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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 
 
 

 گذاری برای مدیریت تعارض منافعدرآمد: در جستجوی اصول سیاست
 

 محمدحسین نعیمی پور
 

در چند سال اخیر چندین متن در قالب الیحه و طرح به عنوان قانون مادر در زمینه مدیریت تعارض منافع تدوین شده 
ه تحریر در تر به رشتهستند و برخی بسیار ضعیف و برخی دوراندیشانه است که هر یک دارای نقاط ضعف و قدرت خود

اند اما هر یک از مشارکت و و همفکری بخشی از حقوقدانان و اند. این متون اگرچه هیچ کدام مصوب نشدهآمده
یران در گاند. البته تغییراتی که از سوی تصمیمهای سیاستگذاری بهره بردهها و پژوهشکدهمتخصصین اندیشکده

با نظرات  ها راهای دولت و مجلس در این متون صورت گرفته معموال متن نهایی مصوب در این کمیسیونکمیسیون
چ و خم های های اجرایی و پیکارشناسی نخستین متفاوت کرده است که گاه مقتضای اشراف بیشتر آنها بر ظرفیت

ها. به هر حال در شرایط کنونی آخرین تالش مجلس گاریاندیوانساالرانه بوده است و گاه مالحظات سیاسی و سهل
ها و مشکالت عدیده متن مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت ماند برای تصویب چنین قانونی به دلیل ضعف

و برای بازنگری به کمیسیون بازگشته است و در این میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پی تهیه الیحه 
 جدیدی است. 

اید توجه داشت که اولین تجربه کشور در تصویب چنین قانون مهمی بسیار حساس و نیازمند دقت و ظرافت است. چرا ب

های کارآمد و در متون نظری که الزم است این مفهوم جدید برای نظام اداری ما به خوبی و با کارکردی که از تجارب دولت

 ای شسته رفته و کارا برای پیشگیری از فساد و تصمیمات ناکارآمدهسیاستگذاری سراغ داریم جا بیفتد و تبدیل به روی

های نظام اداری، سوء گیریهای الزم ممکن است به آشفتگی بیشتر در تصمیمها و مداقهگردد. غفلت از ظرافت

اعی جمهای شخصی و گروهی و جناحی و در نهایت ایجاد ااستفاده از این مفهوم در جهت فساد بیشتر و تسویه حساب

های مدیریت تعارض منافع در کشور بینجامد و مانند بسیاری از مفاهم جدید در کشور بعد از مدتی علیه اجرای سیاست

 ای مهجور بماند.بد اجرا شدن و دستمالی شدن مفهوم، به گوشه

فی ن مختلهای مدیریت تعارض منافع مستند شده است و در متوخوشبختانه تجارب بشری در زمینه اجرای سیاست

مندان این حوزه است تا بتوانند با چشمی باز نسبت به رویکردها و ابتکارات مختلف در این زمینه و در اختیار دغدغه

ی کشور به هاپیامدهای نیک و بد آنها، بینش کافی در تدوین و اجرای قوانین مربوطه کسب کنند و متناسب با ظرفیت

ها و مواضع فساد ناشی از وجود تعارض منافع در سطوح مختلف ی ناکارآمدیصورت گام به گام و در یک فرآیند تدریج

 گیری را به حداقل برسانند.تصمیم
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منافع  های مدیریت تعارضطلبی فعال در زمینه بهبود سیاستها و مراکز حمایتشود اندیشکدهدر این راستا توصیه می

نای ادبیات در دسترس سیاستگذاران و سیاست پژوهان و های سیاستی مربوطه بر غدر کشور با ترجمه کتب و گزارش

عالمندان این حوزه بیافزایند و با استخراج اصول مهم در رویکردهای سیاستگذاری در این زمینه پیگیری کنند تا جای 

 ها و سایر مقررات مرتبط رعایت شوند.نامهممکن این اصول در متن قانون مادر و آیین

که در این زمینه اخیرا با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت منتشر شده کتاب های خوبی از جمله کتاب

که با نظارت برنارد لو و ماریلین جی. فیلد توسط موسسه پزشکی «  تعارض منافع در آموزش، پژوهش و اقدامات پزشکی»

نافع در حوزه مشخص پزشکی نشنال آکادمی امریکا تهیه شده است. این کتاب اگرچه مربوط به مدیریت تعارض م

گذاری مدیریت تعارض های خوبی در مورد اصولی که باید در سیاستاست، اما اصول شناسایی و ارزیابی آن بینش

دهد که در ادامه به اجمال  نکات مهم این بخش از کتاب را مرور کرده و مورد بررسی قرار منافع رعایت شود بدست می

 دهیم:  می

خطر تأثیرگذاری ناروای یک منفعت ثانویه بر قضاوت »ای از شرایط است که ب تعارض منافع مجموعهدر تعریف این کتا

در این تعریف تعارض منافع شامل سه عنصر اصلی «. کندای یا اقدامات مربوط به یک منفعت اولیه را ایجاد میحرفه

 است: منفعت اولیه، منفعت ثانویه و تعارض.

نفعت ای بر پایه مکنند این اطمینان را ایجاد کنند که تصمیمات حرفهنافع تالش میهای مدیریت تعارض مسیاست

اصالحی و  هایسیاستها در این زمینه شوند و نه منفعت ثانویه. از نظر نویسندگان بهترین سیاستاولیه گرفته می

ح ظ پیشنهادی به عنوان طر ای که گاه در برخی متون شداد و غال. نکتههای تنبیهیپیشگیرانه است و نه سیاست

 مدیریت تعارض منافع مورد غفلت قرار گرفته است.

 ها مستلزم در نظر گرفتن دو هدف کلی است:همچنین بر اساس این کتاب اثربخشی این سیاست

 هاگیریجلب اعتماد عمومی در مورد تصمیم -ای بتضمین درستی تصمیمات حرفه -الف 

 ها است. البتهگیریکند سوگیری در تصمیمدار میای را خدشهیمات حرفهیکی از طرق آشکاری که درستی تصم

های دیگری مانند عدم انتشار به موقع اطالعات و فقدان شفافیت هم ممکن است موجب نقض استانداردهای شیوه

 شهای مدیریت تعارض منافع تالای شود. سیاستای و در نتیجه خدشه به درستی تصمیمات حرفهرفتار حرفه

 ها به حداقل برسانند.گیریکنند اثر منفعت ثانویه به ویژه اثر منافع مالی را در تمام تصمیممی

ها" در پی آن است که احساس عمومی در مورد این که گیریهدف دوم یعنی "جلب اعتماد عمومی در مورد تصمیم

ساند. چرا که اقدام هر متخصص و فعال حوزه گیرد را به حداقل بر ای تحت تأثیر منافع ثانویه قرار میتصمیمات حرفه

دهند  و ممکن است بازگرداندن مدنظر که سبب سلب اعتماد عمومی شود کلیت فعاالن آن حوزه را تحت تأثیر قرار می

اخالق  هایبر باشد. این نکته مهم نویسندگان اگرچه برای منشورها و دستورالعملاین اعتماد کار آسانی نبوده و زمان
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 گیری حاکمیتگیری نظام اداری و مراکز تصمیمهای تصمیمای صنوف مختلف کاربرد دارد، اما در کلیت حوزهحرفه

های مختلف حاکمیت به موضوع تعارض نیز حائز اهمیت است. چرا که یکی از دالیل جلب توجه مقامات و دستگاه

های مراکز مختلف مات و سیاستگذاریای بودن و درستی تصمیمنافع کاهش اعتماد افکار عمومی نسبت به حرفه

اجرایی، تقنینی و قضایی است که امید است تدوین و اجرای مقررات مدیریت تعارض منافع این اعتماد را بازگرداند. لذا 

 توجه سیاستگذاران و مقننین به این نکته بسیار حائز اهمیت است.

که کتاب  ایوانی را در قوانین و مقررات و اجرا پیمود. نکتهخیابی به این هدف نباید مسیر اشتباه انگیزهاما برای دست

های مدیریت تعارض منافع نباید بر تشخیص کند آن است که به دو دلیل سیاستدر این زمینه بر آن تأکید می

 های یک مصداق مشخص متمرکز شود:انگیزه

دد ای مالحظات متععموال تصمیمات حرفهها. چرا که منخست به دلیل عدم امکان تشخیص قابل اطمینان این انگیزه

گیرند که امکان احصا و بررسی همه آنها وجود ندارد و در صورت ممکن بودن تصویر روشنی کوچک و بزرگی را در نظر می

ها و قضاوت در مورد آید.  لذا با وجود چنین مالحظاتی تشخیص قطعی انگیزههای پِس آنها به دست نمیاز انگیزه

های مدیریت تعارض منافع  ممکن نیست. در ای از سوی کمیتهنافع ثانویه در تصمیمات حرفهدخیل بودن م

 تر است.های سازمانی این ابهامات بیشتر و پیچیدهگیریتصمیم

یم بر بوده و به طور بالقوه مستلزم نقض حرخوانی در مصادیق مختلف بسیار زماندوم این که هر گونه تالش برای انگیزه

 فراد درگیر در موضوع است.خصوصی ا

 پیشگیرانهای هگیران در هر موضوع، سیاستتصمیم بدین ترتیب با توجه به چنین مشکالتی برای پی بردن به انگیزه

 ها دارد.برای مدیریت تعارض منافع نقش مهمی برای جلب اعتماد عمومی به متخصصین و سازمان

یان تعارض ممنافع باید در نظر گرفت این است که نباید در این قوانین نکته دیگری که در تدوین مقررات مدیریت تعارض 

تمایز ایجاد کرد چرا که این تمایز از یک سو تخلفات محرز را به جای تعارض منافع واقعی  شده واقعی و ادراکمنافع 

منافع است.  ت تعارضهای مدیریهای متفاوتی نسبت به سیاستنشاند در صورتی که مقابله با تخلفات نیازمند روشمی

 شود. همچنین مفهوماز سوی دیگر این تمایز سبب باز شدن باب تدوین قوانین بیش از حد گسترده و انتزاعی می

ای برای اتهامات بی اساس تعارض منافع ایجاد کند و رفتارهای کامال درست تواند زمینهتعارض منافع ادراک شده می

هایی تهامات مربوط به تعارض منافع باید به شرایط تعیین شده در سیاستورتی که "ارا غیرمنصفانه زیر سوال ببرد. در ص

محدود شوند که به صورت عینی مبتنی بر تجارب گذشته هستند و به صورت منطقی بر اساس اطالعات مرتبط و در 

در کشور  نویسقانون العین هر گروه." این نکته بسیار مهم و قابل توجهی است که باید نصبانددسترس تفسیر شده

قرار گیرد که قصد تدوین قانونی کارآمد و مؤثر برای مدیریت تعارض منافع را دارد. چه در معاونت حقوقی ریاست 

 های مجلسای مجزا از لوایح پیشین تقدیمی دولت و چه در کمیسیونجمهوری و سایر واحدهای دولت و در قالب الیحه
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ات سیاست پژوهی باشد. عدم رعایت این اصل )که آن طور که مشهود است در الیحه ها و موسساو با مشارکت اندیشکده

های احتمالی خواهد شد و های پیشین به درستی رعایت نشده( موجب آشفتگی در اداره کشور و سوء استفادهو طرح

 های مدیریت تعارض منافع را به تعویق خواهد انداخت.ها اجرای صحیح سیاستتبعات آن تا سال

بلکه  «تعارضات صفر و یکی نیستند»نکته مهم دیگری که در ارزیابی تعارض منافع باید در نظر گرفت آن است که 

ه بر تصمیمات تأثیر منافع ثانوی -باشند. از نظر نویسندگان شدت یک تعارض بستگی به الف ضعیفیا  شدیدتوانند می

 توان منافع مورد انتظار یکاشتباه این تأثیر دارد. لذا می میزان جدی بودن آسیب یا -ای در شرایط مربوطه و بحرفه

رابطه را در نظر گرفت و در صورتی که این منافع از مخاطرات بیشتر باشد، وجود تعارض منافع را در آن زمینه مجاز 

ت و جایگاه اس دانست. البته ارزیابی احتمال اثرگذاری ناروا و شدت عواقب آن بازتابی از داوری کلی تجربی درباره آن

نه ارزیابی شخصیت فردی که در آن جاگاه قرار گرفته است. احتمال اثرگذاری یا وقوع تعارض منافع بستگی به ارزش 

 منفعت ثانویه، دامنه نزدیکی بین فعاالن آن حوزه و منافع تجاری و وسعت اختیاراتی است که آنها دارند.

اید شوند که از نظر نویسندگان بن کتاب معیارها و اصولی معرفی میبرای پی بردن به شدت و ضعف تعارض منافع در ای

 زیر اند: هایها و تصمیمات درباره تعارض منافع در نظر گرفته شوند. این معیارها مبتنی بر پرسشمشیدر تدوین خط

 ارزش منفعت ثانویه به چه میزان است؟ -

 دامنه روابط در این جایگاه چگونه است؟ -

 این جایگاه چقدر است؟ وسعت اختیارات در -

 ارزش منفعت اولیه چیست؟ -

 دامنه پیامدهای آن چگونه است؟ -

 میزان و وسعت پاسخگویی چقدر است؟ -

 های مختلف از نظر تعارضهایی برای مقایسه موقعیتدر کتاب به تفصیل در مورد هر معیار توضیح داده شده و مثال

 منافع بیان شده است. 

با  های حاکمیتی را تنهائی باید دقت داشت که تعارض منافع در سطوح مختلف دستگاهبا توجه به این معیارهای جز 

 های حاکمیتی را مکلف بهتواند دستگاهتوان مدیریت کرد. بلکه قانون مادر تنها مییک قانون مادر حتی جامع نمی

چنین اصولی بکند و ساز های زیرمجموعه خود بر اساس های مدیریت تعارض منافع در بخشتدوین و اجرای سیاست

 و کاری تعیین نماید که فرآیند تدوین و اجرا خود تحت تأثیر تعارض منافع قرار نگیرد.

های مدیریت تعارض منافع الزم است و برای اجرای خوب این الذکر تنها برای تدوین سیاستاما معیارهای فوق

 معیار مهم به شرح زیر بیان شده است: 4ب ها نیز باید معیارهایی را در نظر گرفت که در این کتاسیاست

 : آیا این خط مشی به صورت اثربخش معطوف به مهمترین تعارضات است؟معیار تناسب
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: آیا این خط مشی برای افراد و موسساتی که ممکن است تحت تأثیر آن قرار گیرند قابل درک و در معیار شفافیت

 دسترس است؟

 خص میکند چه کسی مسئول اجرا و بازبینی آن است؟: آیا این خط مشی مشمعیار پاسخگویی

 شود؟های داخل یک مؤسسه و سایر مؤسسات به طور یکسان اجرا می: آیا سیاست برای همه گروهمعیار انصاف

رسد طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس بیش از سایر متون پیشنهادی تا کنون از این معیارها به دور به نظر می

آن پیامدهای نامطلوبی بر نظام اداری خواهد داشت. لذا تجدید نظر در آن بر اساس این معیارهای  بوده است و تصویب

 چهارگانه بسیار الزم است.

رای گذاری بدر سطور فوق تالش شد معیارها و اصولی از یکی از متونی که تجارب سایر کشورها را در زمینه سیاست 

اد و راهکار تری به سراغ ارائه پیشنهبینانهخراج شود تا با بینش بازتر و واقعمدیریت تعارض منافع را مدون کرده است است

برای تدوین قوانین و مقررات داخلی در این زمینه برویم. قطعا رویکردهای کارآمد دیگری در این زمینه مستند و منتشر 

ها و دی از سوی اندیشکدهتواند به هر چه کارآمدتر شدن قوانین پیشنهاشده است که رجوع و ترجمه آنها می

ور های تعارض منافع در کشمتخصصین کمک کند. امید است در نهایت این مسیر پر و پیچ خم برای کاستن از آسیب

 به راهکارهایی بادوام و اثرگذار و کارآمد برسیم و در جهت بسط خیر عمومی حرکت کنیم.

*** 

 وزه تعارض منافع به این شرح است:های هفته گذشته در حها و گزارشاخبار، تحلیل دۀیگز

 ی،استان مرکز 7تعارض منافع  یکار مهندسان داراجداگانه پروانه اشتغال به یهانامه یط یراه و شهرساز یروز  

 .را لغو کرد یراحمدو بو یلویهمازندران، کردستان و کهگ ی،خراسان جنوب ی،خراسان رضوالبرز،

االن : تگف ندگانیقانون نظارت بر رفتار نما یطرح اصالحدر راستای  مجلس سهیرئ اتیعضو ه، یمیسل رضایعل 

حق  اییندهنما یچه یمما گفت ینجادر ا. وجود دارد نجایهستند، تعارض منافع ا رهیمداتیه ندگانیاز نما یلیخ

 . داشته باشد یتعضو ایمدیرهیاته یچندارد در ه

 اشخاص تحت نظارت یرانمد ی" و "هنجارها و اصول رفتاریهتضاد منافع در بازار سرما یریت"مد یحهال  یسنو یشپ 

فاده و برای استشد  ینتدو یجلسات و مباحث کارشناس یتضاد منافع" پس از انجام مطالعات و برگزار یریتدر مد

 گذاشته شد. ینظران به فراخوان عمومنظرات صاحب از

شهری به تعارض منافع ناشی از حضور فعاالن -گفتگویی با کارشناسان حقوقی-روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش 

ها پرداخته و این شکل از اشتغال همزمان را عامل پیدایش امضاهای و شهرداریمستغالت در شوراها  الک ومبازار ا

 ها و منابع طبیعی شمال عنوان کرده است. طالیی در نابودی جنگل

 0611مهر  01رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی م
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 ا دستور مستقیم وزیرب یمهندسمسئول نظام یکپروانه  یقتعل
 0411مهر  3ـ  (یراه و شهرساز ریوزرستم قاسمی )

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 و ط ریوز
ً
را  یعضو سازمان نظام مهندس کی یکرمانشاه، پروانه کار یراه و شهرساز سیه به رئنام کی یراه شخصا

به  یروز یعلت ارسال نامه شخص مهرماه برگزار شد. 4هست که سازمان  نیانتخابات ا یدایفرد کاند نیکرد. ا قیتعل

 یابا صدور بخشنامه ی،ماه سال جار یورشهر 0۱مورخ  یهرسازو ش راه گردد. وزیریموضوع تعارض منافع باز م

تمان ساخ یمهندسدر انتخابات نظام« تعارض منافع»موضوع  یها بر اجراکل استان یراننظارت مد یدخواستار  تشد

ئله سوزارتخانه جهت مقابله با م یتفرد در کرمانشاه، نشان از جد ینا یتراه در خصوص رد صالح یروز اخیر نامه شد.

 از کنار آن گذشت. یبه سادگ یدکه نبا یااست. مسئله یاحتمال یهاسوء استفاده
 خبرگزاری فارس 

 

 

 یها در انتخابات نظام مهندسنقره داغ دوشغلهتعارض منافع و 
 0411مهر  4ـ خبرگزاری ایسنا 

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

آغاز شده و  یکیمهرماه به شکل الکترون ۲ساختمان استانها از روز  ینظام مهندس یسازمانها یرهمد یاتانتخابات ه

همزمان در  اشتغال یتگذشته ممنوع یهاانتخابات نسبت به دوره ینبارز ا یژگی. وافتیهفته ادامه  یکتا 

است که به عنوان بخشنامه تعارض منافع از  ینظام مهندس زمانسا یرهمد یاتدر ه یتبا عضو ییاجرا یدستگاهها

بنا  03۳7ـ در نهم مهرماه  یاسبق راه و شهرساز یرـ وز یکه خشت آن را عباس آخوند یموضوع شود؛یم یادآن 

 یازراه و شهرس یرـ وز یقاسم رستم کردند. یدبر آن تاک یدر دوره فعل یزن یو رستم قاسم یگذاشت که محمد اسالم

نامه  یینمکرر آ ۲ماده  ۵استانها و با استناد به بند  یبه ادارات کل راه و شهرساز یابخشنامه یط یورماهشهر 0۱ـ روز 

 ینظارت بر اجرا یددستور تشد یران،وز یاته 03۳4 یترل ساختمان اصالحو کن یقانون نظام مهندس ییاجرا

 که طبق ییتا جا یامدها خوش ندوشغله یظاهرا به مذاق برخ یراقدام وز اینصادر کرد.  رابخشنامه تعارض منافع 

 یسیمجلس صورت گرفت. ر یندگاننما یبخشنامه تعارض منافع با برخ یجراممانعت از ا یبرا هایییزنیرا هایدهشن

 ینظام مهندس یسازمانها یبه روسا یادستورالعمل در نامه یندر واکنش به ا یزساختمان ن یسازمان نظام مهندس

تا کنون  03۳۵کامل از سال  یاتاستانها را با جزئ یپرسنل راه و شهرساز یتفعال یزانم یتاستانها خواست تا به فور

 ارسال کنند.

 یررگزاب یگیریاعالم کرد: همزمان با پابات خاین انت بارهدرساختمان  یدفتر توسعه مهندس مدیرکل یقهرود یعبد

 تعارض منافع در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است. یگیریانتخابات، پ
 خبرگزای ایسنا 

 

https://www.farsnews.ir/kermanshah/news/14000703000880
https://www.farsnews.ir/kermanshah/news/14000703000880
https://www.isna.ir/news/1400070401881/
https://www.isna.ir/news/1400070401881/
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 انجامد؟یتعارض منافع چگونه به کاهش فساد م یریتمد
 0411مهر  3ـ  (مجلس یهاپژوهشگر مرکز پژوهشحسین نادیان )

  منافع طرح و لیحۀ تعارض 
 

ده ش یگذار یاستدر عرصه س یبد بفهم یا یکج فهم یکتعارض در مورد مفهوم تعارض منافع دچار  یریتطرح مد
فت هاستفاده کرد.  یگذار یاستدر عرصه س یفتعر یناز ا توانیاستفاده شده که نم یفیاز تعر یکو در همان ماده 

آزاد به  یو قانون انتشار و دسترس یتشده است؛ مثل برنامه شفاف یفتعر شورنوع برنامه جامع مبارزه با فساد در ک
با  یها نتوانستند مبارزه جدبرنامه ینا .یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار یی،اطالعات، قانون مبارزه با فساد و پول شو

 یهاکه باعث شده برنامه یهمان منطق. کندیم ییدمسئله را تا ینهم ا المللیینب یهافساد را رقم بزنند و شاخص
 ستمیدر س یباز ینتعارض منافع هم مطرح است. در واقع ما زم یتریمبارزه با فساد در کشور موفق نشود در حوزه مد

 یک نیرادر ا یبروکراس اجرا شود. یستمس ینمختلف در ا هاییاستها و سبرنامه دهدیکه اجازه نم یمدار یوکراسبر 
 یها انیجر یاسیو تحول س ییرمعنا که در هر تغ یناست؛ به ا یپرور و رانت یزده، و حام یاستبشدت س یبروکراس

دو  نیشفاف است. ا یرکشور هم غ یادار یستمس یگرد . ازطرفکنندیکشور م یافراد خود را وارد بدنه ادار یاسیس
 است. یرانا یادار یستمتعارض منافع در س یریتموانع مد ینعامل مهم تر

. یمبکن ینگاه خود را معطوف به تعارض منافع ساختار یدبا یمرو به جلو بردار ییهاقدم یماگر بخواه یفعل یطدر شرا
است. به عنوان مثال در مجلس هر  یو مورد یفرد یتعارض منافع هامعطوف به  یشترتعارض منافع ب یریتطرح مد

تعارض  نوع ینکند اما در مقابل ا یافتدر یهمثال هد ؛واند داشته باشندتیم یتعارض منافع فرد یسر یک یندهنما
 یو ادار یاسینوع تعارض منافع را در ساختار س ینا یمنتالش ک ید. بایمهم دار یساختار یمنافع ما تعارض منافع ها

 .یمسته یادیاصالحات بن ینو همچن ینازمند اصالح برنامه ها و قوانیمبارزه با فساد ن ی. در واقع برایمکشور حل کن
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 یستوقوع تخلف ن یبه معناافراد داری تعارض منافع  یمعرف
 0411مهر  4ـ  (ینساختمان استان قزو یمهندسسازمان نظام یسرئ) یکاظم مجاب یدس
 زه مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حو 

 

 یو در آن به موارد بالغها انافع را به استانبا موضوع تعارض م یانامه یوقت راه و شهرساز یروز یسال جار یرماهدر ت
ا پروانه ب هینکا یلاشاره شده بود که ارکان سازمان به دل یهابالغ یندر ا .با عنوان تعارض منافع اشاره کرده بودند

خواهند  یمعرف یانتظام یعنوان متخلف به شورااند، مشمول تعارض منافع بوده و بهاشتغال خود مشغول به کار بوده
 قانون تعارض منافع در ب ینض ااعترا یلاز دال  یکی شد.

ً
در قانون  بلکه یستن گونهینا ینمهندس ینبود که اصوال

 یدبا یجراز م یرغ یگریباشد و شخص د یمجر یدکه کنترل کننده نبا تمعنا اس یناشاره شده که تعارض منافع به ا
 یبر اساس مستندات موجود در حال بررس یانتظام یدر حال حاضر شورا .یردنظارت بر کار و نقشه را بر عهده بگ

 یرا در ابتدا مدیرهیئته یتنظارت، صالح یئتو ه ییرااج یئتصورت گرفته ه یبنداست اما با توجه به زمان
پروسه  و یغاتتبل ها،یتصالح ییدبا توجه به تأ یزدر حال حاضر ن کرد تا انتخابات برگزار شود. ییدتأ یورماهشهر

 دیرهمئتیه ؛یستمنزله تخلف نبه یانتظام یبه شورا یمعرف در حال انجام است. یمشکل یچانتخابات بدون ه
 اند.دهش یمعرف یانتظام یبه شورا یشترب یبررس یبرا یراه و شهرساز یرها در سراسر کشور بنا به نامه وزاستان

 خبرگزاری مهر 
 

https://www.irna.ir/news/84454617
https://www.irna.ir/news/84454617
https://www.mehrnews.com/news/5314007
https://www.mehrnews.com/news/5314007
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 مسئله تعارض منافع در اصالح حقوق معلمان
 0411مهر  ۱ـ  (جامعه شناسنویسنده و یل )کم ینظام بهرام

  تعارض منافع کلیات 
 

 یرمبخور و ن یشهمزمان با افزا ی؛علم یئته یحقوق اعضا یتصاعد یشافزا یلدل ینکارشناسان معتقدند مهمتر
لت، دو یئتدر مجلس، ه یژهوقدرت به یدر مراجع اصل یاستگذارو س گیریماست که؛ افراد تصم ینوق معلمان احق

 از اعضارسانه ینگهبان و حت یسازمان برنامه، شورا
ً
ها هستند و معلمان حضور دانشگاه یئت علمیه یها عمدتا

 ریدرد مشترک است که در سا یعلم یئته یعضامعلمان و ا ینب یضمراکز قدرت ندارند. البته تبع یندر ا یچندان
 ِی با کارکنان رسم یکارکنان قرارداد ینحقوق پرستاران با پزشکان و ب ینمثال ب ی. براشودیها هم مشاهده محوزه

ع کشور مان گیرییمدر ساختار تصم« تعارض منافع»آنجا که وجود  از شده است. یجادا یادیز صلهحوزه نفت هم فا
ت، گسترش عدال یدر راستا ییهقوه قضا شودیم یشنهادتوسط دولت و مجلس شده است؛ پ یتوضع یناز اصالح ا

با  پرستاران ی؛علم یئته یمعلمان با اعضا یافتیکه طبق آن حقوق و در یاندیشیدرا ب یو کل یعموم یسازوکار
 یهاهگرو یه داده شود تا برخگر  یررسمیبا غ یها و کارکنان رسموزارتخانه یرکارمندان وزارت نفت با سا کان،پزش

 باخبر شوند. هایادهاز حال پ یها کمخود را باال ببرند و سواره یایحقوق و مزا یکطرفهنتوانند  ینفعذ
 خبرگزاری مهر 

 

 

 دارد یتعارض منافع ساختار ،در اصالح خوددولت 
مهر  7ـ  (شهر تهران یعضو سابق شورا) بهاره آروین، (پژوهشگر حوزه فسادی )گودرز یالدم

0411 
  کلیات تعارض منافع 

 

 یدا. بیمبا آن چه کار کن خواهیمیم یستمعلوم ن وجود دارد که یتعارض منافع ساختار یدر شهردار :میالد گودرزی
 ینا الدر ح ایمیستادهکه ا یما در هر سطح ین. همچنیمدر مبارزه با فساد هست یگفت ما در سطح نازل و ظاهر

 یثرحداک یا یاز فساد به صورت حداقل مانیفو تعر ایمیستادهاست که ما کجا ا یناما نکته مهم ا یم،مبارزه هست
 گریمسئله مهم د یکها در کشور وجود ندارند. و ساختار یراناز مد ملکا یاشراف اطالعات یکدر حال حاضر  .یستچ

که مطرح شد مانند  یاز مسائل یلیخ یرساختاست. ز ینمونه آن شهردار یکاست که  یتعارض منافع سازمان
و مسئوالن  یراندم یدشود. با یجادا یدکشور است که با یپ یبه ساختار آ مربوط هایندکردن فرآ یکالکترون یاو  یتشفاف

 . افتدیم یچه اتفاقات یاشده مطلع باشند که در هر مجموعه یقو دق یزبه صورت ر
 

 یراب یافتهو سازمان  ینفع ساختار یاما ذ یم،با فساد ندار بارزهم یبرا یساختار نفعیما در کشور ذ هاره اروین:ب
 یجد یگربه نقش مردم داده شود و مطالبه یشتریوزن ب یتنقش مردم و حاکم ینب ید. بایمعدم مبارزه با فساد دار

 خصیمانع است و منافع ش یندارند و ا یتارتعارض منافع ساخ یدولت یراناز سمت جامعه وجود داشته باشد. مد
ر کار سهولت د یددر اصالح خود دارد. در حال حاضر با یدولت تعارض منافع ساختار ی. به عبارتیستفقط مطرح ن

 .یردها قرار بگهمه کار یتدر اولو یتو شفاف یکدولت الکترون یندها،فرآ
 اری دانشجوخبرگز  

 

https://www.mehrnews.com/news/5314083
https://www.mehrnews.com/news/5314083
https://snn.ir/fa/news/967141
https://snn.ir/fa/news/967141
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 شد یقاستان تعل ۷تعارض منافع  یمهندسان دارا پروانه اشتغال
 0411ر مه ۱ـ  (یراه و شهرساز ریوزرستم قاسمی )

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 ی،استان مرکز 7تعارض منافع  یکار مهندسان داراجداگانه پروانه اشتغال به یهانامه یط یراه و شهرساز یروز
 یروز نامه متن را لغو کرده است. یراحمدو بو یلویهمازندران، کردستان و کهگ ی،خراسان جنوب ی،خراسان رضوالبرز،

 0411هریور ش0۱مورخ بخشنامه  پیرو» :است یربه شرح ز یاستان  مرکز یراه و شهرساز یرکلراه خطاب به مرزبان مد
انه وزارتخ ینا یقانون هاییهو اطالع هایهبر عدم توجه به ابالغ یاز آن اداره کل مبن یارسال یهاو با توجه به گزارش

 .« گرددیم یقتعل یشانکار اپروانه اشتغال به یوست،اص به شرح فهرست پختوسط اش
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 حل تعارض منافعکلید  ،نظام مهندسی سان در انتخاباتمهندکت شارم
 0411مهر  ۱ـ  (شهردار سابق تهران) یحناچ یروزپ
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 تقرمهم کشور است.  یهااز بخش یکیساختمان  صنعت
ً
معادل بودجه  یم،تحر یطو نه در شرا یعاد یطدر شرا یبا

دش گر  ینکه چن ییجا .شودیم ینههز یاز آن در حوزه صنعت ساختمان در بخش خصوص یشترب یاکشور و  یعمران
 دارد، طب یبزرگ یمال

ً
 یرزاگر و پس است. یتیاز تعارض منافع در آن، موضوع با اهم یرینش و جلوگسالم بود یعتا

کشور  یکه در همه جا یکشور اجرا شود. وقت یندارد و خوب است که در همه جا یمانع ینداده است، ا یابخشنامه
 تر طبمهم یهااجرا نشده است، جا

ً
 یاز موضوع تعارض منافع و مشکالت یریجلوگ یهاهاز را یکی دارد. یتاولو یعتا

در انتخابات است. در حضور و  ینمهندس یحضور و مشارکت باال  با آن مواجه است، یکه سازمان نظام مهندس
 باشد. یرگذارتاث تواندینم یلیخ یمحل یهانکرده زد و بند ییمشارکت باال، خدا

 تاسیسات نیوز 
 

 

 داشته باشد یتعضو ایمدیرهتئیه یچد در هنحق ندار مایندگانن
 0411مهر  ۱ـ  (مجلس یسهرئ یاتهعضو ) یمیسل یرضاعل
 تعارض منافع در مجلس 

 

را  ینظارت یهابحث یعنی یمرا اصالح کن ینقوان یمابتدا آمد ندگانیقانون نظارت بر رفتار نما یطرح اصالحدر 
 ینجادر ا ،ینطورهم یتو مامور یشفاف شود، سفر داخل یدسفر برود با بداند اگر یدبا یندهچرا که نما یمقانونمند کرد

 مدیرهاتیه یندگاناز نما یلیخ نداشته باشد، اال یتعضو ایمدیرهیاته یچحق ندارد در ه اییندهنما یچه یمما گفت
 برا یستن یگراند یوجود دارد، تعارض منافع برا ینجاهستند، تعارض منافع ا

ً
ر هم است، د یندگاننما یاتفاقا

داشته  ینظارت خوب تواندیعضو باشد، چگونه م مدیرهیاتخودش در ه یاگر کس ها،مدیرهیاتو ه هایونفدراس
 .یمرا اصالح کرد ینهاما ا ؟باشد

 بورسان 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/06/2580384
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/06/2580384
https://tasisatnews.com/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://tasisatnews.com/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://bourseon.com/xpWa-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F
https://bourseon.com/xpWa-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F
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 انکیشبکه ببرخورد با تخلفات درمرکزی انک بناتوانی منافع و تعارض 
 0411مهر  7ـ  خبرگزاری رسا

 یام بانکتعارض منافع در نظ 
 

 یکبان معوقات .هستند دهیانز یزیکه به طرز فاجعه آم یدرحال کنندیکشور روزانه خلق پول م یهااز بانک یلیخ
 یالتیاز نصف تسه یشب یگربه عبارت د یکنندسال ارائه م یکاست که در  یالتیتسه %۵1 یها باال از بانک یلیدر خ

که  یمتمقتدر هس یبانک مرکز یازمنددر وهله اول ن ،هاظارت بر این بانکن یبرا .گرددیبرنم دهدیم یکه شبکه بانک
 یصعلم خا یازمندن یهتخلفات بانک سرماداشته باشد و در وهله دوم از تعارض منافع مصون باشد چراکه  یتقاطع

 رسدینظر م به تخلف را احراز کند. توانستیم نشست،ینظارت م یام ناظر تنها پشت صندلاگر مق یدنبوده و شا
 ینب نیدر ا اثر تعارض منافع است. ینها منع کرده همکه مقام ناظر را از ورود به احراز تخلف بانک یلیدل ترینیاصل

 . گرفت یدهادن دکه خودشان وضع کردن یتمقررا یگیریرا در پ یبانک مرکز ینظارت یراننقش تعارض منافع مد یتواننم
 خبرگزاری رسا 

 

 

 هسرمای تعارض منافع در بازار یریتمد یحهال نویسیشپانتشار 
 0411مهر  ۳ـ  (سالمت بازار یو ارتقا یشگیریاداره پ یسرئیع )صنا یعبد ینام
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

در صورت وجود تعارض منفعت در  گیرییمسمت و تصم یقبول یطشرا یسامانده یتتوجه به ضرورت و اهم با
 ه،یسالمت بازار سرما یارتقا از موضوعات مهم در جهت یکیبه عنوان  یهدر بازار سرما یاقتصاد یهااشخاص و بنگاه

ر اشخاص تحت نظارت د یرانمد ی" و "هنجارها و اصول رفتاریهتضاد منافع در بازار سرما یریت"مد یحهال  یسنو یشپ
 3 ماده یشد و در اجرا ینتدو یجلسات و مباحث کارشناس یتضاد منافع" پس از انجام مطالعات و برگزار یریتمد

در حوزه بازار  یماز وقوع تخلفات و جرا یشگیریقسمت "د" سند پ 0۱و کار و بند کسب  یقانون بهبود مستمر فضا
" و یاز مشاوره و خرد جمع یریو توسعه بهره گ یتبر " تقو یبورس مبن یعال یشورا ۲۱/1۱/03۳1مصوب  یهسرما

 گذاشته شد. ینظران به فراخوان عموماستفاده از نظرات صاحب
مقررات مربوطه، پس از ارسال  ینسازمان بورس و اوراق بهادار، جهت تدو یهو ارتقاء سالمت بازار سرما یشگیریاداره پ

با حضور کارشناسان ارشد و  یجلسه کارشناس ۲1از  یشب یه،و اخذ نظرات از ارکان بازار سرما یطرح مطالعات یجنتا
« ادارتضاد منافع در بازار اوراق به یریتمد یحهال » یسنو یشمتن پ ایتبرگزار نمود. در نه یهبازار سرما یراناز مد یبرخ
ظرات که ن ینفعان یاشخاص و ذ یهر و اخذ و اعمال نظرات کلمذکو یسنو یشجهت ارتقاء متن پ یدو مقرر گرد ینتدو

 منتشر گردد.  یاخذ نشده در قالب فراخوان عموم ین،تدو ینددر فرآ یآنها به هرعلت
مهم و  بر موارد یدو تأک یشنهادیاز مقررات پ یبهره بردار یلفوق، در جهت تسه یحهال  یسنو یشپ ینموازات تدو به
هتر هرچه ب یکه به اجرا یاز موارد یبرخ یانب ینتعارض منافع و همچن یریتدر مد رانیمد یریگ یمدر تصم یدیکل

 یرانمد یرفتار یاصول و هنجارها یستند،ن ریحتعارض منافع کمک نموده و در قالب مقررات قابل تص یریتمد
 .و آماده شده است یهته یزاشخاص تحت نظارت ن

 پایگاه خبری بازار سرمایه ایران 
 

https://rasanews.ir/fa/news/690957
https://rasanews.ir/fa/news/690957
https://www.sena.ir/news/74981
https://www.sena.ir/news/74981
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 صاحب امضا هستند؟« ممنوعه یالسازیو» نفعانذی
 0411مهر  01ـ  (یو شهر یکارشناسان حقوقشهناز رمارم، علی دشتی )محمد میرلوحی، 

  و شهرداری  وراهاشتعارض منافع در حوزه 
 

 ینوراها، به اش یلبزرگ قانون مرتبط با تشک یبع یلدلفعاالن بازار ملک به« شمال»مناطق  یدر برخ :اقتصاددنیای 
 یدر نقش حام شوند،یمحسوب م «یخوارشمال» نفعانیکه دارند، ذ یخاطر شغلو چون به کنندمیحوزه نفوذ 

 یاتوسط افراد دار « خوارشمال» ین. ماشکنندیمالکان باز م یرا برا ییطال یصدور امضاها یرمس یالسازها،و ینامرئ
 نیماش یرانندگان نامرئ است. ینماش ینضامن حرکت ا یزن یسیوناما سه کم کند؛یحرکت م« تعارض منافع»

 بزرگ در قانون یبضعف و ع یکوجود  یلهستند که به دل یالسازیو نفعانیهمان ذ یشمال یخوار در شهرهاجنگل
 شود،یمحسوب م هایاریو ده هایاند به نهاد شوراها که باالدست شهردارشهر و روستا توانسته یاسالم یشوراها

ک و مشاغل مرتبط با حوزه امال  یرواسطه تا سا یلاز قب یگروه فعاالن بازار ملک هستند که در مشاغل ینانفوذ کنند. 
که  هایییاند وارد نهاد شورا شوند و بر صندلضعف قانون، توانسته یلحال به دل ینو با ا کنندیم یتمستغالت فعال

 ریتیکه تعارض منافع آشکار با امر مد یمشاغل رودیانتظار مبزنند. یهتک شود،یاز آنجا صادر م ییطال یامضاها
غل مشا ینکه به ا یشهر و روستا دارد، به عنوان استثنا در نظر گرفته شود و کسان یهاو حفاظت از عرصه یشهر

ساز وحال درباره بدنه شاغالن اصناف مرتبط با حوزه ساخت ینا. ورود به شوراها را نداشته باشند اشتغال دارند، امکان
ه نظر ب ی،شمال یدر شهرها یژهسبز به و یرحفظ ذخا یبرا یندر نظر گرفته نشده است. بنابرا یقانون منع یندر ا

وگو برجسته در گفت یو شهر یچهار کارشناس حقوق رابطه یناصالح شود. در هم یتبه فور ایدقانون مذکور ب رسدیم
 یینقانون را تب لیپرداخته و پاشنه آش یالسازیدر بازار و یپشت صحنه تخلفات ساختمان یحبه تشر« اقتصاد یایدن»با 

 اند.  کرده
 

اطراف  یشهرها یبرا یاچاره دیبامعتقد است گروه حقوق واحد تهران مرکز  یعلم اتیعضو ه ،یدشت یعل
شود.  هدیشیاند شوند،یم یشهر تیریاز فعاالن بازار امالک وارد مد یادیز اریشهرها که به گفته او درصد بسکالن
: دیگویم یلیجامع و تفص یهابه طرح یاندازتخلفات حوزه دست شیاز پ شیشدن ب انیاز ع یبا ذکر مثال یدشت

 .کنندیم غیتبل «یکاربر رییتغ»امکان  یبرا یکشور به صراحت حت یشمال یدر شهرها و روستاها
 

 یدست، مشکالت درآمد نیاز ا یمشکالت شهیر: دیگویمشهر تهران هم  یعضو سابق شورا ،یرلوحیم محموددیس
پروانه تخلف انجام  0/ ۲هر پروانه  یشهر به ازا یدر دوره چهارم شورا .(مد و وظیفهآتعارض در ) هاستیشهردار

که در  یهزار پروانه ساختمان 01هر  یبه ازا یعنی. میاکاهش داده 1/ ۱عدد را به  نیکه ا میو ما تازه خوشحال شدیم
درصد تخلف داشته و حاال هم به  0۲1قبال  یاهر پروانه گرید انی. به بدهدیهزار تخلف رخ م ۱ شود،یتهران صادر م

 است. دهیدرصد رس ۱1
 

 ادی یاهونیسیکم یتخلف از مباد یهااز بودن روزنهب دییهم با تا یاستان خراسان رضو یشورا سی، رئشهناز رمارم
رمارم  . به گفتهکندیم دیابزارها، ابراز ترد نیدر نبود ا یلیجامع و تفص نیحل ابهامات قوان نیگزیشده درباره جا

 نشود و مبهم باشند. یبازنگر هاونیسیکم نیا لیاست که ضوابط تشک نیدر ا یامنافع عده
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3803644-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3803644-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 تعارض منافع در وزارت بهداشتحل کمبود پزشک با مدیریت 
 0411مهر  ۳ـ  (یپژوهشگر مسائل اجتماعمیثم مهدیار )

  و درمان المتستعارض منافع در حوزه 
 

 یریکشور به سمت پ یتجمعتعارض منافع در وزارت بهداشت را کنترل کرد.   یدپزشک، باحل مشکالت کمبود  یبرا
 .ندکیم یداپ یشافزا یزمت نو سال یبه خدمات پزشک یازدر حال حرکت است و هر چقدر سن جامعه باالتر برود، ن

به مسئله تعارض منافع در  تتوسط وزارت بهداش یپزشک یهارشته یتظرف یشعدم افزا موضوعاز  یابخش عمده
دست  یتظرف یینها تعسال ین. در همه اگرددیبهداشت و درمان مجلس بر م یسیونستاد وزارت بهداشت و کم

است،  یکه صنف فعاالن پزشک یدر نظام پزشک یااند پزشک داشته واماند، اقبوده که خودشان پزشک بوده یکسان
 .شودیمن شایبنص یشتریرا حفظ کنند، منافع ب حوزه ینهر چقدر بتوانند انحصار در ا ینهاا اند.داشته تیمسئول

ع در وزارت بهداشت را کنترل کرد. به عنوان مثال در ستاد وزارت بهداشت و تعارض مناف یدحل مشکالت با یبرا
 ینحل ا یبرا ینبنابرا برند؛ینفع را م یشترینصاحب مقام هستند که ب یاغلب افراد ی،علوم پزشک یهادانشگاه

حوزه  ینامنافع در  ینسالمت شوند که خودشان از کمتر یریتو مد یگذار یاستس یطهوارد ح یکسان یدمشکل با
ه سالمت ب یریتها است و مدسالمت بر عهده کارشناسان و اقتصاددان یریتاز کشورها مد یاریدر بس برخوردارند.

  یلتبد یمقوله اجتماع یک
ً
 یریتمد ییتوانا یاکه پزشک متخصص از هر رشته یستن یمقوله درمان یکشده و صرفا

 که وزارت بهداشت بر امیدهند یراناز ا تریینرده پا کشوردو سه  یاو  یراناز ا یرغ یآن را داشته باشد و من در کشور
 و یریتمد یطهوارد ح یاست که به طور تخصص یعهده پزشکان متخصص باشد و اگر هم هست، بر عهده پزشک

سالمت، نظام ارجاع و پزشک  یکپرونده الکترون درمان کسب معاش ندارد. یقسالمت شده و از طر یاستگذاریس
 شودیث مباع هایرساختز ینشدن ا یاتیعمل ؛نشده است یاتین مسئله تعارض منافع، عملیهم یلبه دلنیز خانواده 

 .یردکار پزشکان صورت گ یرو یشتریکه نظارت و دقت ب
 بهار نیوز 
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 دالیل وقوع تعارض منافع از نظر کاربرانتحلیل فضای مجازی: 
 پذیریعدم شفافیت و مسئولیت

 
 محمد عادلی

 
های شنبه یکم تا چهارشنبه هفتم مهرماه کاربران به تعارض منافع در حوزهدر هفته گذشته و در فاصله روزهای پنج

ی بوده است. مهندسها بازار سرمایه، کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا و نظامترین آناند که از مهمف اشاره داشتهمختل
ها نامهاند، در این هفته فراتر رفته و برخی آیینآمیز در نهادهای مختلف معترضکاربران که عمدتاً به وضعیت تعارض

نین برخی اند. همچمهندسی بکار گرفته شوند، یادآوری کردهض منافع در نظامتوانند در مدیریت تعار و احکام را که می
 اند.کاربران نیز به واکاوی چرایی وقوع تعارض منافع پرداخته و دالیلی را برای آن برشمرده

 ریشه اصلی تعارض منافع کجاست؟

 از مسئوالن گله دارند که چرا اقدامی جدی در مور 
ً
انجام  تعارض منافعد مبارزه با کاربران فضای مجازی عمدتا

 به دلیل منافع بهرو در نظر آندهند. ازایننمی
ً
 آمده ترجیحدستها برخی مسئوالن متهم اصلی هستند که احتماال

رغم تذکرات داند که علیمجلس را مقصر اصلی می Hosseinyعنوان نمونه موضوع مسکوت بماند. بهدهند این می

 منافع را مشخص نکرده است: الیحه یا طرح مدیریت تعارضجدی در این زمینه همچنان وضعیت 

های گذشته، م از وظیفه بنده برای روشن کردن موضوع تعارض منافع به وجود آمده در سطح کشور طی دههاین ه»

عالی در باب لزوم رفع تعارض منافع در کشور، هیچ عزم جدی برای رفع این رهبر عزیز متأسفانه علیرغم تذکرات حضرت

 به مجلس محترم شورای اسالمی برای حل ا
ً
 «.ین مسئله تذکر جدی بدهیدمعضل وجود ندارد، لطفا

به  های مختلف هدف نقد کاربران هستند والبته انتقاد کاربران فقط محدود به مجلس نیست بلکه مسئوالن در جایگاه

عنوان شوند. بهدالیل متعددی به تعمد برای کارشکنی در تدوین قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع متهم می

پذیری برخی ها این امر را ناشی از عدم مسئولیتکنید که نویسندگان آنمه مشاهده مینمونه دو توییت را در ادا

 داند:مسئوالن می

پذیری دارد که تضاد منافع ندارد. آن مسئولی که در حال ارتزاق غیراخالقی از محل رانت است، کسی مسئولیت» 

 «.پاسخگویی هم ندارد

ت و راهکارهای مقابله با آن هم چند دهه است در دنیا کامالً شناخته شده الفساد اسالعاده مهم و امتضاد منافع فوق» 

 «.اندگیرند خودشان مشکوکرفت از آن را پیش نمیاست. مسئولینی که راه برون

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/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
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چنین به دنبال یافتن مقصر اصلی در میان افراد و تقلیل بحث به خواست و اراده افراد نیستند و اما همه کاربران این

تر به مسئله دارند. حال برخی کاربران در این میان سازوکارهای نهادی موجود در کشور را به چالش معنگاهی جا

 دهد و برخی دیگر سبک مدیریتی کشور را:کشند که این فرصت را در اختیار ذینفعان قرار میمی

ض منافع و پاسخگویی تر این است که سازوکار برای همکاری بین بخشی و حل مسائل مربوط به تعارحرف دقیق» 

، هماهنگی بین وزارت ۲، مدیریت آب توسط وزارت جهاد کشاورزی یا نیرو. مثال ۱ها طراحی نشده است. مثال دستگاه

 «.جهاد و صمت در صادرات واردات و میزان کشت محصوالت

در  ای در سبک مدیریتجمهور به سامان نمیشه. ما یک ضعف عمیق و ریشهبه خدا قسم مسئله ما با این یا اون رئیس» 

جر به دهد که منشدت پوپولیستی و غیرعلمیست و نمود خود را در فرهنگ و اقتصاد کشور نشان میکشور داریم که به

 «.شودساالری و عدم شفافیت و تعارض منافع و... میعریض شدن دولت، عدم شایسته

 پیوند عدم شفافیت و تعارض منافع در بورس

ر خصوص در دو سال گذشته نظیکی از نهادهایی است که بحث شفافیت و تعارض منافع در آن به بازار سرمایه و بورس

توان گسیل شدن بسیاری از افراد فاقد بسیاری از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است؛ علت آن را نیز می

های خود به آن روی آوردند اما در نتیجه نوسانات آن بسیاری از این بازار دانست که برای حفظ ارزش دارایی تخصص به

ا در آن ر  عدم شفافیتها متضرر شدند. از این رو است که کاربران به سازوکارهای این نهاد همواره انتقاد داشته و آن

 گوید:باره میدراین Omidدانند. ها مینفع یا به قول کاربران کارتلهای ذیحاصل مداخله گروه

 قابل دستکاریه، عمالً از دید من بازار سرمایه ریسک» 
ً
های عجیبی داره. میشه گفت محفلی اداره میشه و شدیدا

ی بازار داده کارتلورت کارتلی در اومده و کالً باید تغییرات اساسی و بنیادین در بحث تعارض منافع و عملکرد شبهصبه

 «.بشه

های استخراج رمز ارز از زیرزمین شرکت بورس تهران نیز سبب شد که انتقادات برخی در این میان خبر کشف دستگاه

نهادها  گونه نظارتی بر عملکرد ایناز این موضوع گالیه داشتند که چرا هیچکاربران به این نهاد بیشتر هم شود. کاربران 

 نویسد:توانند به چنین اقداماتی دست زنند. رضا کربالیی در این مورد میراحتی میوجود ندارد که به

 ی که شرکتگذارند. راستگذاری کنید خودشان در استخراج رمز ارز سرمایه میگویند در بورس سرمایهبه مردم می» 

خبر بوده؟ آیا تضاد منافع رخ نداده؟ یک بورس افشای الف و ب نداده. ناظر بازار کجا بوده؟ سازمان بورس چرا بی

 «.عذرخواهی هم بلد نیستند، حقوق سهامدار هم کشک!

 تعارض منافع در کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا

ه همواره عملکردشان موردانتقاد کاربران است، کمیته علمی های مختلف نظام بهداشت و درمان کشور کدر کنار بخش

نصیب نبوده و همچنان ساختار و افراد عضو آن مورد اعتراض کاربران قرار دارند. یکی از ستاد مبارزه با کرونا نیز بی

 نویسد:کاربران در مورد مینو محرز که یکی از افرادی است که همواره هدف این انتقادات بوده است، می

https://iran-bssc.ir/republish-contents/8575/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15009/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15009/
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ها، نام مینو محرز را فراموش نکنید. کسی که هر کاری که توانست علیه واردات هر واکسنی )حتی در کنار دیگر نام» 

 «.زمان عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا بودچینی و روسی( انجام داد و در عین تعارض منافع آشکار، هم

کی نیز شده است که اعتقاد دارند نباید چنین افرادی که این مسئله حتی موجب اعتراض برخی از افراد جامعه پزش

پور در توییت خود ضمن ای فعالیت کنند. دکتر امیرعلی سهرابها وجود دارد در چنین کمیتهظن تعارض منافع آن

 حل بسنده کرد و اقدامات گوناگون دیگری نیزکند که نباید فقط به این راهتأکید بر این موضوع همچنین اشاره می

 وجود دارد که الزم است به کار گرفته شوند:

های پیشگیری و مقابله با تعارض آید. راهای کم باشد این اتفاق زیاد پیش میهای علمی در جامعهوقتی تعداد آدم» 

های دیگر هم ها عضو بوردهای علمی نباشند. باید از روشها این است که این آدممنافع متعددند و فقط یکی از آن

 «.ها برای مدیران و نیز افکار عمومی تبیین شوداده کرد. باید این روشاستف

 کمک به وزیر برای جلوگیری از تعارض منافع

شاهد بودیم، توییت رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در مورد  ذشتهتحلیل فضای مجازی هفته گطور که در همان

های بسیاری را به دنبال داشت که تا این هفته نیز ادامه یافت. واکنش کاربران مهندسی واکنشتعارض منافع در نظام

 نسبت به پیگیری این موضوع از سوی وزیر مثبت بود، در این هفته معطوف به یادآوری 
ً
ها و نامهبرخی آیینکه عمدتا

ها استفاده کرد. هدف اصلی توان در این مسیر از آناند و میاحکامی بود که از سوی نهادهای باالدستی صادر شده

این کاربران این بود که حال که وزیر راه و شهرسازی در پی رسیدگی به این موضوع است، برخی موارد را به وی یادآور 

 ها ذکر شده است:ها نیز توجه کند. در ادامه دو مورد از این توییتآن شوند تا در اقدامات خود به

و اصالحی سال  ۱۷۳۵مهندسی و کنترل ساختمان مصوب نامه اجرایی قانون نظاممکرر آیین ۲ماده  ۵بر اساس بند » 

زمینه و زمان اموری که اشخاص )حقیقی یا حقوقی( در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل هم ۱۷۳۱

 «.موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد، اجتناب نمایند

 در خصوص نظام» 
ً
مهندسی و بحث تعارض منافع مطابق نص صریح جوابیه دیوان عدالت اداری آقای مهندس لطفا

شان را ندارند و وانهها و... حق استفاده از پر ها، سازمان مسکن و شهرسازیمهندسی، شهرداریتمامی کارکنان نظام

 پیگیری کنید
ً
 بحث تعرفه خدمات مهندسی ساختمان چی شد؟ لطفا

ً
 مصداق تعارض منافع هستند. ضمنا

ً
 .«دقیقا

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/19171/
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