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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ی توسعه در ایراندرآمد: تعارض منافع و نافرجام
 عنوان: لزوم پرداختن به مسئله تعارض منافع در روند تدوین برنامه هفتم توسعه

 
 افسانه شرکت

 

در نظر گرفته و از آن به عنوان  در منشور سازمان ملل متحد رشد درآمد همان رشد اقتصادی ۲۶۹۱تا قبل از سال 

 اما پس از آن جامعه اقتصادی به این نتیجه رسید شدیمی کشورها استفاده افتگیتوسعهشاخصی برای تعیین میزان 

معیار یا مالک مناسبی برای توسعه باشد چرا که توسعه تنها شامل رشد درآمد نیست بلکه  تواندینمکه در واقع درآمد 

هبود ببر رشد اقتصادی به مسائلی همچون  توسعه عالوه ترگستردهنحوه توزیع آن نیز بسیار مهم است. در یک تعریف 

های ساختاری کشور برای افزایش تولید، ارائه خدمات توزیع درآمد بین افراد جامعه و کاهش فقر، گسترش ظرفیت

. لذا دارد توجه ،کنندآموزشی، بهداشتی و ارتباطات و اطالعات که همگی زمینه بهبود کیفیت زندگی افراد را فراهم می

 ی مدیریتی، قانونی و حتیهارساختیزنیاز به اصالح ساختارها و توسعه مفهومی چند بعدی است که برای تحقق آن 

 اخالقی وجود دارد.

ی است که یازده برنامه عمرانی و توسعه )پنج برنامه قبل از انقالب و شش برنامه بعد زیربرنامهدهه سابقه  7ایران دارای 

ز منابع مادی و انسانی کشور و نیز صدها ( را تا به امروز اجرا کرده است. طی این مدت طوالنی حجم عظیمی اآناز 

ی مهمی بوده که کشور برای حرکت هانهیهزکار کارشناسی تنها بخشی از  هاساعتی، زیربرنامهسازمان و تشکیالت 

 زیررنامهبی هادستگاهدر مسیر توسعه پرداخته است. هم اکنون که در مرحله پایانی اجرای برنامه ششم توسعه بوده و 

ی در تب و تاب نوشتن برنامه هفتم هستند، مرکز توانمندسازی حاکمیت و گذاراستیسلس و سایر ارکان دولتی، مج

ار هفتم توسعه را در دستور ک برنامه  جامعه در راستای پیگیری اهداف، پیگیری مدیریت تعارض منافع در روند تدوین 

 دارد. 

با رشد اقتصادی و یا توزیع درآمد تحقق یابد. آنچه  تواندیممهمترین هدف توسعه، تالش برای کاهش فقر است که 

ساله توسعه در رسیدن به 5ی هابرنامهتقریبا مورد توافق پژوهشگران حوزه توسعه در ایران است، آن است که بیشتر 

 ی زیرساختی وهایگذارهیسرمااهداف خود )به طور خاص کاهش فقر و نابرابری( موفقیت چندانی نداشتند و با وجود 

ی زیربنایی همچون برق، آب، آموزش و مسکن همچنان افراد زیادی در کشور زیر خط فقر قرار هاتیفعالعمومی در 

قرزدایی ی فهااستیسی نامناسب گذارهدفبه علت نبود یا  هابرنامهعدم کارایی این  توانیمدارند. یکی از دالیل آن را 

هدف  ی اقتصادیهااستیسنگاه کرد. هر چند  ترقیدقو  ترییربنایزباید به این موضوع  رسدیمدانست. اما، به نظر 
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نیاز به عزم جدی  هاآنو آرمانی است اما در مسیر اجرا موانعی وجود دارد که حذف  یافتنیدستدر هر برنامه روی کاغذ 

 مبارزه با فساد و تعارض منافع است. هاآندارد. یکی از 

". شودیمجمله به خوبی آشناست: " پیدایش فساد در بستر تعارض منافع ایجاد  هر پژوهشگر حوزه تعارض منافع با این

یح اما عکس آن صح شودینمر به این موضوع اشاره شد که هر تعارض منافعی به فساد منج های قبلینوشتهالبته در 

ا . این جمله رابطه فساد و تعارض منافع ر ردیگیمنیست و در قریب به اتفاق موارد، فساد در بستر تعارض منافع شکل 

 اما، سوال آن است که این دو مفهوم چه ارتباطی با فقر، نابرابری و توسعه اقتصادی دارند؟  دهدیمنشان 

یانگر آن است که فساد و فقر در کشورهای در حال توسعه با یکدیگر رابطه مستقیمی های متعدد بتحقیقات و نظریه

ی اهنهیزمی اقتصادی هازهیانگ، نابرابری اجتماعی، درآمدی و کنندیمدارند. در کشورهایی که فقر مزمن را تجربه 

برای مثال  گذاردیمفقیر تأثیر  ی دیگری بر زندگی افرادهاکانال. فساد از شوندیمطبیعی تولید فساد سیستمی تلقی 

ی دولت از تخصیص به کاالهایی با ارزش اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، که به نفع افراد فقیر هانهیهز شودیمسبب 

 از قدرت در قالب پول یا سوءاستفادهشامل انواع  –. اقتصادهای مبتال به سطح باالیی از فساد شودیماست منحرف 

ی توانای -ی غیرقانونی، غیرصادقانه یا غیرمنصفانههاراهت برای دستیابی به اهداف خاص از از قدر سوءاستفاده

، کندیمپیشرفت کامل همانند کشورهایی با سطح پایینی از فساد را ندارند. فساد عملکرد صحیح حاکمیت را مختل 

ث اد در اقدامات سیاسی و اقتصادی باع؛ لذا وجود فسکندیمچراکه از فعالیت آزادانه قوانین طبیعی اقتصاد جلوگیری 

؛ زیرا مشاغل کوچک با رقابت شودیم. فساد به توزیع ناهموار ثروت منجر شودیمی و زیان به کل جامع رسانبیآس

ه طور . منابع باندکردهکه ارتباطات غیرقانونی با مقامات دولتی برقرار  شوندیمی بزرگ روبرو هاشرکتناعادالنه با 

و بسیاری دیگر  1دیآیمی بهداشتی پایین هامراقبت، کیفیت آموزش و ابدییماغلب به دلیل رشوه( تخصیص ناکارآمد )

. خالصه کالم اینکه تعارض منافع، فساد و فقر گنجدینمنام برد اما در حوصله این یادداشت  توانیماز معضالتی که 

 ت دیگر وابسته است.ی هر کدام به حل موقعیسازکنشهیررابطه تنگاتنگی دارند و 

بسیاری   .در تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است دهنده نقش کلیدی نخبگانمطالعات تاریخی نشان

بعضی از کشورهای در حال توسعه اعتقاد دارند که تحقق توسعه در  زیآمتیاز پژوهشگران با استناد به تجربیات موفق

به عبارت دیگر . نخبگان بومی آن کشورها بستگی دارد یهاتیو خالق هاتیفعالها، به تالش در حال توسعهکشورهای 

در  ییفضا ،برنامه هفتم توسعه ینروند تدو. 2کننددر هدایت فرآیند توسعه ایفا  یانقش تعیین کننده توانندیمنخبگان 

الزمه تحقق  .حث و گفتگو گذاشتبه ب میان خبرگانرا در  ینظام حکمران یمسائل اساس توانیکه م کندیم یجادکشور ا

                                                           
توانمندسازی حاکمیت و کشور و راهکارهای مقابله با آن، مرکز  یاو مصادیق تعارض منافع در حوزه آموزش فنی و حرفه هاتیموقع. 1

 ۲1۶۶، بهمن ماه ۶۶19، شماره مسلسل: ۲41جامعه، شماره گزارش:

 .۲۶ام، شماره 9، سال المللنیسیاسی و ب یها(، اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه، فصلنامه پژوهش۲1۶1رحمانی و همکاران ). 2

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15720/


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

ی نخبگان هادگاهید، پیشنهادات و هادهیای قبلی است بلکه استفاده از هابرنامهی شناسبیآس تنهانهاهداف یک برنامه 

که نخبگان ما به اهمیت مسئله تعارض منافع در نظام  دهدیمدر کشور نشان  ای و مجازیتحلیل فضای رسانهاست. 

، آموزشیحکمرانی برای حل مشکل فساد و فقر پی برده و خواستار حل آن هستند. وجود تعارض منافع در نظام 

شود تا حل ن هاحوزه، و بسیاری دیگر از یستزمحیط، مسکن، زیربناییو  های رفاهیسیستم، بازارهای مالی، سالمت

ی، تحقق عدالت و بهبود توزیع درآمد واهی خواهد بود. حال که فضا مهیا اتوسعهی هااستیسانتظار به ثمر رسیدن 

و یک  استفاده کرده روشیپاز فرصت  نظرانصاحبو سایر  هاشکدهیانداست رویکرد پیشنهادی آن است که نخبگان، 

 ماعی برای حل این مشکل ایجاد کنند.مطالبه اجت

*** 

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

و تعارض منافع را از جمله عوامل مشکالت  تیریسوءمد ،یاسالم یمجلس شورا سیرئ باف،یمحمد باقر قال 
 کشور قلمداد کرد.  یاقتصاد

ت دول کیموامع مقابل دولت الکترون حیاطالعات، در تشر یفناور ییاجرا یشورا ریاصل، دب یباقر رضا 
 یراسبروک یدر ادارات تضاد منافع را به همراه دارد و ساختار سنت کیکرد: استقرار دولت الکترون حیتصر
 از خود مقاومت نشان دهد. ها،هیشدن کارها و رو یکیدر برابر الکترون یادار

و  یقیاز تعارض منافع افراد حق یریخبر داد با هدف جلوگ ران،یجبهه اصالحات ا یسخنگو ،یمنصور آذر 
 در جبهه اصالحات انصراف دهند. تیاز عضو دیافراد با نیاند، اانتخابات ثبت نام کرده یکه برا یحقوق

نفر  1۲ دهیو امور مجلس آموزش و پرورش گفته طبق اطالعات رس یمعاون حقوق ،یالشک یاحمد قاسم 
نفر از مسئوالن شاغل در حوزه  ۲۱مناطق و  رانینفر از مد 1۱ها، استان ها و شهرستان یعاونت آموزشاز م

 .شوندیمشمول بخشنامه تعارض منافع  آموزش و پرورش م یحقوق

 نیرت یبرنامه و بودجه مجلس، کسب مجوز، رانت و تعارض منافع را از اصل ونیسیزنگنه، عضو کم محسن 
 دانست دیلموانع بر سر راه تو

بزرگ  یدر شرکت ها یدولت رانیحضور همزمان مد یلیدر تحل ،یاستاد دانشگاه خوارزم ،ینوذر حمزه 
 یهاکارگران از شرکت تیبه شکا یدگیرا عامل بروز تضاد منافع هنگام رس یمیمانند نفت، گاز و پتروش

 .ابدییم یشتریکارگران عنوان کرده و هر روز رواج ب نیمذکور و اجحاف در حق ا
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 است دیتعارض منافع از موانع تول
 ۲411فروردین  ۲ـ  (برنامه و بودجه مجلس ونیسیعضو کم)محسن زنگنه 

  کسب و کارها و بازرگانی حوزه  تعارض منافع در 
 

 " پرداخت.هاییزدامانع ها،یبانیپشت د؛یبه شعار سال و بحث "تول ۲411برنامه در سال  نیامشب" در نخست تری"ت
 یهاکسب و کار و کارگاه جادیبه گذر از هفت خوان رستم در ا یاسالم یبرنامه و بودجه مجلس شورا ونیسیعضو کم

مجوز، رانت  کسب او در سال گذشته شد. دیدانست که مانع از جهش تول یرا عامل و مجوزها اشاره کرد و آن یدیتول
دانست و افزود: وجود رانت و تعارض منافع از جمله مشکالت  دیموانع بر سر راه تول نیتر یو تعارض منافع را از اصل

فقط به گرفتن مجوز اکتفا کرده  یافعال وجود دارد که عده ریمعادن غ 111هزار و  4است. در کشور ما  دیو موانع تول
 مجوزها را باطل کند.  نیکه ا ستیهم ن یمرجع چیه اند. هنشست نو به انتظار ارزش افزوده آ

 خبرگزاری صدا و سیما 
 

 

 یکیبا دولت الکترون بوروکراسی کشورتعارض منافع 
 ۲411فروردین  9ـ  (اطالعات یفناور ییاجرا یشورا یردب)اصل  یرضا باقر

 تعارض منافع در دولت 
 

 جادیاطالعات به منظور ا یگانرا یگذارو قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک م توسعهقانون پنج ۲1۱۶از سال 
عارض ت یاتضاد  یکدر ادارات با  یهر تحول. اما کرده است یحو تصر یدتاک یکدولت الکترون یاطالعات یهاسامانه

 یراسبروک یساختار سنتو  در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد یکعموما استقرار دولت الکترون .منافع همراه است
 دهد. از خود مقاومت نشان ها،یهشدن کارها و رو یکیدر برابر الکترون یادار

 خبرگزاری ایلنا 
 

 
  تعارض منافع در معامالت قیم با خود

 ۲411فروردین  ۲1ـ وکیل تاپ 
  حقوقی و قضایی حوزه  تعارض منافع در 

 

معامالت : ندکیمه بحث تعارض منافع اشاره ب هایبند،یکی از این تقسیم شود یم میبه چند بخش تقس میمعامالت ق
 یقوقح ییکه اراده انشا میق یپس به نوع ردیقرار بگ میخود ق هیعل ینحو که طرف قرارداد مول نیبا خود به ا میق

 یحالت قانون مول نیبفروشد و از طرف خودش بخرد و در ا دیبا هیعل یدر معامالت است، از طرف مول هیعل یمول
 یمال خودش را به مول ایرا به خودش بفروشد و  هیعل یمال مول واهمنع کرده است خ یمعامله ا نیام چنرا از انج هیعل
ع تعارض مناف یمعامله ا نیچن نیکه با انجام ا نیو حفظ اموال را دارد و ا ینگهدار فهیوظ میبفروشد، چون ق هیعل

هم هست  خودشدر برابر آن منافع  ردیدر نظر بگ را هیعل یمنافع مول دیبا ینحو که و نیبه ا دیایب شیممکن است پ
ر شود و کمت ینم تینشده و اگر گران بخرد منافع خودش رعا تیرعا هیعل یصورت اگر ارزان بخرد منافع مول نیدر ا

 را قانون ممنوع نموده است. یمعامالت نیچن نینکند در آخر ا تیمنافع خودش را رعا یکه کس دیآ یم شیپ
 وبالگ وکیل تاپ 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3054995
https://www.iribnews.ir/fa/news/3054995
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1054785
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1054785
https://vakiltop.com/blog/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85/
https://vakiltop.com/blog/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85/
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 بردیم یننشود، حکومت را هم از ب یریتاگر مسأله تعارض منافع مد
 یشورا یسرئ) یعبدالرزاق موسو یدس و  (مصلحت نظام یصعضو مجمع تشخ)احمد توکلی 

 ۲411فروردین  ۱ -یراز( شهر ش یاسالم
 کلیات تعارض منافع 

 

ضور و با ح یرازشهر ش یاسالم یشورا یهابه همت مرکز پژوهش« و راهکارها هایبتعارض منافع، آس» یتخصص وبینار
؛ تعارض منافع یمو مفاه یفتعار یمن بررسض ینار؛وب ینا در برگزار شد. ی،حوزه در سطح مل ینچند کارشناس ا

جمله اعم از یناز مسؤول یاریبس یاطالعمربوط به آن و کم ینقوان یو ناکارآمد یبودن آن، پراکندگ یستماتیکس
 موضوع مهم برشمرده شد. ینا یاصل هاییبازجمله آس یان،قانونگذاران و مجر

نه ساما یبه تازگ در این وبینار گفت: ز،یراشهر ش یاسالم یشورا یسرئ ی،عبدالرزاق موسو سید 
مراحل هر  یسامانه تمام ینکه در ا یدرس یبرداربه بهره یرازش ی( در شهردارPMISپروژه ) یریتمد

 ین، با کمتر-یبردارتا اجرا و بهره یاعم از مطالعات، انعقاد قرارداد و طراح- یانپروژه از ابتدا تا پا
 یارسکه حجم ب یندهامراحل و فرآ ینا یو تمام شودیدر سامانه ثبت م یکیرونبه صورت الکت یانسان یرویدخالت ن

در  یهمگ یاقدامات ینرا خواهد داشت.چن یگیریمشاهده، نظارت و پ یتهم دارا هستند، قابل یرا در شهردار ییباال 
 تعارض منافع انجام شده است. هایینهجهت کاهش زم

رتبط با م یمعنا یکتعارض منافع  ینکها یانبا ب یزن مصلحت نظام یصعضو مجمع تشخ ی،توکل احمد
دولت بودم، اکثر  یگوکه بنده سخن یانقالب زمان یلعام، اظهار داشت: اوا یمعنا یکحکومت دارد و 

و  دکننیاصال باور نم یا کنیمیکه صحبت م یاالن زمان کهیدر حال پذیرفتندیما را م یهاحرف ممرد
ا ر  یمندو عزت یآزاد ینخطر از دست دادن ا یمموارد را در کشور اصالح نکن یناگر ما ا .کنندیباور م یرد یلیخ یا

 داشت. یمخواه
محوله بر هر فرد در حکومت قابل مصداق دانست و  یاراترا بر اساس اخت یتعارض منافع در مباحث حکومت توکلی

 یاراتو چه اخت ییقضا یاراتچه اخت ،ینیتقن یاراتچه اخت یاسی،س یاراتچه اخت ی،ادار یاراتافزود: چه اخت
 .کندیم یجادتعارض منافع را ا یتمناصب مختلف موضوع ینشدن قدرت ب یمتقس یی؛اجرا
 یأانتخابات اگر مردم به فرد ر  یانادامه داد: در جر افتد،یاتفاق م یکیدر شب و تار یمجرا یشترب ینکها یانبا ب وی

 یریهستند و تغ یافق دورتر یدهند، احزاب دارا یاگر به حزب رأ کهیحال اند، دررا در نظر گرفته یکدهند افق نزد
 ندگانیتوسط نما یمنافع مل یبه جا یامنافع منطقه پیگیری به اهداف حزب از دست نخواهد رفت. یلفرد در ادامه ن

احداث  یاراه  یضتعر یهاوعده ی،اسالم یاسبق مجلس شورا . نمایندهاز تعارض منافع است یمجلس، مصداق
 توانندیوارد مجلس شوند، م یکرد: اگر احزاب قو یانو ب یهتشب یهحوزه انتخاب یآن را به کارپرداز یردرمانگاه و نظا

 اشند. داشته ب جلسرا در م یمثال مصوبات یهستند و برا یگروه یفکرهم یچرا که دارا یرند؛را در نظر بگ یمنافع مل
 

 خبرنامه منتشر شده است.  38ای از این گزارش در شماره * خالصه
 پایگاه خبری تحلیلی راستین آنالین 

 

اگر%20مسأله%20تعارض%20منافع%20مدیریت%20نشود،%20حکومت%20را%20هم%20از%20بین%20میبرد
اگر%20مسأله%20تعارض%20منافع%20مدیریت%20نشود،%20حکومت%20را%20هم%20از%20بین%20میبرد
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 ردیگیمتضاد منافع در بورس همچنان قربانی 
 ۲411فروردین  ۲4ـ  ریگرزمسیده زینب 

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 قیمفهوم و مصاد یبررس»با عنوان گزارشی سازمان بورس و اوراق بهادار ،  یمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالم
 شود. منتشر کرده است که در ادامه به آن پرداخته می« الزم تررامق شنهادیو پ هیتضاد منافع در بازار سرما

بر اساسنامه(،  یناشران )مبتن ،یمال یو نهادها گذارانهیسرما انیم یمتعدد یروابط قرارداد ه،یبازار سرما در
رند امختلف د انیروابط چندجانبه با مشتر ،یاقتصاد ینهادها نیاز ا یو ... وجود دارد. برخ یحسابرس یهاشرکت
 ه،یو اشخاص وابسته به آنها( در بازار سرما کنانکار  ران،یمد ،ی)اشخاص حقوق یشخص یگذارهیسرما لیو به دل

بر توسعه  یتضاد منافع )مبتن قیمصاد نیشتریب دهدیاست. مطالعات نشان م اریاحتمال بروز تضاد منافع در آنها بس
نهفته  یاعتبار یبندو مؤسسات رتبه هایکارگزار ه،یسرما نیأمت یهمچون شرکتها یمال یآن بازار( در نهادها یافتگی

 مود:خالصه ن ریتوان به صورت زیاند را منموده تعارض منافعها در قبال مواجهه با که شرکت یاقدامات مختلف .است
 یفناور یاز راهکارها استفاده تضاد منافع؛ تیریو مد ییمکتوب و شفاف در قبال شناسا استیداشتن س اریاخت در

 یشفافساز یندهایفرا جادیا ان؛یشرکت با مشتر یمحور به منظور رصد و کنترل تضادها در معامالت و قراردادها
و  ثبت و حساس؛ تیبا اهم یانجام معامالت و قراردادها یمشخص برا یهاداشتن چارچوب اریاخت در تضادها؛

 تضاد. تیریکنترل و مد یخاص برا ریهمراه با اتخاذ تداب ماتیضبط تصم
ز نهاد ا ییهابخش یو مجزاساز یکیزیوجود فاصله ف تیرعا بدان الزام نموده عبارتند از: زیکه نهاد ناظر ن یاقدامات

شرکت در صورت وجود  یاقدام از سو یبرا انیاجازه از مشتر کسب؛ (Chinese wallکه دچار تضاد منافعند) یمال
 یستضاد منافع اسا طیدر شرا یقرار گرفتن نهاد مال ؛منعیشترم یتضاد منافع برا طیشرا یافشا تضاد منافع؛

 جرم انگار
ً
 شده است(. ی)معموال

 اقتصاد آنالین 
 

 

 دستنییاصناف پا برای یتعارض منافع اصناف باالدست مانع
 ۲411فروردین  ۲1ـ  میثم مهدیار

  سالمت حوزه  تعارض منافع در 
 

 لیبه دل باال هستند که یجزو طبقات اجتماع یو نظام پزشک یمثل کانون وکال، اتاق بازرگان یقو یهاتشکل شتریب
دست  نییپا یصنف یهاتشکل لیمانع تشک یو حت نندک یریگیخود را پ یاند منافع صنفتوانسته تینفوذ در حاکم

عارض منافع ت نیکشور است بنابرا یپزشکنظام سالمت متأثر از سازمان نظام  یکل یهااستیشوند. به عنوان نمونه س
نظام  نکهیا لیشود به دل جادیهم ا یو اگر تشکل شودیاقشار نظام سالمت م ریسا یتشکل برا جادیپزشکان مانع ا

 اتاق یوقت ایو  دهدیها نماست اجازه رشد و کارآمد شدن به آن یپزشکان و سازمان نظام پزشک اریاخت رسالمت د
 آخر ونیسیو معادن و کم عیصنا ونیسیصمت، کم در وزارت یبازرگان

ً
له حائز مسئ نیاقتصاد صاحب نفوذ است قطعا

را رقم زده، تعارض منافع  ضیو تبع یکه نابرابر یزیها خواهد بود؛ در واقع چمنافع کارگران و مطالبات آن تیاهم
 شده است. تیدست به ساختار حاکم نییاصناف پا یاست که مانع رساندن صدا یاصناف باالدست

 تحلیلی قدس آنالین –پایگاه خبری  
 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-8/517445-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-8/517445-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.qudsonline.ir/news/746193
http://www.qudsonline.ir/news/746193


 

 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 نماینده  در سازمان بورس -موقعیت تعارض منافع مالک 
 ۲411فروردین  ۲1ـ ی محمدرضا برهان

 ع در بازار سرمایهتعارض مناف 
 

مواجه و لغو شد، مداخالت  یدولت گذاراستیبا مخالفت س بورس که کاهش دامنه نوسانات ۶۱از اسفندماه 
را  یکساناز  یاریبس ۶۱سال  یانیماه پا۹در  هیبازار سرما یباال  یبه خود گرفت. بازده یگریرنگ د گذارانهاستیس

 هایپشت در کارگزار یطوالن یهاصف جادیبودند، به ا دهیها شنبار و رسانهکه تاکنون نام بازار بورس را صرفا از اخ
 نیتام یبودجه مواجه بود فرصت را برا یکه با چالش فروش نفت و کسر زیدولت ن وادار کرد. یکد بورس افتیدر یبرا

انش د اتیزد. در ادب دیلو دارا دوم را ک کمیدارا  یهاشمرد و فروش شستا و صندوق متیغن هیاز بازار سرما ینگینقد
و  تیریو مد تیالکم نیموضوع تعارض ب نده،ینما-مالک یبا مطرح شدن تئور ریدهه اخ کیاز  شیدر ب ت،یریمد

خود است  یتیریمد یهادنبال رفع چالشبه ییکه از سو یگذاراستیکرده است. س دایپ یاریبس تیتضاد منافع اهم
با  فیهمزمان وظا یبروز بحران را بر عهده دارد در اجراو عدم یعموم ریخ تیریمد تیمسوول گرید یو از سو

توازن در به عدم تیوضع نیآن ارائه کرده است. ا یرا برا ییاراهکاره تیریمواجه است که دانش مد ییهاچالش
 منجر شد. هیبازار سرما یبرا یدولت یگذاراستیس

 دنیای اقتصادروزنامه  
 

 

 کار یرویحقوق ن یگیریتعارض منافع در پ
 ۲411فروردین  ۲1ـ  ی(استاد دانشگاه خوارزم)ی حمزه نوذر

 تعارض منافع مدیران دولتی 
 

قه، مانند حقوق معو یمختلف یلآنها به دال  یرانو مد یمیبزرگ مانند نفت، گاز و پتروش یرگران شرکت هاکا یبرخ
 روییاست که ن ینا یروال قانون یتی،وضع ینهستند. در چن یمختلف ناراض یو اجحاف ها یگاهگاه و ب یها یلتعد

اداره تعاون، کار و رفاه  یا یا مانند فرمانداره رستانمستقر در شه یدولت یاحقاق حقوق خود نزد سازمان ها یکار برا
 یموارد، اتفاق خاص یشود، اما در پاره ا یبه کارگران داده م یگیریپ یبرا ییکند. قول ها یتطرح شکا یاجتماع

شده که  یدهد یبه آن توجه کرده است. موارد یدهد که کمتر کس یرخ م ینجاافتد. بحث تعارض منافع در ا ینم
 کارگران است. یتگله و شکا یگیریدر شرکت ها دارند که در تعارض با پ یمنافع دیران،م یبرخ

تا تعارض منافع شکل گرفته از زبان آنها و با  یدبه درددل کارگران اخراج شده گوش فرا ده یاست مدت کوتاه کافی
در  مییو پتروشنفت، گاز  یکه شرکت ها ییسند و مدرک آشکار شود. در چند سال گذشته مسئله در شهرستان ها

ده و کر  یجادتعارض منافع ا ینحل ا یبرا یشده است پس الزم است هر چه زودتر دولت قانون یادآنها مستقر است، ز
 ینفت و گاز را ممنوع کند. برخ یشرکت ها یاتیو عمل یجار یدر پروژه ها یدولت یرانمد یگذار یههرگونه سرما

دانند و معتقدند  یم یگذار یهسرما یبرا یهیرا توج یوزافزون زندگر  یها ینهحقوق اندک خود در مقابل هز یرانمد
کسب درآمد  یبرا یمناسب یدر شهرستان ها وجود ندارد و فرصت ها یگذار یهسرما یبرا یچندان ایچون فرصت ه

 ینا ادیحقوق کارگران ز یگیریپ یه،توج ینشوند. اما ا یم یدهسمت و سو کش ینبزرک وجود دارد، به ا یدر شرکت ها
 افکند.  یشرکت ها را به مخاطره م

 روزنامه شرق 
 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3752443-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3752443-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/280132
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/280132
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 است یو تعارض منافع از جمله عوامل مشکالت اقتصاد یریتسوءمد
 ۲411فروردین  ۲۹ـ ( یاسالم یمجلس شورا یس)رئ یبافمحمد باقر قال

 طرح و الیحه تعارض منافع 
 

دهد که چالش  ینشان م ینبوده است و ا یشعار سال متمرکز به موضوعات اقتصاد یتمحور یمتماد یدر سال ها
 .دهد یرا نشان م یخط مش ینهم ینامگذار ینا یزمنظر رهبر انقالب مسئله اقتصاد است و امسال ناول کشور از 

ر ب یراخ یها در سال ها یمالبته کرونا و تحر .است یو تعارض منافع از جمله عوامل مشکالت اقتصاد یریتسوءمد
 کشور افزوده است. یمشکالت اقتصاد

 جامعه خبری تحلیلی الف 
 

 

 هابرنده جایزه جامعه اندیشکده«  تعارض منافع یریتطرح مد»
 ۲411فروردین  ۲۹ـ  )اندیشکده شفافیت برای ایران( یانفالح یمهد
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

 1۱پروژه از  ۱11 یزهجا ینمرحله از ا یننخست یط. شدند یمعرف هاجامعه اندیشکده یزهمرحله دوم جا یدگانبرگز
 یاسفندماه برگزار شد و ط ۲۹تا  ۶ یزهارسال شد. مرحله دوم جا گذارییاستس یمل یزهجا یرخانهبه دب یشکدهاند
 یزهمرحله دوم جا یهاپروژه یو داور یابی. ارزبه رقابت پرداختند یپنل موضوع ۲۹در  پژوهییاستپروژه س ۹۲آن 

 یطبق را «یحکمران یهاپنل نظام» یدهپروژه برگز انجام شد. یعلم یتهعضو کم 1۶توسط  یگذارتیاسس یمل
 .یرانا یبرا یتشفاف یشکدهبود از اند« تعارض منافع یریتطرح مد» ی،علم یتهکم

ارض تع یریتفساد مداقه داشت و سرگذشت طرح مد یریگعنوان بستر شکلدر تعارض منافع به یانفالح مهدی
.  ازدپردیحوزه م یندر ا یتعارض منافع به هنجارگذار یریتدولت و طرح مجلس را بازگو کرد. طرح مد یحهمنافع در ال 

 .یافتراه  گذارییاستس یمل یزهجا یینها مرحلهبه « بانسامانه قانون»پروژه  ،«یحکمران یهاپنل سامانه»در 
 دنیای اقتصاد 

 

 

 در آموزش و پرورش دور زدن بخشنامه تعارض منافع
 ۲411فروردین  ۲9ـ  خبرگزاری تسنیم

  یآموزش عموم حوزه  تعارض منافع در 
 

خشنامه ب یو با هدف اجرا یردولتیداشتن مدارس غ یلبه دل یدولت یرسابق سازمان مدارس غ یسرئ ینوند؛ز یمجتب
و  المللینمرکز امور ب یسسمت برکنار و به عنوان رئ یناز ا ۲1۶۶آموزش و پرورش، در آبان ماه  یرتعارض منافع وز

به دور زدن  یرقرار گرفت و آن را تعب یاریمورد نقد بس ییجابه جا ینمدارس خارج از کشور منصوب شده بود؛ ا
 یوزارتخانه و حق را ینمعاونان ا یخود در شورا یتوانست همچنان کرس یبخشنامه تعارض منافع دانستند چرا که و

 .را حفظ کند هایریگ یمدر تصم
 زاری تسنیمخبرگ 

 

https://www.alef.ir/news/4000116036.html
https://www.alef.ir/news/4000116036.html
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3752754
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3752754
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/17/2479270
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/17/2479270
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 ها، مانعی مقابل بازنگری در مخارج دولتتعارض منافع وزارتخانه
 ۲411فروردین  ۲9ـ ی مجلس هاپژوهشمرکز 
 کلیات تعارض منافع 

 

ه گذشته نحو یهادهه یهاست. طبه اندازه حکومت یاسابقه یدارا یو عادالنه از منابع عموم ینهموضوع استفاده به
 ییادز یتحساس یراندر اقتصاد ا ینفت یوجود درآمدها یلدلبه یار،رغم انتقادات بسمخارج دولت به یصتخص
مخارج  یورمساله محل مصرف و بهره یشمس ۶1در دهه  یاقتصاد یتنگناها یافتناما با شدت  انگیخت،یبرنم

 منابع آن مورد توجه قرار گرفته است. یصو تخص ینتام یندهایشده و فرآ یلبدت یدولت به موضوع مهم
ردار برخو یمتفاوت یتاز سطح اهم توانندیمختلف م یطمخارج در شرا یبازنگر یعنوان محورهاشده به یمعرف موارد

کاهش  یهاینهگز یرفگروه به مع ینا یلتماو عدم یها در بازنگررفع مساله تعارض منافع دستگاه یلباشند. به دل
 یددارد؛ با یتاهم یاربر آن بس یکارشناس یقدر مخارج و نظارت دق یبازنگر یدر اجرا یهمخارج، حضور وزارت مال

حل راه ینترها با مساله تعارض منافع همراه است. مهمدر مخارج توسط وزارتخانه یبازنگر یندفرآ یکرد که اجرا وجهت
 ییعغلبه بر مقاومت طب یبرا یاسیس یرهبر یتوجه ازسوفشار قابل یجادا یرفع تعارض منافع احتمال یبرا

خارج م یرا در روند بازنگر ینقش اصل یاسیس رهبران یقتاست. در حق یها در برابر کاهش بودجه احتمالوزارتخانه
به  ییاسس یح رهبر. اصطالبخشدیمخارج معنا م یبازنگر یندعزم و اراده رهبران است که به فرآ ینبرعهده دارند و ا

 بودجه هستند. یبرا گیرییمکند که در رأس تصم یمنتخب اشاره م یاستمدارانآن دسته از س
 دنیای اقتصاد 

 

 

 «ن: مسکهارساختیبه ز یدر دسترس یفقر و نابرابر» یگزارش کارشناس
 ۲411فروردین  ۲9ـ  و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندساز

  مسکن و شهرسازی حوزه  تعارض منافع در 
 

 از زیدارد، پژوهشگران ن یمتعدد یهاجنبه ودسکونت است و خ یبرا یفراتر از محل یبا توجه به آنکه مسکن مفهوم
: هارساختیز به یدر دسترس یفقر و نابرابر»اند. در پژوهش فقر ِ مسکن استفاده کرده یبررس یبرا یمتفاوت یارهایمع

 یمرکز توانمندسازبا همکاری و  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعیکه « مسکن
 نندهدکیتشد توانندیتعارض منافع در مسکن که م قیصاداست به م هانجام شد یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم

 شوند، پرداخته شده است. تیمانع بهبود وضع ایفقر مسکن باشد 
به دو  «به مسکن یدر بخش دسترس ییفقرزدا یهاروش ییتعارض منافع و فساد برکارا ریو تأث قیمصاد»در بخش 
 یهابه مصداق درب یطور مثال در سطح فردبهتعارض منافع در مسکن اشاره شده است.  یو نهاد یسطح فرد

قه  که ساب اندیمسکن و ساختمان مهندسان گذاراناستیو س زانیراز برنامه یاریبس»گردان پرداخته شده است: 
ر ( را دکنندهنیمشاور و تأم مانکار،یفعال در حوزه  ساختمان )مشتمل بر پ یخصوص یهابنگاه تیو مالک تیهدا

رند و دا یشخص یرمالیو غ یخلق منافع مال یبرا یمنظر امکان و فرصت مناسب نیخود دارند و از ا تیکارنامه  فعال
تعارض  یدر سطح نهاد« قرار داشته باشد. یگذاراستیو س یزیربرنامه یدر تقابل با اهداف ذات تواندیمنافع م نیا

 اشاره کرد. یشهردار ۲11ده و ما 1ماده  یهاونیبه کمس توانیطور مثال مبه زیمنافع در مسکن ن
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3753084-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3753084-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/15799/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/15799/
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 تعارض منافع جامعه و قدرت تیریمد به مثابه استیس
 ۲411فروردین  ۱۲ـ  یی(دانشگاه عالمه طباطبااقتصاد  یاراستاد)علی سرزعیم 

 کلیات تعارض منافع 
 

 یرمس به عملکرد گذشته خود، از یشهامت را داشته باشند تا با نگاه ینا یدبا یران،در ا یاستخرد و کالن س یگرانباز
 یورز استیس یدجد هاییوهگونه از ش یک. یرندبگ یشخود در پ یورز یاسترا در س یاتازه هاییوهرفته بازگردند و ش

 داگالس نورث ینسون،نهادگرا همچون عجم اوغلو و راب صاددانانما باشد، همان است که اقت یرو یشپ تواندیکه م
 توان و کشاکش یبردارحاصل جمع یاست،س ینکها ند؛گذار یما م یرو یشپ یگدالچون جوئل م یجامعه شناس یا

 «یو دموکراس یکتاتورید یاقتصاد هاییشهر»در کتاب  ینسونطور که عجم اوغلو و رابآن یااست.  یگرانهمه باز
 متنوع و متکثر جامعه و قدرت. یهابخش یانتعارض منافع م یریتمد یعنی یاستس کنند؛یف میتعر

 تیو حاکم یاسیسمت تعارض فعاالن س هما در اشکال مختلف ب ی،هاشم یز دوره آقااست که بعد ا ینتصور من ا
 رابطه ینداشتند و در دوره بعد، ا یتبا حاکم یادیتعارض ز یاسیفعاالن س یخاتم ی. در دوره آقایمحرکت کرد

 داشت. یدیتعارض شد یاسیبا فعاالن س یتحاکم یعنیبرعکس شده بود 
دن ش یفضع ینشده است و ا یفاقتصاد ضع یکما قرار دارد،  یرو یشپ یندفرا یناز اکه  اییجهمحصول و نت امروز

باشد، اما  بهتر از وضع امروز یاربس توانستیم ینکهآن را انکار کند. اقتصاد ما با ا تواندینم یاست که کس یابه گونه
هم  یعنیکار همه است،  جهیدستپخت همه و نت یف،ضع صاداقت یعنیمحصول،  یناست. ا یدهنرس یگاهبه آن جا

 از افراد گفته یبا جمع یدارهاد یندر آخر یکه مرحوم هاشم یاز نکات یکی. یو حزب یاسیو هم فعاالن س یتحاکم
د از دل آن رش یم،ما اگر دنبال تنش باش ینشده است، بنابرا یجاددر دوره ثبات ا یبود که رشد اقتصاد ینبود، ا

 تیاسبلکه در س یستن یخارج یاستبود. تنش منظور فقط در س یجالبحرف  این .شودیحاصل نم صادیاقت
 یمدار یاج. ما احتشودیحاصل نم یرشد اقتصاد ید،شد یهااست که از دل تعارض ینهم هست. باور من ا یداخل

 شتهدا یداخل یاستبلکه در س ی،خارج یاستهموار و هنجارمند را نه تنها در س یتوضع یکسال  ۲1کم تا دست
به جامعه  یبخواهد فشار یتباشد، نه حاکم یتنسبت به حاکم یاسیاز جانب فعاالن س یدشد یدنه تهد یعنی م،یباش

 .یاوردب
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 ان برای جلوگیری از تعارض منافعسازوکار جبهه اصالحات ایر
 ۲411فروردین  ۱۲ـ  یران(جبهه اصالحات ا یسخنگو) آذر منصوری

  و نهادهای مدنی هاانجمنتعارض منافع در 
 

 یتاز عضو دیبا ، این افراداندانتخابات ثبت نام کرده یکه برا یو حقوق یقیاز تعارض منافع افراد حق یریبا هدف جلوگ
نند و افراد ک یخانه معرف یربه دب یگزینفرد جا یداحزاب با یندگاناست نما یعیانصراف دهند. طب اتاصالح در جبهه

 جا بتهم اگر ث یقیحق
ً
 نخواهند داشت. یگزینینام کرده باشند، طبعا

 پایگاه اطالع رسانی جماران 
 

https://www.irna.ir/news/84289591
https://www.irna.ir/news/84289591
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1503830-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1503830-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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 دار از آموزش و پرورشمسئوالن مدرسه یبرخ یخداحافظ
 ۲411فروردین  ۱۲ـ  (و امور مجلس آموزش و پرورش یمعاون حقوق) یالشک یقاسم احمد

  آموزش عمومی حوزه  تعارض منافع در 
 

ها حدود  بود و در مجموع تعداد آن یکل استان یراندر سطح مد یاز مسئوالن مدرسه دار در ستاد و تعداد یتعداد
شامل طبقه  ینفر در طبقه اول و مابق ۲1۶تعداد  ینشدند. از ا بندییمو دو تقس یکطبقه درجه  ۱شد که در  ۱۱1

با توجه به آمار احصا شده  .کنندیم یخانواده خود فرد مدرسه دار یاکه خانواده همسر  یمعن یندوم شدند؛ به ا
خود  یمرکز آموزش یاسال به مدرسه  یککه توافق کردند تا  شد یبررس یاستگذاریس یدر شورا یرکلمد 4پرونده 

ها، استان ها و شهرستان ینفر از معاونت آموزش 1۲ یدهطبق اطالعات رس دهند و از آن استفاده نکنند. یتتوقف فعال
 .شوندیمشمول بخشنامه تعارض منافع م ینفر از مسئوالن شاغل در حوزه حقوق ۲۱مناطق و  یراننفر از مد 1۱

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 

 

  خصیمدت شمسئوالن در انتخاب میان منافع ملی یا منافع کوتاه تعارض
 ۲411فروردین  ۱۲ـ  )فعال سیاسی(مهدی فضائلی 

 رض منافعکلیات تعا 
 

اشته د یتضاد یاتعارض  یدولت با منافع مل یکشود منافع  یاذهان خطور کند که مگر م یسوال به برخ ینا شاید
 یاباتباشد مثال" مقطع انتخ یاتیو ح یجد یلیتواند خ یم ییتعارض منافع در برهه ها این باشد؟ پاسخ مثبت است!

که  یچیدهحساس و پ یاز برهه ها یکی خاب مردم قرار دهد.خواهد خود را در معرض انت یدولت م یک یسکه رئ
 است. دیجمهور جد یسدولت و همزمان انتخاب رئ یک یانکند پا یداپ یتموضوع یجد یارتواند بس یتعارض منافع م

 گرید یداشته باشند و از سو یخوش یاناز خود بجا بگذارند و پا یکیدارند نام ن یلتما ییدولت ها از سو یطشرا ینا در
 دولت باشد. ینکنند و دولت بعد ادامه هم ینینقش آفر یزن یعالقمند هستند در انتخاب دولت بعد

خوش  نیااما با پا کندیم ینرا تأم یبلند مدت مل یامدت  یانم یوجود دارد که منافع واقع یماتیتصم یطشرا ینا در
که  تییمادهد و بالعکس تصم یرا کاهش م یبعدبر انتخاب دولت  یامکان اثرگذار یاندارد و  یقمورد نظر دولت تطب

  تعارض دارد. یمل یگذارد اما با منافع واقع یم یباق یکدولت نام ن یبرا
 خبرگزاری فارس 

 

 ای تعارض منافعمحتواهای چندرسانه
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  برنامه  یک هفته  گذشته،  در
 ۲411فروردین  ۲4/ آپارات /  و مساله مهم تعارض منافع یرونق یونس 

یونس رونقی عضو شورای اسالمی شهر اردبیل، همزمان مشاور اجرایی شهردار اردبیل است. به استناد قانون، 
این امر ذیل تیتر "تعارض منافع" در  اری منافات دارد.با تصدی مناصب اد یعضویت همزمان در شورای اسالم

نظارت قانونی اعضای شورای شهر بر امور شهرداری، به واسطه دخیل شدن  مدیریت شهری چنین تعبیری دارد:
 در منافع مشترک با شهرداری، با انجام صحیح وظایف نظارتی عضو شورا منافات دارد.

  

https://www.yjc.ir/fa/news/7675076
https://www.yjc.ir/fa/news/7675076
http://fna.ir/pqbf
http://fna.ir/pqbf
https://www.aparat.com/v/W61Ny/%EF%B8%8F%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 یبرنفعپوششی برای دانش تخصصی یا  مجازی: فضای تحلیل
 لزوم حضور متخصصان فاقد نفع در بازار بورس

 
 محمد عادلی 

 
مطلب در  77توییت در توییتر و  17فروردین، درمجموع  21 شنبهسهتا  2011فروردین  21 شنبهپنجروزهای  فاصله  در 

وزش انکی، شوراهای شهر، آمی گوناگونی ازجمله نظام بهاحوزهی تلگرام منتشر و بازنشر شده است که به هاکانال
بین وضعیت بازار سرمایه با تأکید بر نقش متخصصین این حوزه در وضعیت عالی و... پرداخته شده است که دراین

ا توجهات را به خود جلب کرده است. کاربران ب نیتر شیبو نظام بهداشت و درمان با تأکید بر شیوع کرونا  آمدهشیپ
در اینجا سعی  که اندپرداختهارض منافع و تضاد منافع به بحث پیرامون موضوعات مختلف ی تعهادواژهیکلاستفاده از 

و واکاوی قرار  موردبررسی اندداشتهدرستی بر تعارض منافع تأکید وسقم دالیل، مطالبی که بهشده است فارغ از صحت
 گیرند.

 ماهیت سیاسی تعارض منافع در تلگرام

توجهات را به  نیترشیبو  اندشدهوتی پیرامون تضاد یا تعارض منافع از اقبال برخوردار در تلگرام و توییتر مطالب متفا

و  طلباصالحتأکید بر تعارض منافع ماهیتی سیاسی داشته و هر دو گروه  نیترشیب. در تلگرام اندکردهخود جلب 

ی هورجماستیره در راستای انتخابات یی جهت مقابله با تعارض منافع چهابرنامهیی را برای ارائه هاتالش گرااصول

 .انددادهی اجرایی فعلی ارائه هابرنامهو چه  ۲411سال 

هم  اندشتهداسعی  طلباناصالحپرداخته شده است.  طلباناصالحی هاتیفعالبه  ترشیبی تلگرامی خبری هاکانالدر 

ان اصالحات ایران تا حد امک جبهه   گانه  پنجی هاتهیکمی هاتیفعالی سازشفافدر روند کاندید شدن افراد و هم در روند 

بهه کانال تلگرام جی، به گزارش جمهوراستیرتضاد و تعارض منافع را کاهش دهند. در مورد افراد کاندیدا برای انتخاب 

نامه مصوب و با هدف جلوگیری از تعارض منافع، افراد ندر دومین جلسه این جبهه قرار شد طبق آیی طلبان ایراناصالح

 ته  یمکاند از عضویت در جبهه انصراف دهند. همچنین از بین پنج کرده نامثبتحقیقی و حقوقی که برای انتخابات 

 تو عملکرد و مدیری مصوب بر این روند نامهنییآپایش و داوری مأمور به آن شد که طبق  ته  یکمتخصصی این جبهه، 

 تعارض منافع در ارکان جبهه نظارت داشته و از عضویت نامزدهای انتخابات در مجمع عمومی جلوگیری نماید.

نیز نسبت به وضعیت تعارض منافع موضع گرفته و خود را مصر بر کاهش آن نشان  انیگرااصولدر سوی دیگر، برخی از 

اولویت  دو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی، با تأکید بر ش کانال تلگرام خانه ملتگزار.به اندداده

و تعارض  تیریمد سوء»اذعان داشته است که ها در مجلس سازی تحریممهم با محوریت موضوعات اقتصادی و خنثی

های اخیر بر مشکالت اقتصادی کشور ها در سالعوامل مشکالت اقتصادی است، البته کرونا و تحریم ازجملهمنافع 

 «افزوده است.

https://t.me/ireslahat/67463
https://t.me/ireslahat/67463
https://t.me/ireslahat/67463
https://t.me/ireslahat/67463
https://t.me/Icana/19700
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 در کشور در هر دو طیف سیاسی هایناکارآمدیکی از علل اصلی  عنوانبهتوجه به مسئله تعارض منافع و تأکید بر آن 

غالب در ایران نشان از آن دارد که گفتمان تعارض منافع تا حدودی توانسته است در بین سیاسیون رواج پیدا کرده و 

یی نسبت به درک این مسئله در هایکاستافراد بر اهمیت آن واقف شوند. هرچند ممکن است در این میان همچنان 

 نشانی از پیشرفت این گفتمان داشته باشد. تواندیماذهان افراد وجود داشته باشد اما این خود 

توجهات پیرامون تعارض منافع، به  نیترشیبی خبری تلگرام هاکانالدر فضای توییتر و در میان کاربران برخالف 

ی بازار سرمایه و بورس و نظام بهداشت و درمان با تأکید بر روند هاحوزهمباحث اجتماعی و اقتصادی پرداخته و بر 

 .اندداشتهواکسیناسیون تأکید 

 استفاده از دانش تخصصی کارگزاران برای کسب نفع شخصی

 ستثنامشود. بازار سرمایه نیز از این قضیه فساد شناخته می سازنهیزممل ترین عوایکی از مهم عنوانبهتضاد منافع 

روابط  کنند. در بازار سرمایه،دستیابی به سودهای کالن منافع خود را به هر قیمتی مرتفع می منظوربهنیست و افرادی 

.. وجود دارد. روابط های حسابرسی و.گذاران و نهادهای مالی، ناشران، شرکتقراردادی متعددی میان سرمایه

گذاری شخصی در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع چندجانبه این نهادها با مشتریان مختلف و به دلیل سرمایه

تباری بندی اعها و مؤسسات رتبهی تأمین سرمایه، کارگزاریهاشرکتمصادیق آن در  نیترشیبکند. ها را زیاد میدر آن

ی هاشرکتوجود تعارض منافع را درمیان  گزارشیمرکز توانمدسازی حاکمیت و جامعه، در نهفته است. پیش از این 

 منتفع در بورس بررسی کرده است.

ها به صدا های بانکی به سمت بازار سرمایه زنگ خطر را برای برخی بانکخروج منابع از سپرده 11۶۶در آستانه بهار 

با شدت بیشتری دنبال شد بسیاری از کنشگران مدیریت اقتصادی را سر ذوق  ماهنیفرورددرآورده بود. این روند که در 

دادند. از اسفندماه ید میهای داخلی نوای آغاز یک دوران جدید را در مدیریت سرمایهی که عدهاگونهبهآورده بود؛ 

یگری رنگ د گذارانهاستیسدولتی مواجه و لغو شد، مداخالت  گذاراستیسکه کاهش دامنه نوسانات با مخالفت  11۶۱

  ۶۱ماه پایانی سال  ۹به خود گرفت. بازدهی باالی بازار سرمایه در 
ً
بسیاری از کسانی را که تاکنون نام بازار بورس را صرفا

 ها برای دریافت کد بورسی وادار کرد.های طوالنی پشت در کارگزاریها شنیده بودند، به ایجاد صفنهاز اخبار و رسا

متولیان جدیدی را  هرروزشاخص بازار سرمایه  روزروزبهکه دیگر در بر پاشنه قبلی نچرخید و کاهش  11۶۶از مرداد 

لفی نیز برای مدیریت بازار سرمایه اعمال شد. های مختی در این عرصه ترغیب کرد، سیاستنیآفرنقشبرای ورود و 

تصمیم برای اجرای مصوبه ورود یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت سرمایه »هایی از قبیل سیاست

اجازه به صندوق »، «گذاری در آبان ماههای سرمایهافزایش ظرفیت صندوق»، «در شهریورماه ۶۶تا  ۶4بورس از سال 

ازار سرمایه برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی تا سقف سه هزار میلیارد تومان در توسعه ب

 « ماهبهمن
ً
ایجاد دامنه نوسان »و باالخره « گذاری برای خرید سهام بیشترهای سرمایهموظف شدن صندوق»و نهایتا

 بود.ها هایی از این تالشدر آخرین ماه سال، نمونه« نامتقارن

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/13692/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/13692/
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ه ک دهدیمصورت گرفت تا بتوان بازار سرمایه را همچنان سرپا نگه داشت اما روند حاکم نشان  هاتالشهرچند این 

ی خود را در طی مدتی کمتر از یک هاهیسرمابسیاری از مردم که دانش اندکی از این بازار و سازوکارهای آن داشتند، 

ی ُخرد مردم توجه کاربران را هاهیسرماد. همین روند از دست رفتن ی اقتصادی شونهاچالشو دچار  دادهازدستسال 

با نوع نگاه خاص خود این موضوع را واشکافی نمایند که در این  اندداشتهبه خود جلب کرده و هرکدام سعی  ترشیب

 ست.عوامل موردتأکید از سوی کاربران بوده ا ازجمله  میان در کنار سایر عوامل، تضاد یا تعارض منافع 

ی برای کنترل بازار بورس را نه به اقتضای مسائل فن شدهاعمالدر فضای توییتر، کاربرانی هستند که سازوکارهای فنی 

ی هاکتشر ی برنفعاقدامات الزم را نه در جهت بهبود اوضاع که در راستای  جهیدرنتکه بر اساس تضاد منافع دانسته و 

 :دیگویم بارهنیدرایتیو آفریقایی . کاربری با نان ندانندیمفعال در بورس 

 هاندوقصشد نه اآلن. البته نیازمند بررسی موشکافانه تضاد منافع دامنه نوسان باید فروردین سال قبل برداشته می 

  هاستسبدگردانو 
ً
که کسایی مثل س.س از حساب سبد به جیب خودشون سوند وصل نکنن که تو ایران تقریبا

 غیر ممکنه.

  هااستیسبرای برخی  شدهارائهنیز در همین راستا دالیل فنی کاربری دیگر 
ً
ب منافع کس گرهیتوجو اقدامات را صرفا

 :کندیمدانسته و بر کارکرد پوششی این دالیل برای به انحراف کشیدن مخاطب دارای اندک سواد نسبت به بورس تأکید 

دست یه باتی باشه که سودها رو با  هاهیسرمامگه  . اصالً تضاد منافع میاد وسط.دونمیمی فنیشو هاداستانبله  

داستان چیه ولی قشنگ تصمیم گرفتن برن زیر یه  دوننیمدرصد مساوی تقسیم کنه. شارکی جان اینا خوبم 

 جای دالیل فنی همیشه یه دلیل برای خوب بودن داشته باشن.پرچمی سینه بزنن تا بتونن به

یر بازار سرمایه درگ ازجمله هاحوزهاربران است بر این امر تأکید دارد که تمامی مهدی رباطی نیز که در یکی دیگر از ک

ال ی مناسب را اعمهااستیستضاد منافع است و باید پیش از هر اقدامی سعی کرد این مسئله برطرف شود تا بتوان 

 کرد:

، ورود افراد متخصص و بدون ی ازجمله بازار سرمایه نیازمند دگرگونی اساسیریگمیتصمی هاحوزهکشور در تمام  

صوص و نفع شخصی در این خ باشمیم: اینکه بنده مدیرعامل یک کارگزاری دولتی نوشتیپ. باشدیمتضاد منافع 

 از زاویه منافع عمومی و توسعه بازار سرمایه است. شودیمنداشته و اگر مطلبی گفته 
ً
 صرفا

ام برای نقد کردن دیگری. کاربری با ن دانندیمافع را دستاویزی هرچند در این میان کاربرانی نیز هستند که تعارض من

Mehdi Faridkia  داندیمبا تأسی به مسئله تعارض منافع  آمدهشیپوضعیت  گرهیتوجرا  هاآنبه اقتصاددانانی که وی 

 :پرسدیماشاره کرده و 
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ال در ح هایتیکامودی دنیا و هابورس انتقاد کردن که چرا بازار سرمایه ایران برخالف هااقتصاددانسال گذشته  

،#بورس ایران در حال ریزش هست؟ هایتیکامودی دنیا و هابورسرشد هست امسال دیگه نمیپرسن چرا برخالف 

 تورم فعلی که گردن بورس نیس؟ 8اونم 
ً
 ماه؟ یا اینجا تضاد منافع داریم؟ احتماال

بازار سرمایه قابل مشاهده است این امر است که بسیاری از کاربران ی که در بین اظهارات کاربران پیرامون وقایع امسئله

اعتماد نداشته و اصطالحات و عبارات فنی بکاررفته و یا برخی  دانندیمبه کسانی که خود را متخصص این حوزه 

رخی از ب . از این روست کهدانندیمی برنفعی کارشناسان را نه برآمده از تخصص و دانش که پوششی برای هالیتحل

کاربران، چنین کارشناسانی را در ایجاد اعتماد کاذب به بازار سرمایه در مردم مقصر دانسته و بر لزوم وجود متخصصانی 

فاقد نفع در این میان تأکید دارند. الزم به ذکر نیست که چنین دیدگاهی نسبت به متخصصان، ممکن است چه 

 جتماعی نهاد دانشگاه در پی داشته باشد.پیامدهایی را برای نظام دانشگاهی و سرمایه ا

 تأمین واکسن؛ قربانی تعارض منافع

ها گذاریها و سیاستها، مخالفتها، درخواستجدال دهنده وزارت بهداشت درباره فساد در نظام داروییگزارش تکان

دیگر بحث فساد و وجود مافیا در بازار دارو در ایران را داغ کرده است.  بارکتوزیع واکسن کرونا، یدر مورد نحوه تأمین و 

های اخیر با موضوع تحریم پیوند خورده است و حاال با شیوع ویروس کرونا در ایران، این فساد در بازار دارو در سال

ها ها و واسطهدیگر در کنار دالل زودرشتیرها شرکت ها و دهمهم و داغ شده است. از برخی هلدینگ دوچندانمسئله 

ای را در این بازار زنجیره مرتبط ریغ ظاهربههای شود. حلقهترین بازیگران فساد در این بازار نام برده میمهم عنوانبه

و  راتژیکی استداروهاکه خروجی آن چیزی جز گران شدن، نایاب بودن و غیراستاندارد بودن برخی  انددادهتشکیل 

نظر و فعال صاحب ۲9بیش از  ۲1۶۶خاص در ایران نیست. دامنه این فساد تا جایی پیش رفت که اردیبهشت سال 

ده رد با این پدی، وزیر بهداشت، خواستار برخوای به سعید نمکیحوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در نامه

، نظام های درمانیترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفهشدند. مهم

های تولیدی به اشخاص ی ارزی، اعطای پروانهامنائتیهتعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود 

حصوالت دارویی پرخطر بود. نمکی هم چند روز بعد دستور رسیدگی به این نامه حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید م

 رسیدگی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی منظوربهای در وزارت بهداشت را صادر کرد که منجر به تشکیل ستاد ویژه

ه منتشر کرد ک« رویی کشورها و فسادها در نظام داآسیب»گزارش مفصلی با عنوان  تیدرنهادر ایران شد. این ستاد 

ی رفاقتی است که در آن اصول و استانداردهای اخالقی هابستان بدهتبانی و »سراسر آن تشریح مفاهیم و مصادیقی از 

حال با توجه به آغاز موج چهارم کرونا و مشخص « ی زیر پا گذاشته شده است.آسانبه همنوعانبه قیمت امنیت جانی 

واکسن آن، شهروندان نیز به انحاء گوناگون نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و نگرانی  نبودن وضعیت تهیه و توزیع

 .اندداشتهاین بیماری در ایران ابراز  نده  یآخود را نسبت به 

 :سدینویم کانال تلگرامی موج سومدر  بارهنیدرامحمدعلی شهابی از کارمندان سازمان تأمین اجتماعی 

https://www.tabnak.ir/fa/news/911668/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.tabnak.ir/fa/news/911668/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.tabnak.ir/fa/news/911668/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1400895
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1400895
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1400895
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1400895
https://t.me/mohammadalishahabi/5800
https://t.me/mohammadalishahabi/5800
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رد، ی غیراستانداهاماسک؛ همه توی آغوش یکدیگر؛ اینجا و در فضای سربسته و با 2011فروردین  20متروی تهران »
روع خارج شوید که موج چهارم ش بدرزدهیسکه آهای ملت مبادا  زندیماما وزارت بهداشت پیامک  شودینمکرونا منتقل 
کادمیک مستقر در ستاد کرونا وقتی  پردازانیتئور شده است؛  گردوخاک  باال برود جوگیر شده و خیلی شاننیسروتونآ

 دهدیم ؛ این جمعیت نشاناندازندیممواجه شده و کی بود کی نبود راه  هاتیواقعبا  شودیماما وقتی متعادل  کنندیم
یی هاآنواکسن برای ایجاد حداقل ایمنی جمعی دارد؛ میلیون دوز  71که کشور بسیار اورژانسی نیاز به واردات حداقل 

اعتراض به حاکمیت تعارض منافع را ندارند که چرا یک ملت را اسیر و منتظر تولید واکسن داخلی کرده است  جرئتکه 
 ی، هرگز دلسوز ایران و مردم نیستند کرونا اگر برای مردم یک خطر بود براکنندیمولی برای مراسم سیزده رجزخوانی 
 «این جماعت نان خوبی ایجاد کرد.

پیرامون تهیه و توزیع واکسن  شدهانجامی از رویکرد عموم مردم نسبت به اقدامات اخالصهشاید بتوان این عبارات را 

 حه  یال مجلس را مقصر شناخته که با مسکوت گذاشتن  بارهنیدرا Farhadکرونا در کشور دانست. کاربری با نام کاربری 

 را به نفع خود تغییر دهند: هااستیسمهیا شده و  براننفعع، باعث شده است تا فضا برای تعارض مناف

ها تعارض منافع را بایگانی کرد تا واردات واکسن حه  یال عملکرد مجلسی است که  جه  ینتقربانیان پیک چهارم کرونا   

 منفعل است را ممنوع کنند که تاکنون به صدها میلیون نفر تزریق شده و وزارت بهداشت

 شدهامانجآمدن چنین وضعیتی شده است که اقدامات  وجود بهاقدامات پیشینی از منظر برخی کاربران باعث  تنهانه

ربری به نام . کااندگرفتهقرار  موردانتقاداز سوی مسئوالن برای مقابله با کرونا نیز با تأکید بر تعارض و تضاد منافع 

Reshad.kamangar قد است که هرچند ممکن است بنا به دالیلی کشور توانایی انجام برخی اقدامات معت بارهنیدرا

ی از شیوع بیماری جلوگیر ترسادهکامل را نداشته باشد اما امکان آن وجود داشت که با برخی اقدامات  نه  یقرنطمانند 

 کرد که این امر به علت تعارض و تضاد منافع به وقوع نپیوست.

ازحد بر انجام تست بود، اونم تستی که کلی باگ داشت و افراد مثبت ام دادن تأکید بیشاولین اشتباهی که انج 

واقعی که تعدادشون چندین برابر بود اما با این توجیه که تست منفیه در جامعه چرخیدن... ما توان قرنطینه نداریم 

 شد. هااونی ساده و عملی داشتیم که تعارض منافع مانع اجرای هاحلراهاما 

که چگونه تعارض منافع سبب این وضعیت و عدم انجام اقدامات مقتضی شده است  کندینمهرچند این کاربر مشخص 

اما تأکید وی بر تعارض منافع و همچنین سایر کاربران نشان از آن دارد که در بین بسیاری از افراد این عقیده وجود دارد 

ی خاص است. هرچند در هاگروهمردم که نفع  عامه  نه نفع  کندیمرا در کشور تعیین  هااستیسکه آنچه بسیاری از 

نشان از آن دارد که  هاتییتواینجا برخی از اظهارات منتشرشده در فضای مجازی مورداشاره قرار گرفت اما بررسی 

ع عموم فدیدگاه کاربران نسبت به تعارض منافع بر اساس این ایده شکل گرفته است که در بسیاری از مواقع بین منا

مردم و نهادهای دولتی و حکومتی نوعی تعارض و تضاد وجود داشته و بر این اساس در برخی موارد مردم قربانی 

 .شوندیمی برآمده از این شرایط هااستیس
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