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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: مسیر پرپیچ و خم پیشگیری از تعارض منافع
 

 تحلیلی بر پیشنهادات وزیر اقتصاد برای مدیریت تعارض منافع
 

 افسانه شرکت
 

ه شده توسط وزیر اقتصاد و دارایی به سه راهکار برای مدیریت تعارض منافع اشاره شده است: ی ارائهابرنامهدر 
ی تعارض منافع و افشای تعارض منافع. شفافیت از طریق هاتیموقعشفافیت قراردادهای دولتی، شناسایی 

د ملکردها در معرض دیع شودیمی مالی مدیران ارشد باعث هاییداراالکترونیکی کردن فرایند معامالت و افشای 
اهم نیز بستری را فر  هاآنعموم قرار گرفته و بستر نظارت عمومی فراهم شود. آزادی اطالعات و دسترسی عمومی به 

ی از مسئوالن افزایش یافته و مردم احساس قرابت گر مطالبهتا مشارکت مردم از طریق نظارت، ارزیابی و  کندیم
افی در کنار ی کهانظارتبدون وجود قانونی مادر برای مدیریت تعارض منافع و  بیشتری با حکومت داشته باشند. اما

 ی امکان تحقق این اهداف با تردید مواجه خواهد شد.ساز فرهنگ

 

ی ارائه شده توسط سید احسان خاندوزی هابرنامهام 7نیز بدان اشاره شد، در بخش  95ماره خبرنامه شهمانطور که در 

وزیر اقتصاد و دارایی به موضوع مدیریت تعارض منافع اشاره شده است: "بخش مهم پیش نرفتن اصالحات اقتصادی 

 یر زیر در دستور کار قرار گیرد:که در دولت قوی الزم است تداب هاستوزارتخانهدر اقتصاد ناشی از منافع مدیران 

ی دولتی و شفافیت هاشرکتتالش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قراردادهای بزرگ در  -1

 انتصابات بخش عمومی

 شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی -2

ی تعارض منافع و استفاده هاتیموقعی متبوع به ثبت داوطلبانه هاازمانس والزام کارکنان مؤثر وزارتخانه  -3

 ی مردمی برای مدیریت تعارض منافع."هامشارکتحداکثری از 

ی کشور است که ستاد وزارتخانه و هاوزارتخانهو البته مهمترین  نیتربزرگوزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از 

ی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازیخصوصمان بورس اوراق بهادار، سازمان ی زیرمجموعه آن مانند سازهاسازمان

ی مختلفی از تعارض منافع مواجه هستند. بنابراین وزیر جدید برای مدیریت این هاتیموقعبیمه مرکزی و ... با 

رض تعای هاتیموقعراه دشواری در پیش دارد، اما ایشان به خوبی به سه راهکار اصلی پیشگیری از وقوع  هاتیموقع

، به ارائه میکنیمو افشای تعارض منافع. در این یادداشت تالش  هاتیموقعاشاره کردند: شفافیت، شناسایی  منافع

 وص اهمیت این سه راهکار برای مدیریت تعارض منافع بپردازیم. توضیحاتی هر چند کوتاه درخص

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/18700/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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 شفافیت قراردادها با ثبت در سامانه ستاد

ی برای تأمین الهیوسدر تمامی کشورهای دنیا انجام امور عمومی از وظایف دولت است، انعقاد و اجرای قرارداد نیز 

و یا  هاسازمان، هاوزارتخانهی دولت مانند هاموعهرمجیزنیازهای دولت در جهت انجام وظایفش است. بسیاری از 

قابل انجام نیست،  هاآنی که توسط خود دستگاه و تشکیالت موجود امحولهی دولتی برای انجام وظایف هاشرکت

 ی دولتی هستند.هابخشنیازمند انعقاد قرارداد با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بخش خصوصی یا سایر 

که در آن بخش خصوصی و بخش دولتی با  شودیمدولتی طی فرایندهایی از جمله مزایده و مناقصه انجام  قراردادهای

یکدیگر تعامل مالی دارند. به طور معمول خریدهای دولتی حجم باالیی )از نظر مقدار و ارزش( از معامالت کشور را 

 . ددهیمفساد در این بخش را افزایش  . این ویژگی امکان وسوسه برای سوءاستفاده و گسترشدهندیمتشکیل 

 . وجود منابعردیگیمدر مناقصات و قراردادهای دولتی از تعارض منافع نشأت  فساد مالیی بروز هانهیزمبسیاری از 

در تخصیص سیاسی منابع، موجب  هاآناز این امر و توانایی  مداراناستیسطالع ی دولتی و اهامناقصهسرشار رانت در 

ی هاتیموقع) کنندیمو از موقعیت بدست آمده به نفع خود سوءاستفاده  شوندیم هامناقصهاختالل در روند برگزاری 

ی بودن برگزاری مناقصه عمومبر الزامی ن مداراستیستعارض درآمد و وظیفه، رانت اطالعاتی و تعارض وظایف(. تصمیم 

 .1یکی از این موارد باشد تواندیم هامناقصهبا صدور مجوز ترک تشریفات در 

ا ی نمایند وادار انحصارات به اعطای را قانونگذاران زیاد، یهانهیهز صرف با تا دارند سعی همواره خصوصی یهاشرکت

 در .شوند برخوردار رانت از بتوانندها گروه و افراد از صنایع، بعضی که سازند محدود چنان را رقابت صورت درغیراین

تصویب  و دتأیی است ممکن گاهی نیز کشور مختلف مناطق و اقتصادی مختلف یهابخشبین  در دولتی اعتبارات توزیع

  و امکانات و نیازها به توجه بدونها پروژه
 
 یهاگروه و افراد صورت که دراین گیرد صورت خاص مالحظات برمبنای صرفا

 . 2شوند برخوردار می اقتصادی رانت از مناطق وها بخش آن در فعال

 فعن به را حاصل یهارانت از یبخش خود، قدرت از سوءاستفاده باها بروکراتدر حالتی دیگر ممکن است کارگزاران و 

ی ارتباطات هاتیموقعکنند ) واگذارها آن به را قراردادها و هامناقصه و درآورند خود یهایحزب هم و دوستان

ی تعارض منافع، گسترش شفافیت از هاتیموقعی(. یکی از راهکارهای مدیریت این الهیقبخویشاوندی یا قومی و 

ا، معامالت و مناقصات دولتی است. شفافیت از طریق الکترونیکی کردن فرایند طریق الکترونیکی کردن خریده

 عملکردها در معرض دید عموم قرار گرفته و بستر نظارت عمومی فراهم شود.  شودیممعامالت همچنین باعث 

 واسطهیبجهت ایجاد شفافیت در معامالت دولتی، آزادی اطالعات و دسترسی مستقیم و  1351سامانه ستاد در سال 

قانون احکام دائمی  91ی اجرایی ایجاد شد. براساس ماده هادستگاهتعداد کثیری از خریداران و فروشندگان با 

ی اجرایی مکلف گردیدند تا کلیه معامالت خود اعم از خرید، مناقصه و مزاینده هادستگاهی توسعه کشور، کلیه هابرنامه

                                                           

های (، بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در مناقصات دولتی، فصلنامه پژوهش1351. لیال حسینی و پروین پورفخریان ) 1

 007-011، صص:01حقوقی، شماره 

 . 1312. مؤسسه تدبیر اقتصاد. فساد مالی و اقتصادی. تهران: نشر شریعت،  2

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/17641/
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هزار دستگاه اجرایی در آن عضو هستند، اما براساس 5حال حاضر بیش از  را در سامانه ستاد به انجام برسانند. در

ی هاشرکت(  همچنان در عمل بخشی از معامالت دولت، 1355) های مجلس شورای اسالمیگزارش مرکز پژوهش

 ودشینم. مناقصات بزرگ در این سامانه اعالم شودیمامانه مذکور انجام دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خارج از س

ی خصولتی هم در آن حضور ندارند. این در حالی است که با اجرای کامل این برنامه عالوه بر مدیریت هاشرکتو 

ن کرد. با ای از وقوع فسادهای احتمالی در اجرای معامالت دولتی نیز پیشگیری توانیمی تعارض منافع هاتیموقع

گفت که وزیر اقتصاد به درستی به موضوع شفافیت در قراردادهای دولتی به عنوان راهکاری برای  توانیمتوضیحات 

 مبارزه با تعارض منافع مالی اشاره کرده است.

 ی تعارض منافعهاتیموقعتقدم پیشگیری بر درمان با شناسایی 

خود به شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در وزیر اقتصاد در بند دوم راهکارهای پیشنهادی 

ی در مبارزه با فساد حاکی از تقدم المللنیبزیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی اشاره کرده است. تجربیات موفق 

. انددادهر راپیشگیری بر درمان بوده و کشورهای موفق راهکارهای مبتنی بر ممانعت پیشگیرانه را در دستور کار خود ق

 ی تعارض منافع است.هاتیموقعقدم برای پیشگیری، شناسایی  نیتریاصلاولین و 

 افرادی
 
توانند به نمی یا اندگرفتهدر موقعیت تعارض منافع قرار  دانندینمیا شوند، که با تعارض منافع مواجه می غالبا

های مهم ز کشورها، تالش شده است تا ابتدا حوزه، در بسیاری ارو این ازدرستی وضعیت موجود را مدیریت کنند. 

آمده، اقدام های پیشتعارض منافع شناسایی شده و سپس، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض

حوزه مختلف  11ی تعارض منافع در بیش از هاتیموقع. تجربه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در شناسایی شود

کن و مس، زیستانرژی آب و محیط، سالمت و درمان، آموزش عالی و عمومی، تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزه اعم از ح

ی مختلف هاحوزهی زیرین نظام اداری در هاهیال مصادیق تعارض منافع در  دهدیمو ... نشان  پول و مالی، شهرسازی

 ازمان وابسته است. بنابراین با وجود نیاز کشور به یک قانون مادرمتفاوت بوده و به بافت دیوانساالری و بروکراتیک هر س

ی و تطبیق این قانون در هر سازمان یا وزارتخانه نیازمند شناسایی سازیبومجهت مدیریت تعارض منافع، همچنان برای 

نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی ی بالقوه تعارض منافع در هر سازمان هستیم. در الیحه "هاتیموقع

ی بدوی هائتیهبه مجلس تقدیم کرد به درستی به تشکیل  1931" که دولت در آذرماه سال و ارائه خدمات عمومی

فع امدیریت تعارض منافع در ستاد و واحدهای استانی هر دستگاه تأکید شده تا به تعیین فهرست مصادیق تعارض من

 در دستگاه متبوع بپردازند. 

 الزام به افشای تعارض منافع

منافع  تعارضی هاتیموقع افشای داوطلبانهبند آخر پیشنهادات وزیر اقتصاد برای مدیریت تعارض منافع به موضوع 

رد، بدین معنا که فمدیریت تعارض منافع است.  نهیهزکمی اولیه و هاوهیشاشاره دارد. افشای تعارض منافع یکی از 

گروه یا سازمانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارد، باید از طریق پر کردن یک اظهارنامه کتبی یا شفاهی این مسأله 

نوع دیگری از افشای تعارض  .ارض منافع ناشی از موقعیت او متأثر شوند، مطرح نمایدرا با کسانی که ممکن است از تع

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1393613
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1393613
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1393613
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-energy-environment/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-urban-councils/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-urban-councils/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/fiscal-and-monetary/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/fiscal-and-monetary/
https://dotic.ir/news/6149
https://dotic.ir/news/6149
https://dotic.ir/news/6149
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/9077/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/9077/
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رض ی تعاهاتیموقعمنظور وزیر از ثبت داوطلبانه  رسدیمی مقامات دولتی است. هر چند به نظر هاییدارامنافع اظهار 

عارض منافع نیز از اهمیت بسزایی در منافع نوع اول است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نوع دوم افشای ت

 طیف  هاییدارا بر عالوه رسمی مقامات یهاییدارا ی تعارض منافع برخوردار است. اعالمهاتیموقعمدیریت 
 
معموال

 بستگان همسران، از شناسایی غیرمالی، و مالی منافع ،هانهیهز هدایا، اموال، درآمد، اطالعات از جمله از یاگسترده

 .شودیماد مرتبط را شامل سایر افر  و

است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا انجام  (Europamی موفق در این زمینه، پایگاه داده یوروپام )هانمونهیکی از 

. این پایگاه اطالعات خود که شامل اطالعات مالی مسئوالن دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست را به ردیگیم

تا بتوانند به کمک این اطالعات  دهدیمو کارکنان دولتی قرار  نگارانروزنامهمعه مدنی، صورت رایگان در دسترس جا

داشته باشند. شاخص افشای اطالعات مالی مسئوالن دولتی در این  هاحکومتمطالبه شفافیت و پاسخگویی بیشتر از 

ی اادهدکلی هدف اصلی این پایگاه . به طور باشدیمتعارض منافع  هاآنشاخص اصلی است که یکی از  1پایگاه شامل 

 ارتقای اعتماد به حکومت و افزایش کارایی مخارج عمومی است.

 شفافیت راهبردی ضروری برای مدیریت تعارض منافع

، شاخص فساد اداری ارائه شده توسط آن به یک شاخص المللنیبو همگام با تأسیس سازمان شفافیت  1559از سال 

ی کشورها ندبرتبهتبدیل شد. این شاخص تصویری ساالنه از میزان نسبی فساد براساس جهانی فساد در بخش عمومی 

کشور در شاخص "ادراک از فساد"  111رتبه ایران در بین  2121. طبق آخرین گزارش این سازمان در سال دهدیمارائه 

ی هاسالکشور نسبت به  بوده که نشانگر بدتر شدن وضعیت فساد در 111از  29و امتیاز کشور  105مورد بررسی 

ی اخیر وضعیت فساد در کشور مناسب نبوده و این شاخص نیز نشانگر وضعیت هاسال. متاسفانه در باشدیمگذشته 

راهکارهایی که امروزه برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار  نیترمهمنامطلوبی است. از جمله 

 است. ، مدیریت تعارض منافع ردیگیم

با توجه به تنوع زیاد موارد تضاد منافع، وجود سیستمی مبتنی بر شفافیت اطالعات ضروری و حیاتی است. هرچند 

اقداماتی در این رابطه )همانند سامانه ستاد( انجام شده است، اما عدم کفایت نظارت بر اجرای قوانین سبب شده این 

یی هاقدمادها، افشای تعارض منافع و اقدامات پیشگیرانه هر چند اقدامات به مقصود خود نرسند. رقابتی شدن قرارد

بسیار مثبت و امیدوارانه در جهت مدیریت تعارض منافع در وزارت اقتصاد و دارایی است اما بدون وجود قانونی مادر 

 د.اجه خواهد کر ی امکان تحقق اهداف را با تردید موسازفرهنگی کافی در کنار هانظارتبرای مدیریت تعارض منافع و 

بندی های اکتشافی و مطاله میدانی برای شناسایی، توصیف و دستهافزون بر ضرورت وجود قانون مادر، باید به تالش

های مهم های زیرمجموعۀ آن به عنوان یکی از گامهای تعارض منافع در وزارت اقتصاد و دارایی و سازماندقیق موقعیت

آن  هایهای تعارض منافع در یک وزارتخانه و زیرمجموعهبا ترسیم نقشه راه موقعیتو کلیدی اولیه اشاره کرد. تنها 

 ای مناسب و منطبق بر بافت سازمانی امیدوار بود. توان به تمهید راهکارهای زمینهمی
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نیک  لدر نهایت اینکه تشخیص ضرورت و اهمیت مدیریت تعارض منافع از سوی وزیر فعلی اقتصاد و دارایی را باید به فا

 های اجرایی و حاکمیتی دیگر نیز توسعه و تسری یابد. گرفت و کوشش کرد این نگرش و رویکرد به تمامی دستگاه

*** 

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

دولت را به حل موضوع  د،یدولت جد یو اعضا جمهورسیرئ داریدر د یرهبر انقالب اسالمای، الله خامنهآیت 

 ،شرفتیو افزودند: الزمه تحول و حرکت به سمت پ هها فراخوانددر همه دستگاه یو عموم یتعارض منافع شخص

 از تعارض منافع است. یریجلوگی و انضباط مال ت،یشفاف ،ییگراقانون

و  شودیموقع اتخاذ نمها بهر دستگاهد ماتیاز تصم یبعض کهنیای تصریح کرد: سیرئ االسالم و المسلمینحجت 

 به د،یآیدر زمان مناسب به اجرا در نم ای
 
مسأله  نینسبت به ا دیلذا با ؛خاطر وجود تعارض منافع استبعضا

 را که یپنهان یهادست ینظارت یهاو هم وزارت اطالعات و دستگاه هداشت و الزم است هم خود دستگا تیحساس

 و با آن برخورد کنند. ییاشناس کنندیم جادیمشکل ا

مربوط به  دیامر مبارزه با تعارض منافع بای با تاکید بر اینکه کار و رفاه اجتماع ،تعاون ریوزی، اله عبدالملکحجت 

ها صندوق یو روسا نیوزارتخانه از همه معاون یگذاراستیس یجلسه شورا نیدر اول ، گفت:ها باشدهمه دستگاه

 .ستیتعارض منافع چ یکنند که مجرا یید شناساهرکدام در حوزه خوخواستم 

که  یو کسان میدولت تعارض منافع ندار نیما در ااظهار داشت:  جمهورسیرئ یمعاون پارلمانی، نیحس دمحمدیس 

 . کنند یریگپست و مقام را بزنند و از آن کناره دیق دیجداگانه داشته باشند، با یو اقتصاد یکار تیفعال خواهندیم

 یکیع را مسئله تعارض مناف قیدق ییشـناسای ستیسازمان بهز سییو ر کار و رفاه ریدانا معاون وز یقباد دیدکتر وح 

 هتیمسئول کم یحکم یخوانده و ط یو تحقق عـدالت اجتمـاع یاجتمـاع یهـا هیسـرما تیدر تقو یاز ارکان ضرور

 کشور منصوب کرد. یستیسازمان بهزرا در و تعارض منافع  ییفساد زدا

 تیریمد یسازمان بورس برا دیجد یهابرنامه، از سازمان بورس و اوراق بهادار سیرئی، دهقان دهنو یمحمدعل 

 قابل اعمال است.  و... هایها، کارگزارصندوق تیریمد ،یمال ینهادها تیریکه در مدخبر داد  تعارض منافع

 3011شهریور  31مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 ستا از تعارض منافع یریجلوگ شرفتیالزمه تحول و حرکت به سمت پ
 1011شهریور  6ـ )رهبر انقالب( ی اخامنه سید علی اللهتیآ
 کلیات تعارض منافع 

 

بر لزوم استفاده کامل دولت از هر  دیبا تأک د،یدولت جد یو اعضا جمهورسیرئ داریدر د یرهبر معظم انقالب اسالم
 یهادر همه عرصه« و خردمندانه یعقالن ،یانقالب» یت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازساعت فرص

 یمردم»را درباره  یمهم یهاهینکات و توص ،یمسائل اقتصاد تیبه اولو ارهخواندند و با اش یکشور را ضرور یتیریمد
 انیب« انسجام و اقتدار و اشراف دولت»و  «و اعتماد مردم دیام یایاح» ،«یزیفسادست» ،«یورزعدالت»، «بودن

 کردند.
 یهادر همه دستگاهها فراخواندند و افزودند: سامانه یو عموم یدولت را به حل موضوع تعارض منافع شخص شانیا

ا ها و مبارزه بدولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه یاشراف و هوشمند یبرا یخوب یابزارها یو خدمات ینظارت
 کار جلو نرفته است.  نیو به هم متصل کنند اما ا هیسامانه ها را ته نیکه ا میاکرده هیمکرر توص ت.اسفساد 

خاطرنشان کردند:  هیتحول در قوه مجر جادیا یبرا یسیرئ یآقا یبا اشاره به برنامه ها یخامنه ا اللهتیحضرت آ
در  تیدجاز تعارض منافع و  یریجلوگ ،یمال انضباط ت،یشفاف ،ییگراقانون شرفت،یالزمه تحول و حرکت به سمت پ

 و مصوبات است. هامیانجام تصم
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

 

 

 ها بعضًا ناشی از تعارض نافع است عدم اجرای تصمیمات در دستگاه
 1011شهریور  7ـ )رئیس جمهور( ی سیرئ االسالم و المسلمینحجت

 کلیات تعارض منافع 
 

موقع اتخاذ ها بهدر دستگاه ماتیاز تصم یبعض کهنیا دولت است. دیتوجه به موضوع تعارض منافع مورد تأک
 به د،یآیزمان مناسب به اجرا در نم در ایو  شودینم

 
مسأله  نینسبت به ا دیخاطر وجود تعارض منافع است لذا بابعضا

را که  یپنهان یهادست ینظارت یهاو هم وزارت اطالعات و دستگاه هداشت و الزم است هم خود دستگا تیحساس
 و با آن برخورد کنند. ییشناسا کنندیم جادیمشکل ا

 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 میدولت تعارض منافع ندار نیدر ا
 1011شهریور  6ـ ( جمهورسیرئ یمعاون پارلمان)ی نیحس دمحمدیس
 کلیات تعارض منافع 

 

 دیجداگانه داشته باشند، با یو اقتصاد یکار تیفعال خواهندیکه م یو کسان میدولت تعارض منافع ندار نیما در ا
 ند،یفرمایمضمون که م نیاسالم )ص( هست با ا امبریاز پ یثیکنند، حد یریگپست و مقام را بزنند و از آن کناره دیق
 «.فرصت را محترم بشمارند نیا دیبا کنند،به مردم خدمت  توانندیکه م یکسان»

 خبرگزاری آنا 
 

https://www.leader.ir/fa/content/25207/www.leader.ir
https://www.leader.ir/fa/content/25207/www.leader.ir
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/07/2562562
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/07/2562562
https://www.ana.press/news/604095
https://www.ana.press/news/604095
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  یتسیو تعارض منافع سازمان بهز ییفسادزدا تهیمسئول کمتعیین 
 1011شهریور  7ـ ی( ستیسازمان بهز سییو ر ریمعاون وز)دانا  یقباد دیدکتر وح

 تعارض منافع در حوزۀ بهزیستی 
 

ظ سمت حف را با« دکتر کاظم نظم ده» یحکم یکشور ط یستیسازمان بهز سییو ر ریدانا معاون وز یقباد دیدکتر وح
 شان آمده ایمتن حکم در  کشور منصوب کرد. یستیو تعارض منافع سازمان بهز ییفساد زدا تهیبه عنوان مسئول کم

وزارت متبوع،به  یتحول راهبرد یزیو برنـامه ر یاسـتگذاریمحترم س یجلسه شورا نیحسب مصوبات اول» است:
 .دیگرد یمنصوب م« کشور یستیرض منافع سازمان بهزو تعا ییفساد زدا تهیمسئول کم»حکم به عنوان  نیمـوجب ا

در  یراز ارکان ضرو یکیمسئله تعارض منافع به عنوان  قیدق ییو شـناسا یسازمان تیشـفاف تیبه اهم تیعنا با
ـار آن در انک رقابـلیو نقش غ شـرویو پ ایپو یسازمانها یو برنامه ها تهایمأمور شیاجرا، نظـارت و پـا ،یاستگـذاریسـ

 شیدر منـابع، افزا ییصرفه جو ،یاجتمـاع یهـا هیسـرما تیتقو ،یعموم یو اعتمادسـاز یرتقـاء سالمت نظـام ادارا
 یهافرصت جـادیو ا یخـدمات، مقـابله بـا فساد، تحقق عـدالت اجتمـاع عیو تسـر لیتسـه ،یرینظـارت مردم، فراگ

 فیجام وظابر ان یگروه ای یسوء تقـدم منافع شخصـ راتیتـأثاز  یریشـگینظارت موثر جهت پ یبرابر، انتظار دارم برا
 ز،یـادخفس یگلوگـاه هـا ییشـناسا ک،یاستقرار و توسعه دولت الکترون ،یو مال یسالمت نظام ادار ،یو منافع عموم

 «.دییمعمول نما ژهیجهت رفع آنها اهتمام و نهیبه تیریمد یبرنامه ها و راهکارها نیتـدو یاثرگـذار یحوزه هـا
 سازمان بهزیستی کشور 

 

 

  مدیریت تعارض منافع برای جلوگیری از فعالیت در بخش خصوصی
 1011شهریور  7ـ ی( پژوهشگر اقتصاد)ی نجف یمحمدمهد

  کلیات تعارض منافع 
 

 یدوسو نیب افعهر مبادله حاصل از تعارض من م،یقلمداد کن یاقتصاد یهاهینظر یعنوان فرض اصلرا به یابیاگر کم
 یمعتقدند اقتصاد نهاد ونیکمبود منابع دچار تعارض خواهند شد. نهاد لیدلپس افراد بهبرندگان خواهد بود. نفع
 رونیا بر  هایتعارض منافع، وابستگ نینهادهاست که از ب فهیوظ یعنیتعارض منافع را دارد،  نیا یسامانده فهیوظ
( John Roger Commonsمونز )نام کابه ونیاز نهاد یشمندیاند ،یفکر کلهشا نینظم کنند. در ا جادیو ا دهیکش

 .سازدیرا معلول م یجمع یتعارض منافع شده و تعارض منافع، کنش جادیسبب ا یابیمعتقد است کم
شمول معتقد به توافق جهان توانیمتفاوت باشد. اما م هایاست که مقابله با تعارض منافع در انواع حکمران یعیطب

ن مشترک در جها یازجمله راهکارها یشغل انیمتصد یبرا تیمحدود جادیمثال ا یقواعد بود. برا نیاز ا یبخش انیم
درصد وزرا، 56 ران،یوزو نخست جمهوریروسا انندم هیدرصد مقامات بلندپا17 یاست. به گزارش بانک جهان

 یبرا تیدرصد همسران و فرزندان مسئوالن از اعمال محدود07درصد کارمندان و 50مجلس،  ندگانیدرصد نما57
 یتعارض منافع برا تیاعمال محدود رسدینظر مگزارش، به نی. طبق اشوندیه با تعارض منافع برخوردار ممقابل
 یهاتیبه شرح محدود تیگزارش چهار محدود نیبرخوردار باشد. در ا یشتریب تیاز جد یخصوصدر بخش  تیفعال

 یهابنگاه رهیمداتیدر ه تیعضو تیها، محدوددر سمن تیعضو یهاتیمحدود ،یمربوط به اشتغال پسادولت
 .شودیباشند را شامل م یدولت یطرف قراردادها نکهیا یبرا تیو محدود یخصوص

 روزنامه فرهیختگان 
 

https://www.behzisti.ir/news/42176
https://www.behzisti.ir/news/42176
http://fdn.ir/59441
http://fdn.ir/59441
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  رانیمدو رفع تعارض منافع  یسازجوان یبهداشت برا ریدرخواست از وز
 1011شهریور  1ـ  تهران یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیبس
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

عظم مطالبات رهبر م یریگیتار پبهداشت خواس ریبه وز یاتهران در نامه یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیبس
 کی شودیم شنهادیپ»در بخشی از این نامه آمده است:  و رفع تعارض منافع شد. رانیمد یانقالب در باره جوان ساز

بزرگ را به  یدانشگاه ها ریتهران و سا یدانشگاه علوم پزشک تیریشود و مد رفتهیپذ سکیر نیبار ا نیاول یبار و برا
ابله مق یدانیتجربه م یدارا ،یبرنامه تحول یراو دا یجوان با نگاه تحول یسپرده شود. نسل نسل گام دوم انقالب

 یانیم رانیتا سرآغاز تحول و انتخاب مد ریپ یپدرخوانده ها یبا کرونا ، به دور از مماشات و مصلحت سنج میمستق
 کس را بر مردم و انقالب چیمنفعت هانقالب و خدمت به مردم داشته و  نیکه صرفا دل در گرو ا یمناسب باشد. نسل

 ،یو رزومه پرور یمال اندوز ،یو خصوص یتجار یها تیاز تعارض منافع و انحصار، فعال یتا با دور دهد؛ن حیترج
باشد  یدانشگاه از افراد استیبه خدمت بپردازد. چنانچه ر یجهاد هیبه طور تمام وقت و با روح یزیفساد و عدالت گر

 دکرده باشد و تعارض منافع در مور  یسپر یمال اندوز یبرا یو عمر خود را در بخش خصوصکه اهل تحول نباشد 
 «دولت و دانشگاه خواهد بود. یسرافکندگ هیکسب نخواهد شد و ما یتیموفق نایقیمطرح باشد قطعا و  شانیا

 خبرگزاری آنا 
 

 

 خاستگاه تعارض منافع ،یسازیخصوص
 1011شهریور  5ـ )معلم و فعال صنفی(  نژادکیمحمدرضا ن

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 
 

آغاز دوره ورود پول به  توانیزمان را م نیآغاز شد. ا شیسال پ 31به  بیموزش و پرورش قردر آ یسازیخصوص روند
 ،یاسیبلکه بحث منافع س باشد،یبحث پول مطرح نم شهیدانست. البته در متعارض بودن منافع هم یحوزه عموم

مختلف  یهاشیوح و گراموضوع در چهار حوزه آموزش و پرورش در سط نیاست. ا یو منافع اجتماع یمنافع اقتصاد
 .افتدیاتفاق م کیدئولوژیو ا یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس

 مثل مجلس، دولت ییقبضه کردن قدرت، هم در نهادها ینسبت به آموزش و پرورش، به معنا یاسیمنافع س تعارض
 هیانتصابات گالمجلس در  ندگانیاز دخالت نما دیآیکار م یکه رو یریوجود دارد. مثال هر وز هییقوه قضا یو حت

 یمانند شورا یفراآموزش یمطرح است وجود نهادها ییو در سطح اجرا یکه در ساختار آموزش یگری. مورد دکندیم
تعارض منافع در آنجا حضور  قیمصاد نیتراز مهم یکیاست.  یانقالب فرهنگ یعال یآموزش و پرورش و شورا یعال

جهت مهار،  یطرح دیمثال فرض کن یو پرورش است. برا آموزش یعال یدر شورا یرانتفاعیصاحبان مدارس غ
 رد خواهد شد.  یشورا ارجاع شود به راحت نینظارت بر تعارض منافع به ا یحت ایکاهش 

از آموزش و پرورش  یتومان اریلیم 1111بودجه  یدارا یدر قانون بودجه، سرفصل سازمان توسعه مدارس خصوص
 دیدو کاهش ش یدولت ریمدارس غ تیونه مدارس است. با توجه به عدم موفقگ نیبودجه به منظور توسعه ا نیاست. ا

را  ییهامدارس، بودجه نیاز بسته شدن ا یریجلوگ یاسبق برا ریها، در زمان وزارت وزها از آنخانواده بالاستق
 تعارض منافع است. یاز نمودها یکیاختصاص دادند؛ که البته خودش 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 
 

https://www.ana.press/news/604098
https://www.ana.press/news/604098
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/general-and-higher-education/18757/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/general-and-higher-education/18757/
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 آموزش و پرورش طرح کمیسیون اجتماعی برای مهار تعارض منافع در
 1011شهریور  1ـ ( مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم)ی فالح نیحس
 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

.  دکننیمخود  یخارج از سمت سازمان  ییهاتیدارند اقدام به فعال اریکه در اخت ییهاسمت لیاز افراد به دل یبرخ
جلس م یاجتماع ونیسیدر کم یمهار تعارض منافع طرح یبرا در پرداخت ثروت را به دنبال دارد. یمقوله ناعدالت نیا
 اریاز سازمان در اخت رونیب یهاپست دیها نبادر دستگاه یدولت یهاتا افراد در صورت کسب سمت شودیم یریگیپ

در  دینبا لیدل نی. به اکنندیو رانتش استفاده م تیریاست از مد ریفرد مد کیمثال هم اکنون  یداشته باشند. برا
 باشد،  اما در بخش ریفرد وز کیامکان وجود دارد که  نیا نیداشته باشد. همچن اریدر اخت یاز مجموعه پست رونیب

ت در وزار یفرد نیمقوله تعارض منافع را به دنبال دارد. همچن نیداشته باشد. ا یانتفاع ریهم مدارس غ یخصوص
 را دارد.  یانتفاع ریهم مدرسه غ رونیب دردارد، اما  اریرا در اخت یآموزش و پرورش پست

 خبرگزاری برنا 

 

 

 تختیمسئول، چالش بزرگ پا ینهادها انیتعارض منافع م
 1011شهریور  1ـ ( شهر تهران یعضو سابق شورا) زهرا نژاد بهرام

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

واحد ، تعارض منافع به شدت در شهر تهران مشاهده  تیریوجود مد مسئول متعدد و عدم یبه علت وجود نهادها
 نییمنافع منجر به پا ارضتهران سه نهاد مسئول مختلف هستند. تع یو فرماندار یاستاندار ،یشود. شهرداریم

ام دجدا کرده و هر ک گریکدیسازمان ها را از  نیکشور ما ا یاسیشود. ساختار س یآمدن سرعت و سهولت اداره شهر م
در شهر تهران وجود ندارد  یواحد شهر تیریدهند. لذا امکان مد ینهادها قدرت خود را دارند و نظر خود را م نیاز ا
مسئول اداره شهر  یرسد شهردار یشود. به نظر م یبهارستان دست به دست م یمدتهاست در راهروها حهیال  نیو ا

 شود. یم یبودن هماهنگ کلمشو تعارض منافع سبب  ستیطور ن نیاست اما در واقع ا
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 های جدید سازمان بورس برای مدیریت تعارض منافع برنامه
 1011شهریور  5ـ ( سازمان بورس و اوراق بهادار سیرئ)ی دهقان دهنو یمحمدعل

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 میدار یدیجد یهااز تعارض منافع است. در بحث تعارض منافع، برنامه یریها، نظارت بر جلوگنظارت نیاز ا یکی
در سطوح مختلف برگزار  یقرارگرفته و جلسات متعدد یمختلف موردبررس یهاهستند. حوزه یکه در دست بررس

و... و  هایها، کارگزارصندوق تیریمد ،یلما ینهادها تیریاست که در مد یسازدر حال آماده ییهاشده و بسته
 .ردی، مورداستفاده قرار بگکه امکان بروز تعارض منافع وجود داشته باشد ییخالصه در هر جا

 بورس نیوز 

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1226357-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1226357-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400060705172
https://www.isna.ir/news/1400060705172
https://www.boursenews.ir/fa/news/246481
https://www.boursenews.ir/fa/news/246481
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 ها باشدمربوط به همه دستگاه دیامر مبارزه با تعارض منافع با
 1011شهریور  11ـ ی( تعاون کار و رفاه اجتماع ریوز)ی عبدالملکاله حجت

 کلیات تعارض منافع 
 

نه از وزارتخا یگذاراستیس یجلسه شورا نیها باشد. در اولمربوط به همه دستگاه دیامر مبارزه با تعارض منافع با
د و حذف قواع ییزدادهند؛ نخست مقررات لیرا تشک تهیها خواستم بالفاصله دو کمصندوق یو روسا نیهمه معاون

ه کنند ک ییخواستم هرکدام در حوزه خود شناسا رانیاز مد مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع. تهیزائد و دوم کم
از آنها ستاد  یکیستاد آغاز به کار کرده است که  10با  انیرانیقرارگاه رفاه ا کیزمان . همستیتعارض منافع چ یمجرا

 ستیکه جزء ل یفساد )کسان یهاسیفساد و ک یمجار مفاسد،چون   یموضوعات یمبارزه با تعارض منافع است. رو
 .میااول داشته یدر روزها زین ییهاییجاو جابه یبرکنار یو حت میمفاسد هستند( وارد شد

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 گمرکطرح شائبه تعارض منافع در سازمان غذا و دارو از سوی سازمان 
 1011شهریور  5ـ (رانیگمرک ا یمعاون فن)  یمهرداد جمال ارونق

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

طرح را در خصوص تعارض منافع م یمباحثگمرک سازمان غذا و دارو از سازمان گمرک، حاال سازمان  تیبعد از شکا
 کرده است. 

 
 ییاقالم دارو یورود بدون مجوز برخ لیبه دل یبهداشت در نامه به معاون سازمان بازرس ریمعاون وز اخیرا

 ریمعاون وز  تیدر واکنش به شکا رانیگمرک ا یمعاون فن کرد. تیمربوط به کرونا از گمرک شکا یاز جمله داروها
مقابله با کرونا  یداروها صیکل کشور در مورد ترخ یازمان بازرسسازمان غذا و دارو از گمرک به س سیبهداشت و رئ

وسط ت ییتعارض منافع واردات اقالم دارو اتیدر نامه به شانه ساز به جزئ یجمال ارونق مهرداد زد. یدست به افشاگر
 اشاره کرده است.در پرتو تعارض منافع ها شرکت یبرخ

 خبرگزاری ایمنا 
 

 

 اجرای نظام الکترونیک در مقابله با تعارض منافع موثر است 
 1011شهریور  5ـ درمان و آموزش پزشکی( ،بهداشت ریوز)ی اله نیبهرام ع

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

ا که رکس ر هکرد: دیدر وزارت بهداشت و ضرورت توجه به تعارض منافع، تاک تهایریمد یبهداشت درباره واگذار ریوز
 کار خود بگذارد. یفرد تمام وقت خود را کامال برا دیکه با میدار ینامه ا ثاقیم میکن یمنصوب م

 یریگ میکه در تصم یاوال کساندارو، گفت: یایبه ضرورت  توجه به موضوع تعارض منافع و ماف وی همچنین با اشاره
 مهم است. اریبس زین کینظام الکترون یاجرا نکهیضمن انباشند؛  یعامل ریعضو شرکت و مد دیدارو هستند با عیو توز

 خبرگزاری فارس 
 

https://www.isna.ir/news/1400061007066
https://www.isna.ir/news/1400061007066
https://www.imna.ir/news/518536
https://www.imna.ir/news/518536
https://www.farsnews.ir/news/14000609000981
https://www.farsnews.ir/news/14000609000981
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 است ادیو تعارض منافع ز فیها ضعدر بانک یشرکت تیحاکم
 1011شهریور  11ـ ی( بانک مرکز کل اسبق سیرئ) فیس اللهیول
 تعارض منافع در نظام بانکی 

 

که در  یسازمان حسابرس دهمیم شنهادیپ، بود ادیو تعارض منافع ز فیضع اریها بسبانک یشرکت یتیاصول حاکم
وظف م ها رابانک ت،یباال بردن شفاف یسازمان مکلف شود برا نیا یمجمع عموم قیوزارت اقتصاد است، از طر اریاخت

 هم شترینظارت ب یبرا یموضوع به بانک مرکز نیکنند؛ ا یمال یهاصورت هیتهدر  IFRS یاستانداردها تیبه رعا
ز سامشکل تواندیو وزارت اقتصاد همواره وجود دارد که م یدولت، بانک مرکز نیتعارض منافع ب کمک خواهد کرد.

 شود که طرح استقالل بانک یریگمیخصوص تصم نیدر اسران قوا  یعال یاست که در شورا نیمن ا شنهادیشود. پ
 یشود. ثان یاقتصاددانان بررس یاز سو یمرکز

 
 شنهادیکه کارشناسان پ یفیبا استفاده از ظرا موجود یهاتناقض ا

 برطرف شود. دهند،یم
 خبر آنالین 

 

 

 های صنعت خودرو ریشه در تعارض منافع دارد معضل
 1011شهریور  12ـ ( عمران مجلس ونیسیعضو کم) یوسفی یمجتب
  تعارض منافع در صنعت 

 

مام بر دوش ت هایگران نیبلکه ا ردیگیفرسوده تنها دامن رانندگان را نم یخودروها ضیتعو یاتوانخودرو و ن یگران
ت قطعا متیق شودیخود م یواقع متیبرابر ق نیچند یلیدل چیبدون ه ییکه خودرو یمردم جامعه خواهد  بود، زمان

 یرنامگب یب نی. که همه اآورندیمسافران م یفشار را بر رو یگران نیجبران ا یرانندگان برا کند،یم دایآن هم رشد پ
در  یاضابطه وستهیپ رهیزنج کیاست. در حال حاضر  یبه عدم نظارت در صنعت خودروساز گرددیها بازم

بازار در دست عده  نیا یتا نرخ گذار دیاز تول یعنی. دهدیرا نم هامتیحاکم است که اجازه کاهش ق یخودروساز
ان تمام نکات عنو گردد،یبه تعارض منافع باز م یهستند که همگ داریکننده و هم خر دیکه هم خود تول تاس یخاص

که  یوقت صمت دادند برطرف و متحول شود. تا زمان ریوز یفاطم یبه آقا ندگانیکه نما یاعتماد یبا را دیشده با
 نخواهد شد. طرفمشکالت بر  هاتیریمد رییدر جهت رفع مشکالت نباشد با تغ یجد یعزم

 خبرگزاری خانه ملت 
 

 

 طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس 
 1011شهریور  12ـ  خبرگزاری شبستان

  طرح و الیحۀ تعارض منافع 
 

در  ه،یانتخاب یبه حوزه ها ندگانینما یجهت سرکش یلیهفته تعط کیبعد از  یاسالم یمجلس شورا یجلسات علن
رت به قانون نظا یطرح اصالح و الحاق موادو  شود یم لیتشک یجارسه شنبه و چهارشنبه هفته  کشنبه،ی یروزها

 قرار دارد. یاسالم یتعارض منافع در دستور کار مجلس شورا تیریو طرح مد ندگانیمجلس بر رفتار نما
 خبرگزاری شبستان 

 

 

https://www.khabaronline.ir/news/1550626/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%DB%B1%DB%B2%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-%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://www.khabaronline.ir/news/1550626/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%DB%B1%DB%B2%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-%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://www.icana.ir/Fa/News/482607
https://www.icana.ir/Fa/News/482607
http://www.shabestan.ir/detail/News/1091043
http://www.shabestan.ir/detail/News/1091043
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 ذشته، سه برنامه  تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:در هفته  گ
 

 5/ آپارات جامعه اندیشکده های ایران/  عارضه یابی و شناسایی مصادیق تعارض منافع در صدا و سیما 
 /  1011شهریور 

در مرحله  «تعارض منافع در صدا و سیما»فیت برای ایران به ارائه پروژه دکتر مصطفی عباسی از اندیشکده شفا
 پردازد.دوم جایزه ملی سیاست گذاری می

 
  1011شهریور  5/  آپارات جامعه اندیشکده های ایران/   طرح مدیریت تعارض منافع  / 

 در مرحله دوم جایزه« طرح مدیریت تعارض منافع»شکده شفافیت به ارائه پروژه دکتر مهدی فالحیان از اندی
 پردازد.ملی سیاست گذاری می
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 افعسازی مسائل با مفهوم تعارض منمجازی:  در نقد ساده فضای تحلیل
 

در هفتۀ اخیر به جز موسیقی متن تعارض منافع در نظام سالمت و درمان که همچنان با اختالف بسیار در صدر 
قام است، سخنان م« تضاد منافع»و « تعارض منافع»های موضوعات مورد بحث کاربران فضای مجازی ذیل کلیدواژه

هایی ههایی داشت. همچنین جوانضای توئیتری بازتابرهبری و مسئوالن دولتی در مورد مبارزه با تعارض منافع در ف
در توئیتر  سازی مسائل پیچیده با این استفاده،از نگرش نقادانه نسبت به استفادۀ نابجا از مفهوم تعارض منافع و ساده

 . درها در جامعه استگری فهمهای اجتماعی برای خودپاالیششود که بیانگر ظرفیت عرصۀ عمومی شبکهدیده می
شده در فضای توئیتر ذیل کلیدواژۀ تعارض منافع و تضاد منافع در حد گزارش پیش رو به بررسی اهم مسائل مطرح

 پردازیم. شهریور می 11تا  4فاصل 

 

 بازتاب سخنان مقام رهبری در مورد تعارض منافع در توئیتر 

هم به مسئلۀ تعارض منافع مورد توجه سخنان مقام رهبری در ابتدای هفته گذشته در مورد ضرورت توجه دولت سیزد

ایشان  از سخنان مالتجبدون توضیح بیشتر تنها به نقل همین کاربران  رخیبکاربران شبکۀ توئیتر قرار گرفت. 

 پرداخت: 

ی از رگرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیاز منظر مقام معظم رهبری الزمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانون» 

 « باشد.ها و مصوبات میتعارض منافع و جدیت در انجام تصمیم

امروز رهبر انقالب در سخنان خود در جمع هیئت دولت جدید، در مورد عدم وجود تعارض منافع در مدیران دولت » 

 «تاکید کردند.

 

 کنند؟ وزیران دولت سیزدهم با تعارض منافع چه می

م که یکی از بندهای آن به موضوع تعارض منافع اختصاص دارد، همچنان نامۀ وزرات دولت سیزدهامضای میثاق

های اجتماعی دارد. چنانکه توئیتر رسمی وزیر اطالعات )سید اسماعیل خطیب( بدون هیچ هایی در شبکهبازتاب

 نامه را برجسته کرده است: توضیح اضافی تنها همین بند میثاق

فسادستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، “گانه آن از جمله به مفاد ده” نامه مدیران دولت مردمیعهد“با امضای » 

 «.متعهد شدم” شناسایی زمینه های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آنها
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ارت های وز جموعهزدایی و مبارزه با فساد و تعارض منافع در زیرماما در همین زمینه و در پی تشکیل دو کمیتۀ ضابطه

تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی، این موضوع نیز به محلی برای گفتگوی کاربران بدل 

 نویسد: شده است. یکی از کاربران به نام رضا کاشف در این زمینه می

،کار و رفاه اجتماعی )تعامالت وپاگیر، تعریف الگوی کالن #حکمرانی وزارت تعاونالزمه حذف مقررات دست» 

های دولت و دستگاهی بین اشتغال، تعاون، کار، رفاه، تامین اجتماعی و توانبخشی( وتعامل با سایر بخشدرون

 «حاکمیت است. آنگاه تمام موانع استقرار این الگو از جمله تعارض منافع شناسایی و حذف شود.

ه وضع بیند و معتقد است برای مقابله با تعارض منافع نیاز بناقض با هم میکاربر دیگری نیز تشکیل این دو کمیته را در ت

 زدایی همخوانی ندارد. ضابطه و قواعد است و این امر با تشکیل کمیتۀ ضابه

 

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان، همچنان در کانون توئیتر

تحت تاثیر خود قرار داده است، دور از انتظار نیست که  گیر کرونا تمام ابعاد زندگی مردم رادر شرایطی که بیماری همه

ی های اجتماعنگریستن به موضوع بهداشت و درمان از دریچۀ تعارض منافع نیز به جریانی مستمر و غالب در شبکه

بدل شود و همچنان موضوع بهداشت و درمان در ردیف موضوعات اصلی مورد بحث با چارچوب تحلیلی تعارض منافع 

د. یکی از کاربران توئیتر با پیوند زدن موضوع تعارض منافع در بخش درمان به پولشویی، زاویۀ نامتعارفی از بحث قرار ده

 گشاید: را می

ببینید یک چیزی رو شما ندید میگیرید کامل، اون هم تضاد منافع است. سیستم درمان بزرگترین سیستم پولشویی » 

بری، با کمترین مشکل، هر چقدر تعداد بیمار به خصوص یاری دالر میدر ایران است. دارو و تجهیزات تو کشور م

 «بیماریهای گران قیمت مثل سرطان و نقص های ژنتیکی بیشتر باشد دالرهای نفتی راحت تر

های مجلس شورای اسالمی نیز فرصت را غنیمت شمرد و گزارشی را که سه سال از زمان در همین میانه، مرکز پژوهش

یافت باالخره منتشر کرد: مصادیق تعارض منافع در نظام سالمت. اکانت رسمی و امکان انتشار نمی تهیه آن گذشته

ارض های مصادیق تعنخستین شماره از سلسله گزارش»های مجلس در توئیتر نیز این گزارش را به عنوان مرکز پژوهش

 تر از سویهای متنوعهای بعدی در بخشتواند نویدبخش انتشار گزارشای که میمعرفی کرده است؛ اشاره« منافع

 ها باشد: مرکز پژوهش

شر منت« تعارض منافع در حوزه سالمت»با عنوان « مصادیق #تعارض_منافع»های نخستین شماره از سلسله گزارش» 

زه وهای قانونی مقابله با پدیده تعارض منافع در حشد. در این گزارش عالوه بر شرح مصادیق، به راهکارها و ظرفیت

 « #سالمت پرداخته شده است.
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رغم دریافت اخذ رای اعتماد از مجلس و آغاز به کار به عنوان وزیر همچنان از منظر در مداری دیگر، وزیر بهداشت علی

ایه به وزیر با کن« مادر گلها»درگیری با تعارض منافع در کانون نقد و نظر کاربران توئیتر است. یکی از کاربران به نام 

 گوید: می بهداشت

 هم تعارض منافع رو ریشه کن می» 
ً
! می یاد خودش رو از شرکت های چه دلخوش کنک هایی! حتما

ً
کنه، حتما

کنه، تا ملت ذوق کنند! بیچاره رعیت که گرفتار ایشان شده اند! بسیار نگران روزی هستم خصوصی خودش، خلع ید می

 «که مردم بگن: ای خوشا دوران نمکی!

 ر این است کهبیانگ« #واکسن_نمیزنیم»های مشابه در نقد وزیر بهداشت به ویژه با هشتگ یت و توئیتانتشار این توئ

گویا مخالفان واکسیناسیون سراسری در ایران در واکنش به برنامه پیگیرانه وزیر جدید برای واکسن زدن عموم مردم، از 

 جویند. اسم رمز تعارض منافع برای حمله به وی بهره می

توان دریافت که حتی انتصاب محمد اسالمی به موضوع تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان را زمانی می گسترۀ

 شود: ای برای انتقاد برخی کاربران از تعارض منافع در حوزۀ پزشکی میعنوان رئیس سازمان انرژی اتمی به دستمایه

 «@HosseinDalirianس تواند رئیای، میت ییر مرتبط با انرژی هستهمسئلُتن: چطور آقای محمد اسالمی با تحصیال

تواند وزیر بهداشت و درمان و یا ولو یکی از اعضای کمیسیون سازمان انرژی اتمی شود، اما یک فرد ییر پزشک، نمی

ُرق پزشکان است؟! تعارض منافع ایجاد نمی
ُ
 در ق

ا
 «شود؟بهداشت و درمان مجلس باشد و این دو جا، کال

های بهداشتی زمان کرونا را نمود دیگری از مپ نشدن مطلب پزشکان به سبب عدم رعایت پروتکلکاربر دیگری پل

 خواند: تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان می

محمد علی عبدالهی: تا حاال دیدید مطب یه پزشک به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و ازدحام زیاد پلمپ » 

( جواب …شک برای سالمتی بیمارانش)نه خودش( کار خاصی انجام بده؟ )مثل نوبت تلفنی یا بشه؟ تا حاال دیدید یه پز 

 «  سوالهای باال منفیه و این یعنی تعارض منافع.

 

 بازتاب تعارض منافع در نظام مهندسی در توئیتر 

های مهندسی امرسد که بحث و جدل حول تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان تا روز انتخابات نظبه نظر نمی

 یابد. دو نفر از کاربران توئیتر در این زمینه می گویند: ها بازتاب میها به پایان برسد. در توئیتر نیز این جدلاستان

 به داد جوانان تحصیلکرده مهندسی بیکار که کار و تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان بیداد می» 
ً
کند، خواهشا

ندارند برسید، کارمندان دولتی دارای پروانه اشتغال بکار نظارت ساختمان حق آنها را درآمدی جز نظارت ساختمان 

 « ضایع می کنند.
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کار نظارت ساختمان در کشورهای پیشرفته بعنوان شغل تخصصی محسوب شده و کارمندان حق داشتن همزمان » 

ی رفت مملکت و رفع تعارض منافع در زمینهشغل دولتی خود با کار نظارت را ندارند، بهتر است در کشور ما هم برای پیش

 « ساخت مسکن این کار انجام شود.

منع استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان دولت همان موضوع محور و پرمناقشه دستورالعمل مدیریت منافع 

مهندسی در کشور است که همچنان با مقاومت بخشی از مدیران نظام  1356متعارض وزارت راه و شهرسازی در سال 

مواجه است. محمد اسالمی، وزیر قبلی راه و شهرسازی تا آخرین روزهای وزارت خود بر اجرای این بخشنامه پافشاری 

 کرد، اما سرنوشت  اجرای آن در زمان وزارت رستم قاسمی مورد سوال است. 

 

 ها از دریچۀ تعارض منافع نگریستن به اداره زندان

موضوع را  ای و سریع باورد در زندان اوین که واکنش مسئوالن قضایی و تاکید بر برخورد ریشههایی از برخانتشار کلیپ

هایی دارد. یکی از کاربران به این مسئله از منظر تعارض منافع نگاه به دنبال داشت، در فضای مجازی همچنان بازتاب

 کرده است: 

ه مدیریت و نظارت زندان به یک مجموعه است راهکار یک تعارض منافع وجود دارد و آن هم واگذاری هر دو وظیف» 

تفکیک کامال مستقل درون قوه ای یا حتی بیرون قوه ای است؛به عنوان نمونه می شود مدیریت زندان را به دولت و 

 « این تفکیک بهترین راهکار پیشگیری است. نظارت را به قوه قضائیه سپرد

افع سازمانی است و کاربر توئیتری فوق موضوع را از منظر تداخل و تعارض های رایج تعارض منتعارض وظایف از موقعیت

 داند.یابی قرار داده و تحقق وعدۀ مسئوالن قضایی را منوط به این تفکیک وظایف میوظیفۀ مدیریت و نظارت مورد ریشه

  

 سازی مسائل با مفهوم تعارض منافع در نقد ساده

تحلیل تعارض منافع قبال در این خبرنامه مطرح شده بود. موکول کردن تمام محور افراطی به فهم و نقد نگرش عامل

محور مشکالت ساختاری و فرایندی به حل تعارض منافع در سطح اشخاص و افراد، نمودی از همین نگرش عامل

 سویه است. یکی از کاربران توئیتر به صورت کنایی این موضوع را مورد نقد قرار داده است: یک

لوحانه از اقتصاد ایران: مسائل اقتصاد ایران خیلی ساده هستند؛ تحلیل آنها هم رودیان: یک تحلیل سادهحسین د» 

ساده و سرراست است؛ راه حلها هم مشخص است؛ فقط این وسط بدجنسی و تعارض منافع سیاسیون مانع ایجاد 

 « ددانان ما موجود است.کرده؛ وگرنه دانش کافی برای تحلیل و عالج مسائل به قدر کافی بین اقتصا

ه گیرد که معتقد است نباید همۀ مسائل را ببه درستی مورد تاکید کاربر دیگری قرار می ،مشابه همین دیدگاه نقادانه

 تعارض منافع چسباند: 
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ر هم فنه برادر! همه چیز رو نباید به هم گره زد. سیستم ناکارآمد ابعاد مختلفی داره که لزوما از دست یک، دو یا چند ن» 

ده. مشکل بسیار بیشتر از کاری برنمیاد. چسبوندن همه چی به تعارض منافع نه درست هست و نه راهکاری ارایه می

 «.تعارض منافع هست

تواند میل عجیب و روزافزون در تحلیل همه مسائل با تعارض منافع در میان بخشی از سیاستگذاران و شهروندان، می

رض منافع باشد؛ در این درک در حال عمومیت یافتن، گویی تعارض منافع ریشه و سازی تعاخطر دیگری در عمومی

خاصیت شدن آن هم منجر شود. باید تواند به ملوث و بیهاست. افراط در هر چیزی میسرچشمۀ تمامی ناکارآمدی

 نشود. های ناکارآمدی بدل سخت مراقبت کرد که تعارض منافع به شیطان جدیدی برای پوشاندن دیگر ریشه

 

 ای که برای عمومی شدن مفهوم تعارض منافع باید پرداختهزینه

پیوند با بحث قبلی، باید این سوی قضیه را هم دید که هر مفهوم با عمومی شدن در معرض مزیت و مضرت است. هم

 افراد از آنتعارض منافع هم از این قاعده مستثنا نیست. وقتی این مفهوم در فضای عمومی جامعه مطرح شده و عموم 

بار  شده نیز بر آنتباه و تحریفهای اشکنند، خواسته و ناخواسته برداشتبرای فهم و تحلیل مسائل استفاده می

سازی مفهوم تعارض منافع باز هم در فضای مجازی های این کژکارکردی در عمومیشود. در هفته گذشته نمونهمی

 ش و پرورش توئیت کرده است: مشهود بود. کاربری در مورد انتخاب وزیر آموز

 «!چرا یه معلم رو می خوایید بکنید وزیر آموزش پرورش ب قول خودتون این تعارض منافع نیست؟» 

تمر به طور مس هامونهنای است که وزیر شدن یک معلم فی نفسه نمودی از تعارض منافع نیست. اما این مسئلۀ ساده

رد گرایانه، شهروندان را مالمت کتوان از منظری نخبهاین است که نمی در استفاده از تعارض منافع جاریست. نکتۀ مهم

رداخت سازی مسائل باید پای است که برای عمومیبرید. این هزینهکه چرا تعارض منافع را نفهمیده و اشتباه به کار می

و و وگعمومی برای گفت کرد، اما همزمان باید کوشید درک عمومی از مسائل را پاالیش و تصحیح کرد. سازوکار عرصۀ

 گذارد. گری در عرصۀ عمومی برای ما باقی نمیکنش تفاهمی هیچ راه دیگری جز همین خودتصحیح

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 1400شهریور   12تا  6 –شصتم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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