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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: تعارض منافع بین نهادی
 و نهادهای ایران هاسازمانمیان  مرور تعارض منافع اختراع چرخ

 
 راضیه شیخ رضایی

 
قرار گرفته است؛ بدین معنی که فرد در  مدنظرو اشکال فرد محور  هاتیموقعدر ادبیات رایج از تعارض منافع، بیشتر 

ا و هو منافع عمومی قرار بگیرد. حال اگر در این تعریف ساده به جای فرد، نهاد اشیشخصموقعیت بین انتخاب منافع 

برای انجام کاری بین منافع سازمانی خود یا منافع عموم مردم تصمیم بگیرند،  خواهندیمرا قرار دهیم که  هاسازمان

به  هاسازمان. در این وضعیت به قدری نهادها و کندیمداستان تعارض منافع بین نهادی بر سر اختراع چرخ معنا پیدا 

و  هاهبهر و منافع عمومی برای استفاده و  کنندیمف اصلی کار را فراموش دنبال منافع خودشان هستند که غایت و هد

آن چرخ به دست عموم  گاهچیهوضعیت،  نیبارترفاجعهو در  شودیمی دوم و سوم تبدیل هاتیاولوخدمات چرخ به 

 مردم نخواهد رسید.

حکومتی در ایران است که گاهی عرضه ی و دولتشبهی دولتی و هاسازماناین مثالی از وضعیت کنونی میان نهادها و 

و در هزارتوی  رسندینمتصمیمات درست به سرانجام  گاهچیهو یا  سازندیممواجه  ریتأخنهایی خدمات عمومی را با 

 .شوندیمبوروکراسی گم 

بیت وی اجتماعی، محبهاارزش، حامیان، هارانتتعارضی بر سر طیفی گسترده از  تواندیمتعارض منافع بین نهادی 

اصلی در جلسات متعدد بین نهادی برای حل یک مسئله فرانهادی و پیچیده این است که کدام  سؤالو ... باشد. حال 

و چه اقدامی بیشترین منافع را برای سازمان دارد. حال اگر هر نهاد و سازمانی با  شودیم نیتأممنافع یک سازمان 

 ؟! پاسخ شودیم نیتأمچنین رویکردی عمل کند، آیا منافع عموم 
 
 منفی است. قطعا

این وضعیت یادآور اقدامات بسیاری است که هرروزه ما در اخبار و رویدادهای کشور شاهد هستیم. در همین باره 

 راتیتأثد و هستن سازسرنوشتبه وضعیت روابط بین دولت و مجلس اشاره کرد. دو نهاد بزرگی که تصمیمات آنان  توانیم

 اندرفتهگاجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور دارد. این دو نهاد در وضعیت تعارض منافعی قرار  عمیقی بر تمامی ابعاد

 که ماهیتشان برای تسهیل زندگی مردم است. اندکردهکه گویی فراموش 

است.  0011ی اخیر مربوط به روابط متشنج میان دولت روحانی و مجلس قالیباف بر سر تصویب بودجه هامثالیکی از 

برای عدم ابالغ قوانین است. همچنین باید به معطلی  جمهورسیرئدیگر آن شکایت نمایندگان مجلس از مورد 

 ی دولت در مجلس یازدهم نیز اشاره کرد.هاحهیل 

اعالم  حیفهرست لوا ستیبا برشمردن لفروردین در همین رابطه  40علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری 

و ارائه خدمات  یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیگفت: ل  ازدهم،یوصول نشده در مجلس 
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( ماده واحده قانون بودجه 4اصالح بند )و( و تبصره ) حهیل  ،یسالمت نظام ادار یمقابله با فساد و ارتقا حهیل  ،یعموم

 موارد است. نیاز زنان در برابر خشونت از جمله ا تیحفظ کرامت و حما حهیو ل  ورکل کش ۹۹سال 

آن را به عنوان یکی از پیامدهای منفی تعارض  توانیمربیعی با اشاره به لوایح معطل مانده به وضعیتی اشاره کرد که 

ترم مح ندگانیمعطل مانده که نما یدر حال ازدهمیدولت در مجلس  حهیل  یتعداد»منافع بین دولت و مجلس نام برد: 

مل، در ع نهیهز لیکه به جز تحم کنندیطرح م بیو تصو هیبل توجه، اقدام به تهقا یمال مشابه و با بار نیبا عناو

د، آن باش حیارائه لوا قیاگر از طر ن،یقوان بیروند تصو دهدیگذشته نشان م تجربه. کندیم جادیرا هم ا یمشکالت

کی از مصادیق مشخص این ی« .ردیگیصورت م حهیل  یکامل بر رو یخواهد بود؛ چرا که کار کارشناس ترقیقانون، دق

 .میانوشتهوضعیت، مربوط به ماجرای لیحه و طرح تعارض منافع است که بارها درباره آن 

ی جز اتالف منابع عمومی ندارد. اثمرهآن را تعارض منافع ناشی از موازی کاری دانست،  توانیمچنین روابطی که 

نافع در تعارض م باوجودنی کشور را فرسایشی کرده است. تعارض منافع بین دولت و مجلس کنونی نیز حکمرانی قانو

د و ی، کاهش اعتماانسجامیبی، نظمیباین سطح کالن و در غیاب پاسخگویی آنان به مردم و قانون، ملت ایران شاهد 

 هستند. تیریسوء مدافزایش 

موازی کاری  تنهانهنهاد  موضوع دیگری که تعارض منافع بین نهادی دارد مربوط به وقتی است که دو سازمان یا 

 بلکه  کنندینم
 
تا  کنندیمی ازسیخنثاقدامات یکدیگر را  نانهیبخوشو یا  کنندیمی تراشمانعبرای کار یکدیگر  صرفا

 در این مورد وجود دارد، به طور مثال هاوزارتخانهی به خصوص به نفع یک نهاد تمام نشود. تعارضات مختلفی بین اپروژه

ان وزارت نیرو و نفت بر سر توسعه صنعت برق و یا میان نیرو و جهاد کشاورزی بر سر مدیریت آب وجود دارد تعارضاتی می

 اما دو سر طیف به واسطه منافع سازمانی خودشان سر سازگاری برای حل مشکالت ندارند و در اینجا 
 
لت منافع م صرفا

 .شودیمنادیده گرفته 

صادره به مطلوب است. در واقع نهادها به واسطه روحیه برتری جویانه و کسب ی و متراشمانعسوی دیگر این ماجرا  

 و  ندیآیبرمی اپروژهمحبوبیت خود درصد تخریب 
 
قصد دارند آن پروژه توسط خودشان اجرایی شود و متولی اصلی  صرفا

بین  تنهاهن. این اقدامات دننیببآن را بر جامعه  بلندمدتمتوجه اقدامات پیشین باشند و منافع  آنکهیبآنان باشند، 

ی مختلف در ایران مسبوق به سابقه است بلکه در میان جمعی از نهادهای مختلف برای حل یک مسئله نیز هادولت

ی مختلف برای مدیریت مسئله کودکان کار در بین جمعی از هابرنامهوجود دارد به طور مثال به همین واسطه، 

 است. ی مختلف به نتیجه نرسیدههاسازمان

یا از  و کنندیمبرای کسب بودجه بیشتر باهم رقابت  هاسازمانبه موقعیتی اشاره کرد که نهادها و  توانیمدر نهایت 

رای ی باعالقه اصال  ی دولت و منابع عمومی خواهان بودجه بیشتر هستند و هانهیهزطرفی بدون نگرانی برای کاهش 

مدیریت »ی مجلس، هاپژوهشقعیت از تعارض منافع در گزارش مرکز کاهش مخارج دولت ندارند. در توصیف این مو
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ی شناسایی شده مربوط به وربهرهیا افزایش  اندازپسی هانهیگزدر بسیاری از موارد »آمده است:  1«ی دولتهانهیهز

. کنندیماستفاده  به عنوان محلی برای توزیع رانت هاآناز  هاوزارتخانهفرایندها یا قراردادهایی هستند که مسئولن 

ی انهیهزبا  تواندیممشخص شود که قرارداد برون سپاری وظیفه الف در وزارتخانه  هایبررسبرای مثال ممکن است در 

انجام آن وظیفه ضرورتی ندارد. از آنجایی که انعقاد این قراردادها در بسیاری از موارد  اصال  کمتر منعقد شود، یا اینکه 

.« به رهبری سیاسی ندارند هاآنی برای شناسایی و ارائه اعالقه هاوزارتخانهت است لذا مسئولن محلی برای توزیع ران

در این موقعیت قرار بگیرد و در برابر کاهش  تواندیمبا وجود این تعارض منافع هر وزارتخانه و سازمان دولتی در ایران 

 مقاومت نشان دهد. اشبودجه

ی طبیعی باشد اما بدون ساختاری مناسب و قانونی، این روابط نهاد نیتعارض منافع بت به طور کلی، با اینکه ممکن اس

که هر گروه و یا نهادی با رانت خواهی و حامی پروری و کسب محبوبیت  شودیمو تعارض منافع  ومرجهرجتبدیل به 

که بیان شد بدون شک پیامد این  ورطهمان ای کند.به قانون و منافع عمومی توجه آنکهیبی خود را جلو ببرد هاپروژه

 و ناتوانی در حل مسائل واقعی مردم است. هادستگاهوضعیت ناکارآمدی 

*** 

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

یسیون سخنگوی این کم علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به نقل قول 
از رئیس سازمان سنجش کشور، مبنی بر دریافت حق بالسری حدود هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش 

 شود.از مؤسسات کنکوری گفت: این مسئله موجب تعارض منافع در مسائلی مانند حذف کنکور می

بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد » 0011سال در دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در  
 دستور کار جلسه بود. « درخصوص تعارض منافع

یکی از مهم  0011جمهوری عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و کاندیدای انتخابات ریاست 
 ترین موانع سر راه کشور را تعارض منافع خواند.

ند شهرداری قم، از تدوین طرح مطالعاتی مدیریت تعارض منافع در همایون یزدان پناه، رئیس ستاد شهر هوشم 
 شهرداری قم خبر داد. 

کرم یاری، مدیرکل بهزیستی لرستان تصریح کرد قانون تعارض منافع در سازمان بهزیستی به نحو احسن و اکمل  
ای زحمهآن مطالبه یا حقای داشته باشد که از طریق اجرایی شده و مدیران سازمان حق ندارند امتیازی یا موسسه

 را به او پرداخت کند.

 0011فروردین  82مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
  

                                                           

دیریت (. م09۹۹های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت )گروه بودجه(. )مرکز پژوهش .1

 .01001شماره مسلسل: «. بازنگری در مخارج دولت». معرفی فرایند 4های دولت هزینه
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 !یرخودی؟و غ یسهام دار؟! خط کش خود یرانمدوارده:  یادداشت
 

 اریاسفند یمهد
 ملت یروزنامه صدا یسالمت و رفاه اجتماع سیسرو ریدب
 

 

کشور خصوصا در یک دهه اخیر پیش آمده که زبان از بیان اوج فاجعه قاصر است، مدیرانی بروز بد مصیبتی در اداره 

ای ملی و هکردند که به دلیل آلوده بودن به منافع شخصی در بخش خصوصی پا روی منافع ملی گذاشته و تمام برنامه

تلف شکل گرفته که این فساد دامن های مخهای فساد در بخشای و سندهای ابالغی را ابتر گذاشتند. کلنیتوسعه

بسیاری از مدیران سالم کشور را که قصد اصالحات داشتند را هم گرفته، چه آنکه این نوع فساد بسیار مخفی و پنهان 

 است و متاسفانه هنوز قوانین روشنی برای آنها وجود ندارد. 

دان و اقوام و معتمدان آنها در بخش خصوصی هایی که توسط مدیران بخش دولتی و یا همسران و فرزنها و بنگاهشرکت

شود مثل سرطان در حال توسعه هستند، متاسفانه باید بگویم این روند به حدی گسترش یافته که برخی از تشکیل می

نند کها با هم همکار هستند بلکه همسران آنها در بیرون از سازمان دولتی با هم کار میمدیران نه تنها در داخل سازمان

 کنند.ها تحت عنوان مشاور و ... فعالیت میر همان حوزهو د

شد چنان بزرگ و وسیع شده به هر حال قطع مسلم امروز این فساد که از آن به عنوان فساد "تعارض منافع " یاد می

 های سهامی خاص کرده استهای دولتی را شبیه بنگاهاست که به اذعان بسیاری از صاحب نظران بسیاری از دستگاه

ها به خودی و غیرخودی کنند و مدیریتو این تشکیالت به شدت در برابر ورود مدیران جوان و خارج از حلقه مقاومت می

 تبدیل شده است.

 در ده سال اخیر نسبت به موضوع فساد تعارض منافع دچار غفلت تاریخی 
 
ما در کشورمان در سه دهه اخیر خصوصا

های اجرایی به سوی دستگاههای قانونگذاری و نظارتی ما هم گسترش یافته گاهشده ایم به طوری که این فساد از دست

های شورای نگهبان برای تایید صالحیت نمایندگان مجلس است در بی تفاوتی نسبت به آن همین بس که در بررسی

 سوء استفاده مالی هم مورد توجه قرار می
 
ی رگ و تمام قد و تمام برخگیرد، اما فساد بز ریزترین موارد اعتقادی و یا بعضا

های تواند و معتقدم که توانسته است میلیاردها دلر بر کشور آسیب وارد کند و سیاستمثل فساد تعارض منافع که می

ها خارج شده است به طوری که بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار کالن کشور را به حاشیه ببرد به کل از بررسی

سیار ها چهره بب شرکت، کارخانه، پتروشیمی تا صنایع نفت و گاز و غیره بوده و اینمختلف در بخش خصوصی صاح

 .های شفافیت ساخته استبدی از کشور در مجامع بین المللی و در رنکینگ
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 در حال از دست رفتن است و اگر چشمان این  
 
بنده به عنوان دانش آموخته رشته حقوق معتقد هستم که زمان سریعا

ها امکان پذیر نیست و به نوبه خودم به همه مردم شریف کشور بر باد ده، کور نشود جبران عقب ماندگی فساد عظیم و

های مربوط به تضییع حقوق دهند که مادر همه دلیل و آسیب شناسینخبگان و مدیران سالم و تحول گرا هشدار می

نامه و شعار و هدف گذاری را در سطوح مجلس مردم و عدم اجرای قوانین به فساد تعارض منافع برمیگردد و هیج بر 

توان باور داشت ال به این که فکری به حال معضل های اداره کشور نمیدولت و قوه قضاییه به کل در تمام دستگاه

تعارض منافع شده باشد و شاید بهتر باشد سریعتر بگویم که اگر کسی در کشور دنبال تحول باشد و متوجه فساد و 

 . ای برای آن نداشته باشد، او در خارج از گود استدر کشور نگردیده باشد و برنامه تعارض منافع

های مدیریت و افراد دلسوز مملکت در این ایام و این برهه تمام جا دارد تا مدیران تحول گرای باقی مانده در سیستم

ند، در این مجال جا دارد از اقدام وزارت تمرکز خود را بر روی باز کردن بندهای تعارض منافع در نظام سالمت معطوف کن

آموزش و پرورش در برخی رویکردها برای محدودیت در ایجاد تعارض منافع و همچین از تالش دوستان جهاد دانشگاهی 

در تولید مجله هفتگی تعارض منافع و همینطور از اقدام مدیرعامل تامین اجتماعی در توجه به تعارض منافع در 

ای و اقتصادی تشکر کنم که البته در بخش درمان انتظارات بسیار بیشتر از اینهاست، ری و مالی و بیمهانتصابات در ادا

 اما به هر حال باید چراغ این مهم توسط تحصیل کردگان حقوق و دلسوزان این آب و خاک بر افراشته شود.
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 ی از منظر تعارض منافعردولتیمدارس غ یریگشکلهیچ و پول: 
 0011فروردین  40ـ  کننده فیلم هیچ و پول()کارگردان و تهیهو محمد باصفا  یخرم یدمه
  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 

 

محصولت  نیتراز تازه یکیمحمد صفا  کنندگییهو ته یخرم یمهد یبه کارگردان« و پول یچه» مستندپایگاه سدید: 

از ابتدا  یردولتیمدارس غ یریگشکل یندو مرور فرآ شناسییبع آسمستند کوتاه با موضو  یکاست.  «یلمف یرسف»

ند دهه چ یط یدجد یهانسل یتو ترب یمتعل یاتیها بر امر حآن یرگذاریو تاث یتاکنون و تفاوت آن با مدارس دولت

 یمآن شد هدکننیهکارگردان و محمد باصفا ته یخرم یمهد یزبانمستند کوتاه، م ینا ینترنتیبهانه عرضه ا به .یراخ

ت مهدی گزیده صحب. یمصحبت کن یشترب« و پول یچه»از جنس  یحگر و صرمطالبه یتا درباره تجربه ساخت مستند

 خرمی و محمدباصفا در این گفتگو در ادامه آمده است. 

 

تا  11از سال  یرانتفاعیمدارس غ ینهدر زم یگذاریاستس یشناسیانمستند جر ینساخت ا یمساله ما براخرمی: 

 ستییژورنال یتکه در آموزش و پرورش است، ظرف یمساله تعارض منافع ی شناخت مسئله،بندتیدر اولو است.الن 

که با خودمان مشخص  یریکه وجود دارد در س یانکته یآن کار هم شده است، منته یدارد و رو یاریبس یو افشاگر

 .یمقرار ده شناسی یانتا آن را در پازل جر یمشدو از آن گذرا رد  یممساله به صورت خاص نرفت ینسراغ ا یم،کرد

کرد چرا که  یممساله کار خواه ینا یرا ادامه دهم رو یاست، اگر بخواهم کار بعد امیتعارض منافع دغدغه شخص

تعارض منافع مطرح است،  یاسالم یمختلف جمهور هاییستمدر آموزش و پرورش است و در س یمهم یارمساله بس

اصل مساله که وجود تعارض منافع در  یرو یمو تمرکز خود را گذاشت یمنکن یاسیبود که موضوع را س ینما ا الهاما مس

 .کندیآموزش و پرورش را وارد بحران م یندهضربه زننده باشد و تا چه اندازه آ تواندیآموزش و پرورش تا چه اندازه م

وجود  ینهزم یندر ا یبه ما بدهد و ممانعت جدرا  یازماننبود که اطالعات مورد ن یلاز آموزش و پرورش ما کسی

 دهند،یمن یحمنطق را توض ینبا منطق همراه باشد که متاسفانه ا یدبا یردولتیشدن تعداد مدارس غ یشترداشت، ب

 .یستاتفاق رخ داده مشخص ن ینا یچه منطق اب ینکهکه معلوم است، اما ا یردولتیشدن مدارس غ یشترآمار ب

 

عضو  ۱0از  گفتندیسال گذشته م 4در  ایم،یدهکه ما از مسئولن آموزش و پرورش با واسطه شن یآمار طبق :باصفا

مساله نشان  یندارند و ا یردولتیمدرسه غ یشانهابچه یاهمسرشان  یاخودشان،  یانفر  0۴ارشد آموزش و پرورش، 

نوع از مدارس از دست  ینا یانرجگیرند. یآن را نم یاست و جلو یها جدآن یمدارس برا ینکه موضوع ا دهدیم

و  یگذار یاستس یهباز شده است، اما در ل  ینهزم یندر ا هایلیگسترده شده و دست خ یارخارج شده و بس یاماف

  یرانتفاعیمدارس غ یخط مش ییرتغ
 
 یانجر این گذاردیو نم کندیاست و کار م یلو تعارض منافع دخ یاماف قطعا

 یردولتیمدارس غ یستند تاس یببه آن اشاره شده است، ش یزکه در مستند ن یراخ یاهکند، به خصوص در سال ییرتغ

 است. یدهدرصد رس 0۴به  یزدرصد شود و الن ن 01سال  1و در  یشدرصد افزا ۹سال  4۱که در  دهدیموجود نشان م
 پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید 

https://farhangesadid.ir/fa/news/4587
https://farhangesadid.ir/fa/news/4587
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 تعارض منافع یریتمد یوپرورش، شرط ضروربدنه آموزش یگرمطالبه
 0011فروردین  40ـ  یان(دانشگاه فرهنگ یمسئول روابط عموم) کامران رحیمی

  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در در 
 

ارۀ کل و پنج مرکز و دو اد ی،سازمان اقمار یازدهدارد. شش معاونت، حدود  یمختلف یهابخش وپرورشآموزش
 111و حدود  یادارۀ کل استان 94عالوه ما است. به یاوپرورش وزارتخانه گستردهوزارت آموزش ینمستقل دارد. بنابرا

هرکس و تعارض منافع  یفشود تا وظا یغربالگر یدبا هاین. همۀ ایمها و مناطق داروپرورش در شهرستاناداره آموزش
 یخوبکه به میدار یروهاییبه ن یازکار هم ن ینانجام ا یو بزرگ است. برا یلم یمایشیکار پ ینمشخص شود. ا ینمسئول

ظر تعارض منافع را احصا کنند. به ن هاییترا انجام بدهند و موقع یمایشپ ینآشنا باشند تا بتوانند ا هابخش ینبا ا
و  یاسیو س یفرهنگ یناعم از فعالوپرورش، حوزه آموزش یننگاران و فعالها و روزنامهمن زودتر و قبل از آنکه رسانه

 مختلفش مطالبه کند.  یهاکار را از بخش ینا موپرورش انجاانجام دهند، خود آموزش یبخواهند کار یصنف
 ها را بهآزمون یمرکز برگزار ینامکان دارد ا یش،در بخش سنجش و پا مثال   هایی از تعارض منافع،به عنوان نمونه

 نیرامد یاکارمندان  یممکن است برخ شودیم یسپارها برونآزمون ینکه ا یزمانکنند.  یسپاربرون یمؤسسات
 یدنک رسیبر  یدرا بخواه یکنند. هر بخش یتآزمون را به سمت مؤسسات خود هدا یباشند و برگزار ینفعخودشان ذ

 .شودیم یداتعارض منافع پ
 وپرورششورا در آموزش یناست، ا یردولتیغ نظارت بر عملکرد مدارس یکنم شورااشاره توانمیکه م یگرید مورد

وجود دارد. تخلفات مدارس  یزمناطق تهران وجود دارد، متناظرش در اداره کل شهر تهران و متناظرش در وزارتخانه ن
داشتن مراکز آموزش  یبرا یمنع یچآن ه ینو معاون نکارمندا ی. براشودیشورا ارجاع داده م ینبه ا یردولتیغ

در  یکه درباره تخلف ینظارت یشورا یعنیباشد.  ینهم یروز یاز منظور نظرها یکی یدارد. شاوجود ند یخصوص
 یناست. چون حضور چن یروندر ب یاشود که خودش صاحب مدرسه یشامل فرد یدنبا دهد،یم یرأ یامدرسه

 کند. یدافرد سوق پ ینمطلوب ا یاعضا به سمت رأ یرباعث شود ذهن سا استشورا ممکن  یندر ا یفرد
 که تعارض یقیدق یهم به گروه کارشناس یازمندیمن یجد یاتعارض منافع هم به ارادهمدیریت انجام موفق  یبرا

هم مشخص  یقمصاد کهینحوها، بهدر همۀ بخش ییاحصا ینچن یقانجام دق یها را احصا کند. برامنافع بخش
ادن توجه داشته باشند که تن د یدهم با ینفعان. خود ذیمارد یازها نآن یگیریپ یلزم برا زۀیو انگ یشود، به ارادۀ قو

 در درازمدت به نفع خودشان هم هست. یبه حذف اشتغالت مواز
صورت به یدامر با ینمطالبه شود. ا یندهآ یو وزرا یفعل یروپرورش از وزتوسط بدنه آموزش یدتعارض منافع با یریتمد 

 یتسا دررا  بخشییک یدوپرورش بامختلف آموزش یهااقمار و بخش یهاشود. همه سازمان یلتبد یمطالبه دائم
خلفات را ت ینوجود تعارض منافع ا یلبخش امکان دارد به دل ینا یرانها گفته شود مدکنند که در آن یهخودشان تعب

 اطالع داشته باشند و تخلفات را گزارش دهند.  یمرتکب شوند و کارمندان، رسانه و مردم عاد
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/15921/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/15921/
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 پیشنهاد درباره تعارض منافع در دستور کار سازمان نظام مهندسیارائه
 0011فروردین  40ـ تاسیسات نیوز 

  مسکن و شهرسازی حوزۀتعارض منافع در 
 

کشور و  یسازمان نظام مهندس یاستامروز دوشنبه با حضور ر یمرکز یجلسه شورا ینو شصت و ششم یستدو
 یسازمان نظام مهندس یمرکز یجلسه شورا ینجلسه دوم این برگزار شد. یو مجاز یاعضا و به صورت حضور یتاکثر

از دستور، وارد دستور کار جلسه شد و دو موضوع مورد  یشپس استماع نظرات سخنرانان پ 0011ساختمان در سال 
و « 0011ل سا یشنهادیدرخصوص برنامه و بودجه پ یمو اتخاذ تصم یبحث و بررس» اعضا قرار گرفت. یبحث و بررس

 جلسه بودند. ین؛ دو دستور کار ا«درخصوص تعارض منافع یشنهادو ارائه پ یبحث و بررس»
 تاسیسات نیوز 

 

 

 تعارض منافع مهمترین موانع راه کشور
 0011فروردین  40ـ  ی(انقالب فرهنگ یعال یشوراعضو )ی عزت الله ضرغام

 کلیات تعارض منافع 
 

 یزهاچ یلیای را آقا فرمودند اجماعأ راه حل خجمله یکموانع سر راه کشور تعارض منافع است.  یناز مهم تر یکی
 میتصم یدکه با ییاش تعارض منافع است. آنجاها یکیدارد .  یلشود. چند دلچرا نمی یمدانروشن است اما نمی

 واهمخیاست. واردات پر سود و ساده است. من اسم نم اتافع دارند. مانع دوم واردتعارض من یهبا چند ل  یرندبگ یجد
 شوند.او می یزانهمه آو یممشکل کمبود مرغ دار یدستش است اما وقت ینیهست انحصار سنگ یببرم ادم

را  یانیر شما مد یمسائل حل شود. وقت یسر یکگذارند عده نمی یکموانع، تعارض منافع است،  یناز مهمتر یکی
 شود.مسائل حل می یلیکه تعارض منافع نداشتند، خ یسر کار گذاشت

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 هابارشیست با کاهش ز یطبرداران و محبهره ینتضاد منافع ب
 0011فروردین  40ـ  یه(اروم یاچهدر یایاح یزیردفتر برنامه یرمد)یشی مسعود تجر

  خیزداریآب و آب حوزۀتعارض منافع در 
 

 فایدهیاتبه کرده اما بمک یاستان یرانو مد یرون یربا وز یست در مورد احیای دریاچه ارومیهز یطسازمان حفاظت مح
اهد خو ینهم یتوضع یم،داشته باش یطیمح یستز یهاآبهدرخصوص حق یقانون یکه خالها یتا زمان. بوده است

 یطحسازمان حفاظت م .شودیم یشترب یستز یطبرداران و محبهره ینها در کشور تضاد منافع ببارش اهشبود و با ک
مجموعه است و هر زمان که خواست  یکبرنخواهد آمد. آب دست  یتحاکمبرداران و از پس بهره ییتنهابه یستز

 ینهزم ینو... در ا یقانون ی. متاسفانه خالهاکندیکار نم ینو هر زمان نخواست ا دهدیرا م یستز یطآبه مححق
 وجود دارد.

 خبرگزاری ایسنا 
 

https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
https://www.isna.ir/news/1400012413856/
https://www.isna.ir/news/1400012413856/
https://www.isna.ir/news/1400012312771
https://www.isna.ir/news/1400012312771
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 یران، مانع ایجاد تعارض منافعخدمت کارکنان و مد یایجبران مزا
 0011فروردین  40ـ  کارشناس سازمان برنامه و بودجه()حسین پارسیان 

 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه 
 

قل، شجاع، ستبهره گرفت که: م ییهاتکنوکرات یریتیو مد یعلم تیاز ظرف یددر راس سازمان برنامه و بودجه کشور با
 رعاتکنوکرات ینخطوط قرمز ا یر،ناپذسازش

َ
داشتن ارتباط موثر با نخبگان، صاحبنظران و  ی،منافع مل یتها صرفا

. …نداشتن تضاد منافع و  یاستگذار،س یهادستگاه یرو تعامل با سا یهمکار یهداشتن روح ی،اکارشناسان حرفه
، افراد و هاگروه یتمام یتدنبال رضا یدنبا یطیشرا یچور تحت هها جهت توسعه متوازن کشتکنوکرات ینباشند. ا
  خود باشند. یریتولو حفظ پست مد یتیها با هر ندستگاه
و  انیر مد گیرییمنحوه تصم تواندیاست که م یاز عوامل یکی یرانیخدمت کارکنان و مد یایجبران مزا سیستم

ناخواسته باعث  ی،نظام راهبر یضرور یازهایو ن یشتمع نیقرار دهد. عدم تام یرکارشناسان سازمان را تحت تاث
جبران  میستضرورت اسقرار س یلدل یند. به همشویم یبه منافع مل یدادن منافع شخص یتتضاد منافع و اولو یجادا

 .شودیاحساس م یشاز پ یشب ینهقبول و بهخدمت کارکنان قابل یایمزا
 تجارت نیوز 

 

 

 ؟گیردیم یرا به باز یمارانتعارض منافع در حوزه سالمت چگونه جان ب
 0011فروردین  40ـ  ایباشگاه خبرنگاران پو

  سالمت حوزۀتعارض منافع در 
 

در  یو اجتماع یاقتصاد یی،دارو ی،، هفده نفر از صاحبنظران و فعالن حوزه پزشک09۹۹ یبهشتدوم ارد یخدر تار
 نامه در ارتباط با تعارض منافع ینمفاد ا یکی از نوشتند. یابهداشت نامه یرارو، خطاب به وزخصوص فساد در حوزه د

به دغدغه طرح شده  یدگیدستور رس 09۹۹ یبهشتبهداشت در پنجم ارد یرآن وز یپ در .دبو کشور ییدر نظام دارو
 ریاست که از جانب وز یسط گروهانجام شده تو هاییحاصل بررس یکاستراتژ هاییمرکز بررس گزارش را صادر کرد.

 شدند. یپزشک یزاتدارو و تجه یتبه وضع یدگیبهداشت، مأمور رس
شده بر  یتعارض منافع در حوزه دارو، سع ینظر یو پس از بررس شودیشروع م ییصنعت دارو یفاز توص گزارش

و بر آن اساس  ییدارو شناسافساد و تعارض منافع حوزه  یهاها، اسناد و شواهد در دسترس، گلوگاهاساس مصاحبه
مورد  01که به  اندازدیرا به خطر م ییدارو یاستحوزه س 04منافع در  تعارض ارائه شده است. یاستیس هاییهتوص

( 9ی؛ ( انتشارات پزشک4؛ داروها یو اثربخش یمنیدر خصوص ا یشو آزما یقتحق (0 عوامل اشاره شده است: یناز ا
؛ استاندارد یها( دستورالعمل1؛ ( تدارکات1یع؛ و توز ید( تول۱گذاری؛ یمتپرداخت و ق ( باز0یابی؛ ثبت و مجوز بازار

 (01؛ پزشکان یزتجو (۹؛ مارانیپرداخت ب ایتوسط پزشکان  ییمحصولت دارو زیتجو یبرا هادستور العمل ( انتخاب۴
 داری توسط پزشکان. یع دارو و داروخانهتوز

 ی،شآموز  هاییمارستانو ب یدانشگاه یآموزش تعارض منافع به مراکز درمان ،یروابط صنعت در آموزش پزشک اصالح
 ینصنعت با جامعه پزشکان و تدو یاصالح روابط مال ی،تداوم آموزش پزشک یبرا یمال یناصالح نظام تأم

 مقابله با تعارض منافع در حوزه سالمت کشور است. یاز راهکارها ینیبال یهادستورالعمل
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://tejaratnews.com/insight/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://tejaratnews.com/insight/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/24/2483797
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/24/2483797
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 تدوین طرح مطالعاتی مدیریت تعارض منافع در شهرداری قم
 0011ین فرورد 4۱ـ  (قم یستاد شهر هوشمند شهردار یسرئ) همایون یزدان پناه

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

 یو بررس یشهر یدارتحقق توسعه متوازن و پا یقم در راستا یگانه شهردار ۴مناطق  یافتگیتوسعه یزانم یابیارز
 الگو یتعارض منافع در دست بررس یریتمد یطرح مطالعات

 
شهر و  یاسالم یتعامل شوراها یاست، ضمنا

 د،رویبه شمار م یزیرو برنامه یریتورز مدیشهموضوعات مهم در اتاق اند یگراز د یشهر یریتدر حوزه مد هایشهردار
 که در دستور کار قرار دارد.

 خبرگزاری برنا 
 

 

 تعارض منافع ناشی از ثبت نام مسئوالن در انتخابات ریاست جمهوری
 0011فروردین  4۱ـ  مجلس(شوراها  یسیونکم ییسر یبنا) یمحمد حسن آصفر

 کلیات تعارض منافع 
 

در  یجمهور یاستاظهار کرد: مقام ر ی،جمهور یاستنواقص قانون انتخابات ر در خصوص یمحمد حسن آصفر
 یبرا یرتابپ یرا که در آن قرار دارد، سکو ییهاپست یناگر مسوول یناست؛ بنابرا ییبال  یاربس یتاهم یکشور ما دارا

، کردند ینهآن هز یبرا که مردم یها و اهدافبه آرمان ینند،بب یجمهور یاستر دبالتر همانن یهابه پست یدنرس
 اند.کرده یانتخ
 یدر هر نهاد ینرا خالف منافع کشور دانست و اظهار کرد: مسوول یجمهور یاستدر انتخابات ر ینثبت نام مسوول او

 نیبه پست و مقام بالتر برسند؛ چراکه با ا ینکها یبدانند برا یبه خودشان اجازه دهند آن را فرصت یدکه هستند نبا
جنبه  شتریداشته باشند که ب ییهانطق یااتخاذ کنند  یماتیو ممکن است تصم آورندیمنافع به وجود م کار تعارض

 باشد. یتشانو مسوول یگاهرانت و سوء استفاده کردن از جا
 خبرگزاری شفقنا 

 

 

 عتعارض مناف عامل یوپرورش از مؤسسات کنکورآموزش یلیاردیهزار م یباالسر
 0011فروردین  41ـ  (مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونکم یسرئ) یدانسف یمناد یرضاعل
  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 

 

 یوره به نقل قول سخنگبا اشا ی،اسالم یمجلس شورا یقاتآموزش و تحق یسیونکم یسرئ یدانسف یمناد یرضاعل
ت وزار یتومان یلیاردحدود هزار م یحق بالسر یافتبر در یسازمان سنجش کشور، مبن یساز رئ یسیونکم ینا

. شودیمانند حذف کنکور م یمسئله موجب تعارض منافع در مسائل ینگفت: ا یآموزش و پرورش از مؤسسات کنکور
 .ندکیو ادعا صحبت م یقبا تحق یشود، اگرچه و یبررس یدبا سازمان سنجش یسرئ ییخدا یآقا یادعا از سو ینا

وان را به عن یمبلغ یک… آن، مانند مؤسسات زبان و یهو شب یدولت یربر اساس قانون، آموزش و پرورش از هر مدرسه غ
 .کندیم یافتدر یحق بالسر

 تیتر داغ 
 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/1164948-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/1164948-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://fa.shafaqna.com/news/1129377/
https://fa.shafaqna.com/news/1129377/
https://titrehdagh.com/%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c/
https://titrehdagh.com/%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c/
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 اجرایی شدن طرح مدیریت تعارض منافع در بهزیستی
 0011فروردین  41ـ  (لرستان یستیبهز یرکلمد)یاری رم ک
  بهزیستی حوزۀتعارض منافع در 

 

 یا ییازسازمان حق ندارند امت یرانشده و مد ییو اکمل اجرا به نحو احسن یستیقانون تعارض منافع در سازمان بهز
 را به او پرداخت کند. یازحمهحق یاآن مطالبه  یقداشته باشد که از طر یاموسسه

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 ی: نمونه ضرایب حق بیمهاجتماع ینتعارض منافع سازمان تأم
 0011فروردین  4۴ـ  )دانشجو( کیمیا میرزاده

  تامین اجتماعی حوزۀتعارض منافع در 
 

ر تعارض منافع د یجادعث اقرارداد توسط کارشناسان خود، با یمهحق ب یبضرا یینبا تع یاجتماع ینسازمان تام
 نیسازمان تام یقرارداد برا یمهبالتر باشد، درآمدحاصل از حق ب یبصورت که هرچه ضر یناند. به اسازمان شده

 نیقرارداد توسط کارشناسان تام یمهمه و حق بیمربوط به ب ینقوان یخواهد بود. در واقع اجرا یشترب یاجتماع
را  ین، قوان00از ماده  یبه را یرو تفس یارسال یهابا استفاده از بخش نامه ییعنسازمان است.  ینخود ا ی،اجتماع

 شوند.یو از منافع آن برخوردار م کنندیم ییو اجرا یبارائه، تصو
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 آموزش و پرورش از سفره کنکور یلیاردیدرآمد هزار م
 0011فروردین  4۴ـ  یکتا پرس

  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 
 

فع وزارتخانه هم در سفره کنکور منت ینگفت ا یددارد اما با یادوگانه یکردآموزش و پرورش در قبال کنکور رو یکهدر حال
ق اما ح یستیمبا یکنکور یایادعا که در مقابل ماف ینوزش مجلس معتقد است: اآم یسیونکم یاست؛ سخنگو

 ادعا کذب است! دهدیکنند نشان م یافتدر یبالسر
بر اساس  شده یینمدارس و اهداف تع یکنکور بر برنامه درس یوزارتخانه همواره از تبعات منف ینمسئولن ا یکهدر حال

 مطلب به یناست که در ا منتفعکنکور  یزارت آموزش و پرورش هم در ماجرادارند اما و یهگال یادینسند تحول بن
 کرد. یمآموزش و پرورش در گرم ماندن تنور کنکور اشاره خواه یاز همراه یبخش
ران با ناش یدرس یهامؤلفان کتاب یهمکار ی،درس یهاکتاب ینهتعارض منافع در زم یقمصاد ینتر یاز اصل یکی

که عالوه بر استفاده از شهرت کسب شده )مولف  یو تست است. اقدام یکمک آموزش یهاکتاب یهته یبرا یخصوص
 یدبه خر دانش آموزان یتو هدا یکتاب درس یفیتیک یکتاب، ابهام در ب یشترفروش هر چه ب یبودن( برا یکتاب درس

 اکنون در حال رخ دادن است.اتفاق هم ینکه ا آوردیم یدرا پد یکتاب کمک آموزش
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.isna.ir/news/1400012615007
https://www.isna.ir/news/1400012615007
https://snn.ir/fa/news/925378
https://snn.ir/fa/news/925378
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/28/2486084
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/28/2486084
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 در اداره اشتغال اتباع یفهدرآمد و وظتعارض 
 0011فروردین  4۱ـ  )کارشناس همکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه(زهره نجفی 

  روابط کار حوزۀتعارض منافع در 
 

 دارای روادیدنمی» یقانون کار، مهاجران خارج 041مطابق ماده 
 
 توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اول

 ورود با حق کار مشخص بوده ، ثان
 
 یارهابنا به آم«. های مربوطه، پروانه کار دریافت دارندنامهیینمطابق قوانین و آ یا

 نفر است.  میلیونیمپروانه کار هستند، حدود ن یکه دارا یافغانستان ارگرانک یتجمع یرسم
که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان کارفرمایانی که اتباع بیگانه را »قانون کار،  0۴0اساس ماده  بر

…[ ذیرند،]است بپ یدشدهها قمنقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر ازآنچه در پروانه کار آن
 یفتخفقابل  ینقد یمهمجازات به جر یندر عمل اما ا« روز محکوم خواهند شد. 0۴1روز تا  ۹0به مجازات حبس از 
 یمهجر یهرروز کار یاستفاده کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برا یرمجازکار غ یرویاز ن ییاست و اگر کارفرما

 یگانهب اتباعکه شامل  یرمجازکار غ یروین یریکارگروز به یکهر  یمه، جر09۹۹مثال در سال عنوان. بهشودیم
 یفاقد پروانه کار، برا یاتباع خارج یمهکه از محل جر یت. درآمدهزار تومان بوده اس91۹کارفرما مبلغ  یبرا شود،یم

 باشد. یفهاز تعارض درآمد و وظ یمصداق تواندیم شود،یم یجادادارات کار ا

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/15638/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/15638/
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 تعارض منافع کنندۀتینهادهای تقو مجازی: فضای تحلیل
 منافع متضاد؟  کنندۀهماهنگیا  زیآمکانون سهامداران ُخرد؛ نهادی ذاتًا تعارض

 
 محمد عادلی

 
 دمطلب در فضای مجازی پیرامون تعارض و تضاد منافع تولید و بازنشر ش 11، ماهنیفرورد 42تا  91در فاصله روزهای 

اند. همانند مطلب در اینستاگرام منتشر شده 9توییت در توییتر و  87تلگرامی،  یهامطلب در کانال 42که از این میان 
اند ن کردهمختلف بیا یهاگذشته نیز کاربران اظهارنظرهای فراوانی را در مورد تعارض یا تضاد منافع در حوزه یهاهفته

عنوان تعارض منافع تأکید دارند. در میان موضوعاتی که کاربران باهی بهها بر نکات اشتکه همچنان برخی از آن
 به سه موضوع تشکیل کانون سهامداران ٌخرد در توانیاند مرا حول تعارض منافع تشخیص داده یادرستی مسئلهبه

پرتکرارترین  انعنو پولی بانک مرکزی به یهااستیبازار بورس، اقدامات نسنجیدۀ مجلس و تقویت تعارض منافع و س
موضوع این هفته بوده است که کاربران آن را نهادی  نیتر یمطالب اشاره داشت. تشکیل کانون سهامداران ُخرد اصل

اند که اقدامات آتی آن در خدمت منافع مدیران آن و سهامداران عمده تشخیص داده و احتمال داده زیآمذاتاً تعارض
 خواهد بود.

رد؛ ن
ُ

 هادی مقوم تعارض منافعکانون سهامداران خ

 تعارض منافع در بازار سرمایهاز موارد مهمی که توجه برخی از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده بود موضوع 

محمدعلی دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی  09۹۹ماه ازاین در بهمنداران ُخرد بود. پیشو تشکیل کانون سهام

ی و زودی این نهاد تشکیل خواهد شد.اقدامات اولیه برای این امر انجام شده و بهبورس، در خبری اعالم کرده بود که 

ن مسیر ر ایهمه باید به سمت تقویت اعتماد و حاکم شدن آرامش در بازار سرمایه پیش رویم. د»باره گفته بود که دراین

. «ضروری است، سهامداران با کمک متخصصان، تحلیلگران و ابزارهای مدیریت ریسک به مدیریت سرمایه خود بپردازند

شدن چنین موضوعی چندین ماه گذشته است اما برخی کاربران در فضای مجازی در هفتۀ گذشته هرچند از مطرح

ُخرد  ارانگذهینظر کرده و چنین نهادی را نه در خدمت عموم سرمانسبت به رویۀ تشکیل نهاد با دیدۀ شک و تردید اظهار 

 اند.متضرر از نوسانات بورس که در راستای نفع سهامداران عمده ارزیابی کرده

 :دیگویدر همین راستا کانال تلگرامی بورس و فارکس، با انتقادی شدید از سازوکار احتمالی چنین نهادی م

یم قرار ست، کی متوجه میشبورس لشکر تک نفره میریگی!! کی یاد متضاد منافعیعنی بفهمیم بازار  میخواهیکی م»

نیست کسی به خاطر منافع دیگری کاری کنه، طرف یه عمره دنبال سهم داغ کردنه حاال میخواد بره تو 

وب رو تو جاده چالوس  یهاهی_خرد از حق حقوق دیگران دفاع کنه!!! مثالً اون بابایی بود عرضه اول#کانون_سهامداران

میلیونی خریده بود میخواد بره از حق من در مقابل فالن سهامدار عمده دفاع کنه!! یا اونی بود که دنبال  Eبا اینترنت 

خرد لکچر بده!! اصالً چطوره فرمانده داعش رو بکنن میخواد در مورد حمایت از سهامدار  گشتیتومنی م ۰۹۹فوالد 

 «تاده!!تون ایسمسئول حقوق بشر سازمان ملل!! برید جلو آینه وایسید تنها کسی که میتونه کمک شما کنه مقابل

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/
https://www.mashreghnews.ir/news/1178025/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iran-bssc.ir/activities/publications/books/15232/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/books/15232/
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 وجود چنین نهادی را برای کنترل و نظم دادن به وضعیت سهامداران ُخرد مؤثر ندانسته و معت
 
د قمهیار اربابی نیز اساسا

هاد بتوانند در این ن ریگمیاست که به دلیل آنکه رکن اصلی بازار بورس توجه به نفع شخصی است محال است افراد تصم

شان خورده نهادهای صنفی نشدید در این بازار و تجربۀ شکست رض منافعتعاکاری از پیش برند. ضمن آنکه به ظن وی 

دست، در خدمت افراد مسئول در آن بوده و برای سایر افراد چیزی جز قوانین دست و ازاین ییهایکه نهادساز دهدیم

 پاگیر نخواهد داشت:

س بازاره. این کانون اول و آخر تأسی تو بازار دلش برای دیگری نسوخته، تضاد منافع رکن رکین کسچیدوست من ه» 

 «... هیچ!!کنهیمیشه من مرده شما زنده ببینید چقدر کمک به بهبود شرایط م

ید های صنفی نگاه کنالشعاع قرار میده. به تجربۀ اتحادیهتضاد منافع انقدر پررنگ هست که همه کارها رو تحت» 

 «میشن و یک سری قوانین محدودکننده برای کسایی که انتخاب یدونهر اتحادیۀ صنفی فقط نون

محمدجواد صدیقی، نیز در پاسخ به کاربری دیگر ضمن اشاره به وظیفۀ سازمان بورس در حمایت از سهامداران ُخرد با 

و تضاد منافع موجود در بازار بورس، حتی خود این  هایطرح سؤالی این موضوع را مطرح کرده است که فارغ از کاست

 به این امر دامن زند: تواندییل ایجاد تضاد منافع داشته و مکانون نیز پتانس

ها به برخی سهم یدهحمایت از سهامدار ُخرد که جزو وظایف سازمان هست. ممکن نیست این کانون باعث جهت» 

 «بشه و مدیران این کانون با تضاد منافع مواجه بشن؟

دار ه بستری برای پیگیری منافع شخصی اعضا، رویکردی ریشهای و صنفی به مثابهای حرفهها و انجمنتلقی از اتحادیه

ها منها، انجهایی است که مدافع اقتصاد بازار آزاد هستند. از منظر این نظریههای اقتصادی و به ویژه نظریهدر نظریه

اختالل و چالش ای با ایجاد انحصار در راستای منافع اعضای خود، مبادله اقتصادی آزاد را دچار های حرفهو کانون

ای و صنفی در پیگیری منافع عمومی کنند. اما نقدهای جدی نیز بر این رویکرد واردشده و کارکرد نهادهای حرفهمی

ای و کند، ایفای نقش واسط میان کنشگران منفرد اقتصادی و دولت و بازتولید اخالق حرفهقشری که نمایندگی می

 کرد مقابل است. هنجارهای صنفی مورد تاکید طرفداران روی

 مجلس؛ مقابله با یا تقویت تعارض منافع؛ یریگجهت

در هفتۀ گذشته دو اقدام مجلس در رابطه با موضوع تعارض منافع خبرساز شد. در اولین موضوع، در ویدئویی که از 

وت ص یهاسانهعباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، منتشر شد وی به انتقاد از ساترا )سازمان تنظیم مقررات ر 

 :. وی در این مورد در تلگرام خود نوشتکانال تلگرامی خود نیز این موضوع را بازنشر کردو تصویر فراگیر( پرداخته و در 

دارد.  ی در ایرانگذارگذاری مالیات بر اینترنت به نفع شرکت خصوصی نشان از سقوط وضعیت قانوننمونه قانون» 

وضع مالیات از مردم برای یک شرکت خصوصی، تعارض منافع، اشکاالت حقوقی در حد قانون اساسی و درنهایت عدم 

 «.بر این سقوط اندیلیکارآمدی آن ازجمله دال 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://t.me/AbbasAkhoundi/769
https://t.me/AbbasAkhoundi/769
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ه خود ک که با اقدام مجلس در تقویت جایگاه ساترا، این نهاد دهدیدر ویدئوی منتشرشده این نکته را تذکر م آخوندی

 خصوصی را پیدا کرده و تعارض منافعی یهاگذاری و نظارت بر سایر بنگاهیک بنگاه خصوصی است حال وظیفۀ قانون

 گذاری رسیده که نشان از انحطاط اینخصوصی ممکن بود بروز کند حال به سطح قانون یهاازاین در شرکتکه تا پیش

که تالش کردند تا ساترا به چنین موقعیتی دست  داندیهی کسانی محوزه دارد. وی دلیل اصلی چنین اتفاقی را ناآگا

 یابد.

مهوری از جدیگر اقدام مجلس ارسال گزارشی از کمیسیون حقوقی مجلس به قوه قضاییه در رابطه با استنکاف رئیس

یحۀ دولت را ل  1فقره قانون بود که سخنگوی دولت ضمن رد این موضوع، عنوان کرد که این مجلس است که  09ابالغ 

، ازجمله این لوایح، لیحه نحوه مدیریت رسانی دولتکانال تلگرامی پایگاه اطالع. به گزارش کندیاعالم وصول نم

این مسئله را تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی بوده است و دولت قصد دارد از طرق قانونی 

 پیگیری نماید.

 هانگاه حداقلی بانک مرکزی در اعمال حاکمیت بر بانک

بوده که این شائبه را برای برخی افراد  تعارض منافع در بانک مرکزییکی دیگر از موضوعات موردتوجه کاربران، بحث 

پولی کشور نه در راستای منافع عامه که ناشی از تعارض منافع  یهااستیرده است که ممکن است برخی سایجاد ک

تفکر : »دیگوی، با انتشار تصویری از توییتر مرتضی فیروزآبادی مکانال تلگرامی مصاف اقتصادیمدیران بانکی باشد. 

 «.درباره هدایت نقدینگی، ریشه در تعارض منافع داردغلط بانک مرکزی 

 
شده برای کنترل تورم در کشور را نه بر ، نیز اقدامات انجامParham PPدر همین راستا کاربری دیگر با نام کاربری، 

 :داندیکارآمد در سایر نقاط جهان که بر اساس تعارض منافع م یهاو روش هاهیاساس نظر

 یاج. در هر دو جا بهروندیپرداختن به علت به سراغ معلول م یجاایران و ترکیه اردوغانی بهدر کشورهایی مثل » 

. چون تضاد منافع وجود دارد. برخالف روشی که پال ولکر روندیکاهش رشد پایه پولی به سراغ سرکوب نرخ سود م

 «.برای درمان تورم مزمن آمریکا داشت!

نافع افراد را در این مسیر چندان حائز اهمیت ندانسته و نوع سیستم اقتصادی را اما کاربری دیگر در مقابل، تعارض م

 : دهدیناکارآمد تشخیص م

https://t.me/dolat12_pad/57950
https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/13929/
https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/13929/
https://t.me/Masaf_Eco/886
https://t.me/Masaf_Eco/886
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پولی در ایران تعارض منافع چهار نفر بانکدار نیست. نوع اقتصاد است. مهار تورم از مسیر  یهااستیمشکل س» 

ست که نی سابقهیان کاربران چندان هم بچنین رویکردی در می«. گذردیاصالحات گسترده اقتصادی و سیاسی م

تعارض منافع، ساختار اقتصادی و پیگیری منافع  یریگدر آن به علت عدم شناخت صحیح از ریشۀ ساختاری شکل

 کرد. اثریبا اصالحاتی در یکی، دیگری را نیز ب توانیکه م دانندیفردی را دو عنصر جدا از یکدیگر م

خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به توییت مرتضی فیروزآبادی نوشته اما در همین راستا سید احسان 

 است:

 .«ایم. کاش زودتر در صحن قرائت شودتعارض منافع بانک مرکزی را در مصوبه کمیسیون به حداقل رسانده» 

ماده طرح بانکداری  ۱تصویب  سال گذشته از ماهیاین در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در د

ران مالی توسط س یهارتو لزوم تائید صو جمهوری اسالمی و با محوریت کنترل تعارض منافع هیئت عالی بانک مرکزی

حال احسان خاندوزی در توییتر خود اطالعات بیشتری دربارۀ وضعیت این طرح و سرانجام سه قوا خبر داده بود. بااین

 آن ارائه نداد.

 
 

https://boursepress.ir/news/163759/%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://boursepress.ir/news/163759/%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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