-contents/8480/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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دوره  نیازدهمیطرح تعارض منافع که در  ت،یمثل طرح شفاف ییمجلس در مورد طرح ها یمرکز پژوهشها سیرئ 
 و رانت تیقوه مقننه مطرح شده گفت: مجلس اصالحات را از خودش شروع کرده است. تعارض منافع، عدم شفاف

 زند.  یم بیاست که به کشور آس یژگیسه و

 ییفساد در صنعت دارو یهادر مورد تعارض منافع و گلوگاه ینیوز یگزارش کارشناس کیاستراتژ یهایبررس مرکز 
 کشور منتشر کرد. 

مجمع  بیخود را که با تصو یهاتیو مامور یاهداف راهبرد اشتیدر جهت بسط شفاف «رانیاصالحات ا جبهه  » 
 منتشر شده هنامنییجبهه آمده است، منتشر کرد. در آ نیا «نامه  نییآ»احزاب عضو در  تیجبهه و حما نیا یعموم

 بند به موضع تعارض منافع پرداخته شده است. کیحداقل در 

 یزبح رانیاظهار داشت اگر انتخابات در ا یناریدر وب یاسالم یمجلس شورا نیشیادوار پ ندهینما ،یتوکل احمد 
 ذاردگیمثبت م راتیتأث یابر مسائل منطقه یحالت مسائل مل نی. در ادهدیتعرض به منافع کمتر رخ م شدیم

 .دارد تیاولو یبر مل یااما در حال حاضر مسائل منطقه

ه ک یها در ارتباط با قانوندانشگاه نیمدرس یانجمن اسالم رکلیسابق مجلس و دب ندهینما ،یصادق محمود 
طرح،  نیطراحان اگفت:  دهدیقرار م یمجاز یهارسانه یهارا مسئول نظارت و صدور مجوز برنامه مایصداوس

 نیو ا کنندیمحدودتر م ما،یصدا و س یها را به عنوان رقبارسانه گریخود ناظر کرده و در عمل، د بیرا بر رق بیرق
 .ستیتعارض منافع غلط ن کیجز 

 9011 اسفند 03ـ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 ییدارو ظامنض منافع در یک از تعارژهای استراتمرکز بررسیزارش گ
 11اسفند  24ـ  یجمهوراستیر کیاستراتژ یهایمرکز بررس

  ی سالمت و درمانوزهحتعارض منافع در 
 

در خصوص  یو اجتماع یاقتصاد ،ییدارو ،یهفده تن از صاحبنظران و فعاالن حوزه پزشک 1311 ماهبهشتیارد 2 رد
 ییتعارض منافع در نظام دارونامه  نیمفاد از ا نوشتند. یاهداشت نامهب ریوز یفساد در حوزه دارو، خطاب به دکتر نمک

 به دغدغه طرح شده را صادر کردند. یدگیدستور رس 1311 ماهبهشتیبهداشت در پنجم ارد ریآن وز یپ در .دبو کشور
به این موضوع پرداخته است. این گزارش وهشی قابل توجه ژ یک اکنون با انتشار گزارش پژهای استراتبررسیمرکز 

مأمور به  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریاست که از جانب وز یانجام شده توسط گروه یهایاصل بررسح
 انیمناندکتر س ان،یدکتر اشترمستندات و شواهد،  یآورپس از جمع شدند. یپزشک زاتیدارو و تجه تیوضع یدگیرس
سه  جل نیگزارش، چند لیمراحل تکم یشدند. طکردن گزارش  ییو نها یبندمسئول جمع یکنار یلیمحدثه جلو 

 یابیدر سه مرحله مورد ارز یگزارش نهائ تیبرگزار شد و درنها رواستماع با حضور مسئوالن سازمان غذا و دا
ارائه  به مطالعه و یبهداشت، درمان و آموزش پزشک رینامه به وز سندگانینظران قرارگرفته است. مرحله اول نوصاحب

 نیصمتخصو  یینظران حوزه داروکارشناسان و صاحب نیدر ب نقطه نظراتشان پرداختند؛ مرحله دوم انتشار گزارش
در  1311 رماهیت 11در  یسالمت بوده است و در مرحله سوم جلسه تخصص یگذاراستیحوزه مبارزه با فساد و س

شده  یتعارض منافع در حوزه دارو، سع ینظر یپس از بررسین گزارش ار د .برگزار شد کیاستراتژ یهایمرکز بررس
اس و بر آن اس ییفساد و تعارض منافع حوزه دارو شناسا یهاها، اسناد و شواهد در دسترس، گلوگاهبر اساس مصاحبه

 است. دهشارائه یاستیس یهاهیتوص
 گزارشدانلود 

 جمهورییک ریاستژهای استراتبررسیرکز م 
 

 

 نگاری اتاق بازرگانی برای مشارکت در تصویب قانون تعارض منافعنامه
 11اسفند  22ـ  اتاق تهران( و مبارزه با فساد ییقضا تیحما ونیسیکم سیرئ) دحسن فروزان فر 

 طرح و لیحه تعارض منافع 
 

 اتاق«دیکار و رفع موانع تولکسب و طیبهبود مح»و« و مبارزه با فساد ییقضا تیحما» ونیسیدر نشست مشترک دوکم
ر د  قرار گرفت. یشروع کسب وکار مورد بحث و بررسمراحل  یساده ساز نهیدر زم یادار یعال یتهران، مصوبه شورا

 یعالیمصوبه شورا تیبه اهم« و مبارزه با فساد ییقضا تیحما» ونیسیکم سیجلسه، حسن فروزان فرد، رئ نیا
عمده  یبرا یمصوبه، بستر مناسب نیداد: ا حیچند رکن است، توض یمصوبه دارا نیا نکهیا انیاشاره کرد و با ب یادار

 اند.به اشکال مختلف به انجام رسانده یبازرگان یها تاقو ا یاست که تاکنون فعاالن اقتصاد ییها یریگیپ
 تعارض منافع صورت گرفته اشاره کرد و تیریمد حهیو ال  تیجامع شفاف حهیکه درخصوص ال  یاو سپس به مکاتبات

 ،یاسالم یبا مجلس شورا یمکاتبات یاتاق تهران ط  11و  19 یانجام شده در سال ها یهاتیگفت: با توجه به فعال
 است.اعالم کرده یو نظرات مشورت حاتیو ارائه توض یهمکار یخود را برا یآمادگ

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
 

http://www.css.ir/Media/PDF/1399/12/24/637513240021521533.pdf
http://www.css.ir/fa/content/125661
http://www.css.ir/fa/content/125661
http://www.tccim.ir/story/?nid=67520
http://www.tccim.ir/story/?nid=67520


 

 

 

 

 

 

 

 1399اسفند   29تا  23 | 38شماره  7

 

 بزرگترین مسئله ما شفافیت و تعارض منافع است
 11اسفند  24ـ  (ی)معاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالم یارمهد یثمم
 در بنیادها و نهادها تعارض منافع 

 

 یرردبس ی،گودرز یالدبا حضور م یمردم یعدالتخواه یزگرددانشجو، م یبه گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزار
 یکارگردان مستند و مصطف ی،مختار یامکدانشجو، س یخبرگزار یرسردب یمی،سل ینآوانت، ام ینترنتیابرنامه 
همراه با پخش  یمعاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالم یار،مهد یثممعدن هاجرخاتون و م یتعاون یرعاملمد ی،ددجان

 برگزار شد. یرنصدانشگاه خواجه ییدانشجو یجبه همت بس یهمستند قزل ق
ت چند سال افتاده اس یندر ا یاتفاق یکگفت:  یزگردم یندر ا یمعاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالم یار،مهد یثمم

انقالب  که از دل یانقالب ی. نهادهایستفسادها چ ینچن یناز ا یبرخ یشهاست که ر ینکه مرا به فکر واداشته و آن، ا
 دارند.  یضد اجتماع یکه در حال حاضر رفتارها اندیدهرس اییجمبارزه گونه داشتند، چگونه به  یتآمدند و هو یرونب

. ودشیراکد و فسادزا م یطمح یکبه  یلو اجتماع از دست دهد، تبد یرامونپ یطکه ارتباط خود را با مح یهر سازمان
. شودیم یاسازمان پو یکبه  یلحل شود، آنجا تبد یزوجود داشته باشد و تعارض منافع ن یتسازمان شفاف یکدر  یوقت

ه مسئل ین. بزرگترکندیو مسائل روز مردم در تماس است و آن را درک م یچون آن سازمان موردنظر با مسائل اجتماع
هرک ش یابخش  یک یماجرا یهمسئله قزل ق و تعارض منافع است. یتمسئله شفاف ینهم یانقالب یما با نهادها

اد. اتفاق خواهد افت یزن ینمختلف اتفاق افتاده و بعد از اها و سطوح است که در بخش یرانت یعتوز ی. ماجرایستن
ه نظام را نسبت ب دممر  یدام یمبتوان یدشا یم،ده یامها را التو زخم یمنوع مسائل را کم کم نشان ده ینا یماگر بتوان

 .یمبرگردان
  خبرگزاری دانشجو 

 

 

 یرانجبهه اصالحات ا هاییتو مامور «یاهداف راهبرد»اعالم 
 11اسفند  24ـ  انصاف نیوز 

 کلیات تعارض منافع 
 

 یاهداف راهبرد اشیتدر جهت بسط شفاف «یرانجبهه  اصالحات ا»نوشت:  یراناصالحات ا یجبهه یکانال تلگرام
جبهه آمده  ینا «نامه  یینآ»احزاب عضو در  یتو حما جبهه ینا یمجمع عموم یبخود را که با تصو هاییتو مامور

نامه منتشر شده حداقل در یک بند به موضع تعارض منافع پرداخته شده است. در بند . در آیینمنتشر کرد  ،است
ها و وظایف آن اینگونه شرح داده ماموریت 1ها در این آیین نامه و همچنین در بند یو خط مش یاهداف راهبرد 14

 شده است:
 یحکمران یدر ساختارها یقیو حق یاصالحات حقوق یقاز طر یزی. فسادست14ها: یو خط مش یاهبرداهداف ر 

، احزاب و حکمرانان ییآزاد، پاسخگو یاجتماع یهاآزاد، شبکه یهاتعارض منافع، رسانه یریتمد یت،و بسط شفاف
 ییه.قضا ۀر قوعادالنه د یو دادرس یزپرهانتخابات و احزاب، حق تجمع و اعتراض خشونت یآزاد

مختلف  هاییشو گرا یروهان یانمؤثر م یاجماع و هماهنگ یی،افزاهم یجادا ی. تالش برا1یف: و وظا هایتمامور
 ی. احتمال یهاتعارض یریتو مد یطلباصالح یاندرون جر

 تحلیلی انصاف نیوز –ایگاه خبری پ 
 

https://snn.ir/fa/news/920030
https://snn.ir/fa/news/920030
http://www.ensafnews.com/286759/
http://www.ensafnews.com/286759/
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 ی معطل مانده در مجلسحهیالمدیریت تعارض منافع؛ 
 11اسفند  22ـ  (یجمهور ییسر ی)معاون پارلمان یریام ینعلیحس
 کلیات تعارض منافع 

 

 یدولت و مجلس در راستا یانم یو همکار یهمراه یت،ها بر تقوتمام تالش یدمانده دولت، با یدر مدت زمان باق

اق الح یحهال -تجارت  یحهتوان به :ال یمدر مجلس مانده ح معطلیلوا یناز مهمتر باشد.ارائه خدمات ارزنده به مردم 

ه جرائم ب یدگیرس یحهال - یسمترور یمال ینمقابله با تام یالملل ینب یونبه کنوانس یرانا یاسالم یدولت جمهور

مشارکت  یحهال -(  یول مل)حذف چهار صفر از پ 1321مصوب  یو بانک یاصالح قانون پول یحهال -اطفال و نوجوانان

به  یرانا یاسالم یالحاق دولت جمهور یحهال -حل اختالف یشوراها یحهال - یتشفاف یحهال  -یخصوص – یعموم

 اشاره کرد. )پالرمو(  یفرامل یافتهمبارزه با جرائم سازمان  یسازمان ملل متحد برا یونکنوانس

 نیقانو فیتعارض منافع در انجام وظا یریتنحوه مد یتیفور یک یحهال توان به می اعالم وصول نشده یحلوا یناز مهمتر

حفظ  تییفور یک یحهال  -یمال– یسالمت نظام ادار یمقابله با فساد و ارتقا یتیفور یک  یحهال - یو ارائه خدمات عموم

بودجه سال ( ماده واحده قانون 2اصالح بند )و ( تبصره ) یتیدو فور یحهال  -از زنان در برابر خشونت یتکرامت و حما

ثبت  یحهال -( یاجتماع ینو تام یو لشگر یکشور یها صندوقحقوق بازنشستگان  یکل کشور )همسان ساز 1311

 اشاره نمود.  ی،اشخاص حقوق
   خبرگزاری ایرنا 

 

 

  «یتعارض منافع در بخش عموم»از کتاب  ییرونما یپنل مجاز
 11اسفند  22ـ  شفافیت برای ایران

 کلیات تعارض منافع 
 

 یبرا یتفافش یشکدهوابسته به اند «یشرفتو پ یتشفاف»به همت انتشارات  «یتعارض منافع در بخش عموم»کتاب 
 ارضدر حوزه تع یرانا یبرا یتشفاف یشکدهاند ییاجرا یهاژهها و پروکتاب، پژوهش ینمنتشر شده است. در ا یرانا

پنل  نیشد. در ا ییکتاب رونما یناز ا یپنل مجاز یکمناسبت، در  ینهم به و منعکس شده است. یبندمنافع، طبقه
دانشگاه امام صادق  یریتو مد یاسالم ارفدانشکده مع یعلم یئت)عضو ه یاوریمرتب )مؤلف اول کتاب(،  یآقا

و  یاداقتص یها)معاون سابق پژوه ی(، روحانیرکبیردانشگاه ام یریتدانشکده مد یعلم یئت)عضو ه یان، زمان)ع((
رات نکات و نظ یران،ا یبرا یتشفاف یشکدهمسئول اند یی( و ثنایاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش یریتمد

  کردند. یانخود را ب
حل آن را و راه یتعارض منافع در کشور را ، خال ساختار یریتمد یروزها ینا یپنل خال اصل از سخنرانان ی،روحان
گاه را به ن ویتتعارض منافع مهم دانستند اما اول ینگاه مختلف را در بررس هاییهزاو وی. دانستندیم یگذارقانون

 دادند. یگذارحل قانونو راه یقانون
   شفافیت برای ایران 

 

https://www.irna.ir/news/84265391
https://tp4.ir/%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/


 

 

 

 

 

 

 

 1399اسفند   29تا  23 | 38شماره  9

 

 سه عامل آسیب زا برای کشور و رانت یتتعارض منافع، عدم شفاف
 11اسفند  24ـ  مجلس( یهامرکز پژوهش یس)رئ علیرضا زاکانی

 کلیات تعارض منافع 
 

ه دوره قو یازدهمینطرح تعارض منافع که در  یت،مثل طرح شفاف ییمجلس در مورد طرح ها یمرکز پژوهشها یسرئ
و رانت سه  یتتعارض منافع، عدم شفاف .لس اصالحات را از خودش شروع کرده استمقننه مطرح شده گفت: مج

دوستان  نشد مجددا توسط یبتصو یسه را بودمجلس با کم یتزند اگر طرح شفاف یم یباست که به کشور آس یژگیو
 یاخش عمدهقائل است و ب یتدر دستور کار صحن قرار خواهد گرفت. مجلس به شفاف 13۱امضا شده است و با ماده 

ماجرا  ینبه ا یزدو نفر از مخالفان سخنران ن یستن یموجود در طرح ارائه شده کاف یتاز مخالفان معتقد بودند شفاف
 . یمنکن یکوتاه یرمس ینکه در ا یمده یبه مردم قول م مااذعان داشتند 

  روز سایت سیاست  
 

 

 نظارت صداوسیما بر تولید آثار فضای مجازی، مصداق بارز تعارض منافع
 11اسفند  21ـ  ها(دانشگاه ینمدرس یانجمن اسالم یرکل)دب د صادقیومحم
 تعارض منافع در سازمان صدا و سیما 

 

ه را موظف کردند تا به منظور آنچ ایمنگهبان، سازمان صدا وس ینظر شورا ینتام یدر راستا یازدهممجلس  یندگانمان

 یمجاز یدر فضا یآثار حرفه ا یدعنوان شده بر تمام مراحل تول” و نظام خانواده یاسالم -یرانیا یحفظ ارزش ها“

  نظارت کند.

 مردم تهران در مجلس یشینپ یندهها و نمادانشگاه ینمدرس یانجمن اسالم یرکلدب ی،رابطه محمود صادق یندر هم

 بوده که ینطرح از نظر من ا ینا ی، اظهار داشت: مشکل نخست و اساسآنطرح و آثار و تبعات  یناره به ادهم با اش

 ینر هممحتوا است. ب یهو ته یدآن، تول یذات یفهنبوده و وظ یسازمان و دستگاه نظارت یکما، اساسا یسازمان صدا و س

 یجادا یارتنظ یگاهجا ی،دستگاه مجر یک یرده و براک یفدستگاه تعر ینا یرا برا اییفهوظ ینچن ینکها یز،اساس ن

خود ناظر کرده و در عمل،  یبرا بر رق یبطرح، رق ینطراحان ا به دنبال خواهد داشت. یو اساس یحقوق یرادا یم،کن

 کنند. یمحدودتر م یما،صدا و س یها را به عنوان رقبارسانه یگرد

محتوا  یدکه خود به تول یبه عنوان دستگاه یماصدا و س ینکه. اتعارض منافع آشکار وجود دارد یک ی،طرح یندر چن

 یکحوزه را داشته باشد، جز  ینا ینفعال یگرد یبر محتوا یتو ممنوع یتنظارت، اعمال محدود یبنا پردازد،یم

ا ا ر هرسانه یگرخود ناظر کرده و در عمل، د یبرا بر رق یبرق ،طرح ین. در واقع، طراحان ایستتعارض منافع غلط ن

با مقررات رقابت بوده و با  یرطرح در واقع، مغا ینا .کنندیمحدودتر از گذشته م یما،صدا و س یبه عنوان رقبا

چه  یوه،ش ینمشخص است که با ا یش،از پ یز. در عمل نگیردیدر تعارض قرار م یزن 44اصل  یکل هاییاستس

 ود.و اجرا خواهد ب یبطرح در صورت تصو یندر انتظار ا یسرنوشت
   امتداد 

 

http://siasatrooz.ir/vdccemqse2bqs08.ala2.html
https://etemadonline.com/content/472265
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  هابیتعارض منافع، راهکارها و آس ناریوبگزارشی از 
 ینیشادوار پ یندهنما) یاحمد توکل، (یرازشهر ش یاسالم یشورا یس)رئ یعبدالرزاق موسو

 11اسفند  21ـ  )نماینده پیشین مجلس(  یمحمود صادق (،مجلس
  ی شوراها و شهرداریحوزهتعارض منافع در 

 

 یرازشهر ش یشورا یهامرکز پژوهش یزبانی" که به مهایب"تعارض منافع، راهکارها و آس یناردر وب یعبدالرزاق موسو
آن  یرود که پمقابله با آفات تعارض منافع انجام دا یرا برا یشهر تهران اقدامات یاسالم یبرگزار شد، اظهار کرد: شورا

به موضوع تعارض منافع پرداخته  یمطور مستقهم انجام شده و دو مصوبه به یرازشهر ش اسالمی یکار در شورا ینا
 یرا به خود اختصاص داده، بررس یادیجلسات ز یرازشهر ش یکه بحث درباره آن در شورا یاز موارد جد یکیاست. 

انعقاد  ینهاز تعارض منافع، در زم یریجلوگ یاقدامات برا از یکی کاهش تعارض منافع بوده است. یراهکارها
 مییستگرفته شد تا قراردادها را س یمتصم یها در شهردارآن یبوده که با توجه به حجم باال  یقراردادها در شهردار

به  یزقراردادها ن یمراحل مختلف اجرا ین راه نظارت رویرا به حداقل برسانند؛ در ا یانجام دهند و دخالت انسان
 ینهمز ینبردن تعارض وجود دارد اما با آموزش کارشناسان در ا یناز ب یبرا یادیموانع ز است. یرپذصورت کامل امکان

 مبارزه کرد. هایطلببه مرور زمان با فرصت توانیم
 ینا در ی،اسالم یمجلس شورا یشینادوار پ یندهنما ی،توکل احمد: احزاب در حل تعارض به نفع عموم مردم نقش

اده و آن را به سمت سوءاستف ینکنند همچن یفتضع یا یقرا تصد یمنفعت طلب توانندیگفت: ساختارها م یناروب
الم س یساختارها یجادچند نکته در ا ینبه سمت سالمت نفس و سالمت کار سوق دهند، ا یاروانه کنند و  یخودخواه

و  شدیبهتر برگزار م یلیخ یزن یبعد یهادوره یبرا شدیم یاگر انتخابات حزب آنها حساس بود. یرو یدموثرند که با
 گذاردیمثبت م یراتتأث یابر مسائل منطقه یحالت مسائل مل یندر ا .دهدیحالت تعرض به منافع کمتر رخ م یندر ا

 نیمواقع بدتر یبودجه در بعض یبتصو یکه برا یدارد به طور یتاولو یبر مل یااما در حال حاضر مسائل منطقه
 یدر زمان کنون خواهند شد. یدهها به نفع اشخاص و مناطق کشمنفعت مینو تا دهدیرخ م یطبقه بند یهاشکل

 است یبه اصطالح بد، قدرت دست اشخاص یدر ساختارها. تر از ساختارها هستندمهم یارکاربردها و راهکارها بس
 ینو ا نددهینم یحترج یو مل یا بر منافع مردمخود ر  یمنافع شخص ینروش عمل کنند و تام ینبه بهتر توانندیکه م
ارند د یو سالمت کار یتکه صالح یگروه یاحزب  یلهبه وس توانیم گذار خواهد بود. یرتأث تارهاساخ یشرفتدر پ

 دیناام یباشد به سمت یناز ا یرکه دچار مشکل شده را اصالح کرد اما اگر غ ییدست به دست هم داد و ساختارها
 کرده است. یفاکنون ما حل تعارض به نفع عموم مردم را تضع یچون ساختارها رویمیم یشکننده پ

خش کرد: ب یحتصر ی،اسالم یمجلس شورا یشینپ یندهنما ی،صادق محمود: کانون فساد است ییطال امضاهای
را  یمومخود منافع ع یفوظا یدر اجرا یداست با یو قضائ ییاجرا ی،که اعم از قسمت قانونگذار یو عموم یدولت
و سوءاستفاده به نفع شخص  یورزغرض آمیز،یضخود، رفتار تبع یبرا یها از جانبدارکرده و در انجام آن یترعا

 یقانونگذار یارکه اخت یناست، اعم از ا یامر در بخش عموم یک یمتصد یکه به هر نحو یشخص کنند. یخوددار
در  خود یازاتامت ینمراقب باشد که از ا یددارد با یقضائ اریاخت ینآن دخالت کند، همچن یدر اجرا تواندیم یادارد 
 نکند.  تفادهاس یمنافع خصوص یراستا

  خبرگزاری ایمنا 
 

http://www.imna.ir/news/481643/
http://www.imna.ir/news/481643/
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 تعارض منافع، مسئله پیش روی انتخابات شوراهای شهر و روستا
 11اسفند  21ـ  تحلیلی الف  –جامعه خبری 

  ی شوراها و شهرداریحوزهتعارض منافع در 
 

 یاز خبرها یکیمختلف به  یهاشهر و روستا در استان یشوراها یاعضا یریبازداشت و دستگ یراخ یهادر سال

در سطح تمام روستاها و شوراها  یاسالم یکه قرار شد شوراها 1311سال  ازاست.  شدهیلتبد یو تکرار یشگیهم

ون تأمل بوده است. بر اساس قاناز موضوعات مهم و قابل یکیانتخابات  ینامزدها یتصالح یدشود بحث تائ یلتشک

 است.شده قرار داده  یاسالم ینظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورا

 یجمهور یاستزمان با انتخابات رهم 14۱۱خردادماه  29دوره انتخابات شوراها قرار است در  ینحاضر ششمدر حال 

 در هر دوره شوراها تعداد بس
ً
ها آن تیصالح یدتائ یندکه فرا کنندینام ماز افراد ثبت یادیز یاربرگزار گردد. معموال

 یژهوبه .یاردارندکار در اخت ینا یبرا یاندک یارفرصت بس یندگانبر است اما مطابق قانون، نماسخت و زمان یاربس

 یگرد یموضوع تعارض منافع دارند. از سو ینشدت در ادارند و به یفراوان محل یهادغدغه یندگانکه نماآن

د بع هایافراد به دوره ینتجربه ا ینو بنابرا کنندیم ییرنظارت عضو هستند هر دوره تغ هاییئتکه در ه یندگانینما

 .شودیمنتقل نم
  تحلیلی الف –جامعه خبری  

 

 

 تعارض منافع را داشته باشند نیشوند که کمتر تیصالح دییتا یافراد
 11اسفند  29ـ  (سیشهرستان پرد ینظارت بر انتخابات شورا اتیه سییر) اریمهد ثمیم
  ی شوراها و شهرداریحوزهتعارض منافع در 

 

 یرامور با فرماندار و استاندا یریگیجهت تعامل و پ یو حضور نیرا بصورت آنال یجلسات متعدد سینظارت پرد اتیه

شده است.  دیینفر در چند مرحله تأ 32شدند که  یمعرف یاز طرف فرماندار نیاز معتمد یستیبرگزار نموده است و ل

 9و  ینفر اصل 1برگزار شد و  سیشهرستان پرد نظارت اتیه یبا حضور اعضا زین ییاجرا اتیه نیانتخابات معتمد

که  یسیحساس است و  شهرستان تازه تاس یکم سیانتخابات شورا در شهرستان پرد البدل انتخاب شدند. ینفر عل

ها و کردن است و گروه تیدارد، اواسط دهه هفتاد شروع به جذب جمع یادیز یریکه مهاجر پذ میا دارمسکن مهر ر 

 نیاز مقاصد دالالن و زم یکیدارد  ادیز یو مسکون یتجار ،یتوسعه صنعت یبرا نیو چون زم دیهست یاقوام مختلف

 دهید یادیبوده است و تخلفات ز یحرانب ییدوره ها کیشهر  یخاطر شورا نیبوده به هم انیخواران و سواستفاده چ

 .شده است

ا به نظارت ه دیوجود داشته است و با ریدر چند سال اخ یانجام شود و مشکالت نهیزم نیدر ا یادیز یمراقبت ها دیبا

ر مسئله بودند که دچا یتعارض منافع داشته باشند و کسان نیشوند که کمتر تیصالح دییتا یباشد که افراد یگونه ا

 نظارت نتوانند خارج شوند. لتریتند از فو هس
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.alef.ir/news/3991225138.html
https://www.alef.ir/news/3991225138.html
https://www.farsnews.ir/news/13991228000659
https://www.farsnews.ir/news/13991228000659
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 راها شدنهاد شو یسازهیعامل حاش ندگانیتعارض منافع نما
 11اسفند  21ـ  (مجلس یکشور و شوراها یامور داخل ونیسیعضو کم)ی گیب رضایعل
 تعارض منافع در مجلس 

 

ر و بعد از انتخاب ب تیصالح دییو تأ یابیطبق طرح اصالح قانون انتخابات، مقرر شده بود قبل از انتخاب در ارز
ز افراد در دست اندا یبرخ قهیبا اعمال سل زیطرح ن نیاعمال شود. متأسفانه ا یعملکرد شوراها نظارت قدرتمندتر

از قانون  دیو بار  شیانتخابات پ یمتأسفانه برا .میکن تفادهقانون اس نیرو از ا شیدر انتخابات پ میافتاد و نتوانست
 مشکل آن تعارض منافع بود. نیکه مهمتر میاستفاده کن یمیقد

د و تعارض منافع هستن ریدرگ ندگانینما نگهبان به مجلس سپرده شده است اما یدر انتخابات شوراها، نقش شورا
 یبه صندوق آرا یچه مقدار رأ تیصالح دییتأ ایرد  نیسنجند که ا یم ندگانیها، همواره نما تیصالح یدر بررس

 یمجلس عبور م لتریاز ف یمعموال افراد مسئله دار به راحت ،یمالحظه ا نیوجود چن لیبه دل آنان اضافه خواهد کرد.
 شهر و روستاها در زندان ها هستند. یشورا یهزار نفر از اعضاها کیاز  شیشود که ب یم نیاش ا جهیکنند که نت

ورد اما م میده شیها و نظارت بر عملکرد افزا تیصالح هیاول یابیرا در ارز هیتا نقش قوه قضائ میما تالش داشت
 شود. نگ، کمر مجلس در نظر گرفته یکه قانون برا یاریاخت دیبودند نبامعتقد ونچ قرار گرفت ندگانیمخالفت نما

 مهربرگزاری خ 
 

 تعارض منافع ایندرسانهچمحتواهای 
 

ر مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشی رادیویی و یک برنامهی تصویری یک برنامهگذشته،  یدر هفته
 شد: 

  رادیو ایران/  یصفر نرگس/  تعارض منافع همچنان در ابهام تیریمد حهیسرنوشت ال 

 یتیریمد یخودشان را از داشتن سمت ها رانیمد یستیدستگاه ها از جمله آموزش و پرورش و سازمان بهز یبرخ
 حهیتعارض منافع صورت گرفته اما سرنوشت ال  تیریمد ریسکه در م یمنع کرده اند. موضوع یدر بخش خصوص

 تعارض منافع همچنان مبهم است. تیریمد
 
 لی تحلی –ینی / سایت خبری حس ینشمس الد/  از تعارض منافع در وزارت بهداشت یزعه آمجفا یافشاگر

 11اسفند  23شعار سال/ 

سی سیاست گذار قیمت و واردات دارو بود که خودش و خانواده اش بزرگترین واردکننده دارو بودند! نماینده ک

. وظیفه سازمان بازرسی باشندمجلس و مجری صداسیما مدعی وجود تعارض باالی منافع در بحث دارو می

بیان شده، درست باشد باید به حال  یامنیتی، موثر در این موضوع با قید فوریت است. اگر ادعاها یو نهادها

مدیریت وزارت بهداشت، خون گریست. منتظر توضیحات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم، 

 ته باشند.اگر همانند سواالت قبلی پرسیده شده، روزه سکوت نگرف
  

https://www.mehrnews.com/news/5169469
https://www.mehrnews.com/news/5169469
https://www.vidibin.com/v/20210315223341/the-fate-of-the-conflict-of-interest-management-bill-remains-unclear
https://shoaresal.ir/fa/news/332868
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 گرتر در فضای مجازیتر و مطالبهپس از یک سال؛ کاربرانی آگاه مجازی: فضای تحلیل
 

 سعید هراسانی
 

ت. یعنی رفشد تمام توجهات و مباحث به سمت حوزه بهداشت میدر ابتدای امسال، وقتی صحبت از تعارض منافع می
ت حدس بزنیم که توانستیم راحکند، میتعارض منافع صحبت میاگر کسی در توییتر یا تلگرام یا هر پلتفرم دیگری از 

حوزه  11موضوع درباره نظام پزشکی است. اما بررسی پراکنش کاربرد این واژه در هفته اخیر یک توزیع نرمال در میان 
 طور مشخصی درک و تحلیل کاربران فضای مجازی از چیستی و تعریف تعارض منافع و نحوهدهد. بهرا نشان می

مدیریت آن بهبودیافته است. استفاده دقیق از واژه تعارض منافع و متمایز کردن آن از تضاد منفعت دو گروه متفاوت 
توییتی که در هفته اخیر از کلیدواژه تعارض منافع  57که از چنانطور چشمگیری افزایش پیداکرده است، آنبه

 تعارض منافع را مدنظر داشتند. صورت دقیق منظور ما ازمورد به 62اند، کردهاستفاده

 

پروژه رصد و تحلیل فضای مجازی درباره موضوع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت  1311ماه اواخر فروردین

های قالب در موضوع تعارض منافع موردبحث و بررسی قرارگرفته است. پس و جامعه آغاز شد و هر هفته نگاه و جریان

صورت عمومی در اختیار مخاطبان قرار گرفت، های هفتگی مرکز بهیل فضای مجازی که در خبرنامهشماره از تحل 42از 

 توان چند ادعا را مطرح کرد.امروز می

طور مشخصی درک و تحلیل کاربران فضای مجازی از چیستی و تعریف تعارض منافع و نحوه مدیریت آن اول آنکه به

ور طه تعارض منافع و متمایز کردن آن از تضاد منفعت دو گروه متفاوت بهبهبودیافته است. استفاده دقیق از واژ

توییتی که در هفته اخیر از کلیدواژه تعارض منافع  12که از چنانچشمگیری افزایش پیداکرده است، آن

وسیعی  صورت دقیق منظور ما از تعارض منافع را مدنظر داشتند. اگرچه همچنان بخشمورد به 21اند، کردهاستفاده

از محتوای تولیدشده با این کلیدواژه به تضاد منافع اشاره دارند. البته باید توجه داشت که بخشی از این چالش مفهومی 

ر از ده توان گفت که کمتالملل بوده و بنابراین به قطعیت میناشی از متداول بودن تعارض منافع در موضوع روابط بین

 ه برداشت اشتباهی از آن دارند.کنندگان از این واژدرصد استفاده

شد تمام توجهات و مباحث به سمت حوزه بهداشت دوم آنکه در ابتدای امسال، وقتی صحبت از تعارض منافع می

انستیم راحت توکند، میرفت. یعنی اگر کسی در توییتر یا تلگرام یا هر پلتفرم دیگری از تعارض منافع صحبت میمی

نظام پزشکی است. اما بررسی پراکنش کاربرد این واژه در هفته اخیر یک توزیع نرمال در  حدس بزنیم که موضوع درباره

 دهد.حوزه را نشان می 11میان 
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ای توان به دو دلیل دانست. ابتدا آنکه در طول یک سال اخیر تحوالت گستردهطورکلی این گسترش موضوعی را میبه

وپرورش بخشنامه مدیریت تعارض منافع را اواخر خردادماه وزیر آموزشداده است. در حوزه مدیریت تعارض منافع رخ

ابالغ کرد، بعدازآن نیز موضوع کنکور و تعارض منافع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به داغ 

ها شود، نتیجه این رخدادکه مشاهده میچنانوپرورش منجر شد. آنکردن بحث تعارض منافع در حوزه آموزش

 بیشترین توالی پرداختن به تعارض منافع در حوزه آموزش بود.

ای هخود موضوع تعارض منافع نمایندگان مجلس پس از موضوع کمیسیون آموزش و تحقیقات به سایر کمیسیون

مجلس و بحث کلی تعارض منافع در مجلس منجر شد و مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی تبدیل به 

 های اصلی از نمایندگان مجلس یازدهم شد.ستهیکی از خوا

ازآن در وزارت نیرو اقدامات دیگری بود که توسط های مدیریت تعارض منافع در سازمان بهزیستی و پسبخشنامه

توان دید. سرجمع این موارد ازآن میها در فضای عمومی را پسهای دولتی انجام شد و بروز و ظهور آنسازمان

دهنده به ست که فضای مجازی در موضوع تعارض منافع در طول یک سال اخیر بیش از آنکه شکلدهنده آن انشان

دستور کار سیاسی دولت باشد، از دستور کار دولت در موضوع مدیریت تعارض منافع تأثیر پذیرفته است. به زبان ساده 

ه پیامدهای تعارض منافع منجر شده سازی جامعه مدنی دربار اقدامات دولت در حوزه مدیریت تعارض منافع به آگاه

 است.

مثال پیدا شدن سروکله بورس در مباحثات مربوط به تعارض منافع عنوانطرفه نبوده است. بهالبته این مسیر همواره یک

های بورسی به موضوع کاماًل از پایین بوده و پس از سقوط شاخص بهای کل بورس، موضوع تعارض منافع در صندوق

آموزش

29%

بهداشت

94%

هرسان/صدا و سیما

99%
ینظام بانک

7%

مجلس

7%

بورس

7%

ورزش

0%

شرکت های دولتی

4%

یبهزیست

4%

وکالت

4%

غیره

98%

(توییتر)پراکنش توزیع واژه تعارض منافع در حوزه های مختلف 
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توییتر منجر شد. عالوه بر این مسئله تعارض منافع در کانون وکالت، صداوسیما و چند مورد دیگر نیز از داغ کاربران 

 همین الگو پیروی کرده است.

البته در کنار این نباید سهم ترویج گران عمده موضوع تعارض منافع و مدیریت آن را دسته کم گرفت. اقدامات مرکز 

فاده توجهی در استچنین اندیشکده شفافیت برای ایران در این میان تأثیر قابلتوانمندسازی حاکمیت و جامعه و هم

های مثال حوزهعنوانهای مورد تحلیل داشته است. بهبجا از مفهوم تعارض منافع و نحوه مدیریت آن و همچنین حوزه

کز وای تولیدشده در مر ها و محتصورت مشخصی تحت تأثیر گزارشنظام بانکی، بورس، آموزش و سازمان بهزیستی به

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه بوده است.

 گیرندکارزارهای مطالبه مدیریت تعارض منافع در فضای مجازی شکل می

گرفته است. اگرچه به لحاظ در سال اخیر حداقل سه کارزار مطالبه مدیریت تعارض منافع در فضای توییتری شکل

که در طول سال اخیر سه توجهی دانست، اما همینها را کارزارهای قابلوان آنتوسعت و تأثیرگذاری این کارزارها نمی

شده است، خود یک پیشرفت اساسی عنوان اقدام جمعی کاربران فضای مجازی مطرحبار مدیریت تعارض منافع به

 است.

های تکس یک مصداق از موقعیدر هفته اخیر با شروع به اقدام یکی از کاربران توییتر از سایر کاربران خواسته شد تا هر 

 تعارض منافع در ایران را نام ببرد:

 یک مثال آشکار از تعارض منافع در جمهوری اسالمی نام ببرید. )فقط یک مثال(  -

 ساترا.    +

های تعارض منافع را نام بردند که شامل مواردی همچون با شروع این زنجیره کاربران متعددی مصادیق خود از موقعیت

های خصولتی، سازمان بهزیستی، عدالت آموزشی، دانشگاه آزاد، شستا، مخابرات، خانه کارگر، شرکتساترا، 

 شد.بیمارستان خصوصی، مدرسه غیرانتفاعی، شورای عالی انقالب فرهنگی و غیره می

 به بیش از دو برابر انگشتان دست نمیمشارکت
ً
دن چنین ر رسند، اما نفس شروع ککنندگان در این پویش اگرچه جمعا

 دهنده وضعیتی مطلوب است.هایی برای پیشبرد مدیریت تعارض منافع در کشور بسیار مفید و نشانپویش

گرفته بود. پس از سقوط بورس موضوع مدیریت تعارض منافع در های دیگری نیز شکلدر طول سال گذشته پویش

ومی شده بود، اما این دکتر پویا ناظران بود که ها تبدیل به یک مطالبه عمومی در فضای عمسازمان بورس و کارگزاری

جم ی به آن شکلی منسگذارهیسرما یهاضوابط منع تعارض منافع در صندوق یبررس یتلفن نیدعوت به کمپبا طرح 

گذاری تماس و نتیجه آن را صندوق سرمایه 91داد. پیرو همین موضوع بود که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با 

 می کرد.اعالن عمو
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عالوه بر این، مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی نیز یکی از کارزارهای اصلی مدیریت تعارض منافع در 

طول سال گذشته بوده است. این کارزار که در ابتدا با موضوع تعویق کنکور شکل گرفت به کمیسیون بهداشت مجلس 

 سرایت و تبدیل به مطالبه از کل مجلس شد.

 مدها، توصیه راهکارها در فضای مجازیدرک پیا

پیامدها  1311های آن فراتر رفته و در اواخر سال آگاهی افراد جامعه نسبت به موضوع تعارض منافع از چیستی و حوزه

 و راهکارهای مدیریت تعارض منافع نیز به بخشی از محتوای تولیدشده توسط کاربران فضای مجازی رسیده است. 

 نوشته است:برای مثال کاربری 

نهادی  ها چهبه نظر شما این مشکالت ساختاری نظامات پولی را چه نهادی باید حل کند؟ نرخ سپرده قانونی بانک 

باالخره آقایان بعدها  PRCBIتعیین میکند و نظارت بر تخلفات و اضافه برداشت ها وظیفه چه کسی است؟ @

 گردان_درب# …منافع تعارض خود خود…دوباره به هیئت مدیره بانک ها برخواهند گشت

صورت مشخص پیامد تعارض منافع درب گردان در نظام بانکی کشور را مشکالت ساختاری و ناتوانی در ین کاربر بها

 ها عنوان کرده است که نتیجه آن افزایش تورم و گسترش فقر است.نظارت بانک

داور پنهان  ها رو ازسندهیچرا مجله اسم نو یضاحه ولمقاله افت»پرسد کاربر دیگری در پاسخ به سوال کاربری دیگر که می

 دهد:، پاسخ می«ینطوریمسخره است ا یلیکنه؟ خینم

 پذیرید.رو نمی یکه داور دیاعالم کن نیتضاد منافع دار سندهیکه اگر شما با نو ذارنیرو م اسم 

اره قواعد محدودکننده در تحصیالت شوند. برای مثال فرد دیگری دربنگر تر نیز میها در برخی مواقع جزئیوصیهت

 گوید:می

 نباید سراغ ممنوعیت رفت. برای ادامه تحصیل و استفاده از مدرک  
ً
تعارض منافع هم وجود داره، برای حذفش حتما

 هم تا پایان تعهد هم منطقی نیست بنظرم

 گوید: ا فرد دیگری میی

 منافع. تضاد اصل.. ساده قانون..…فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی ممنوع 

تر شدن کاربران فضای مجازی در موضوع تعارض منافع نسبت به ابتدای امسال دهنده بالغها نشانمام این توییتت

دن شتر سپری شود و از سیاسی شدن موضوع نیز جلوگیری شود، امکان تبدیلاست. هرچه مسیر این بلوغ سریع

 تقای کیفیت حکمرانی کشور بیشتر خواهد شد.مدیریت تعارض منافع به یک فرهنگ عمومی و ار 
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 فضای مجازی )بخوانید عمومی( بالغ، مسئولن پاسخگو

نتیجه فضای عمومی بالغ و آگاه در حوزه مدیریت تعارض منافع، مسئوالن پاسخگوتر و کنشگرتر در حوزه مدیریت 

مدیریت تعارض منافع که در هفته اخیر در  های مربوط بهترین پیامتعارض منافع خواهد بود. برای مثال یکی از عمده

های جبهه اصالحات ایران بود. در بند چهاردهم این اهداف تلگرام چرخید مربوط به اهداف راهبردی و مأموریت

ای متعددی هعنوان راهی برای مبارزه با فساد مورد تأکید قرارگرفته است. این پیام در کانالبه« مدیریت تعارض منافع»

ده شعنوان مانیفست این گروه عنواننشگران سیاسی همچون خانم موالوردی و دیگران در گردش بوده و بهازجمله ک

 است.

لی عنوان مطالبه اصتر و در جریان روی کار آمدن مجلس یازدهم مدیریت تعارض منافع را بهگرایی نیز پیشجریان اصول

طور که ابتدای این گزارش عنوان شد، فضای ده اگرچه همانای از مردم به رسمیت شناخته بود. به زبان سابخش عمده

 به اقدامات دولتی مربوط بود و اولین تالش
ً
با به  1311ها نیز در سال عمومی در موضوع مدیریت تعارض منافع شدیدا

ادامه ا جمهوری آغاز شد، اما بهای استراتژیک ریاستگفتگو گذاشتن الیحه مدیریت تعارض منافع توسط مرکز بررسی

یافتن آن، این ارتباط دوسویه شده و انتظارات و آگاهی عمومی به اقدامات سیاسیون و مسئوالن دولتی شکل داده 

 است.
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