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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ای؟تعارض منافع؛ امر مدیریتی یا مبارزهدرآمد: 
 نگاهی به نامه هفت اندیشکده به سران سه قوه درباره تعارض منافع 

 
 رضاییراضیه شیخ

 
گانه در اواخر آذرماه با اشاره به ضرورت مدیریت تعارض منافع ای به روسای قوای سههفت اندیشکده کشور در نامه

 اقتصاد دهاندیشک آیندگان، هایها و پژوهشکدهاین نامه به همت اندیشکدهخواهان تحقق پیشرفت در کشور شدند. 
 ایران فکرت هایکانون شبکه امیرکبیر، سیاستگذاری پژوهشکده شریف، سیاستگذاری پژوهشکده مقاومتی،

 معنا امضا و منتشر شده است. اندیشکده و( محنا) ایران نرم حکمرانی مطالعات اندیشکده ،(تانای)

ه یکی از کند کهای تحول در کشور بیان میهای پیشرفت و ظرفیته در خطاب به سران سه قوه با تأکید بر گزارهاین نام

در این نامه تعارض منافع برای مخاطب عمومی تعریف ترین موانع تحول در کشور ریشه در تعارض منافع دارد. مهم

اختالل در پیشرفت کشور ناشی از هیجان بیان شده که  نشده است و در همان ابتدای نامه با بیانی سرشار از شور و

تعارض منافع منتفعان از وضع موجود کشور است و سپس ویژگی منتفعان وضع موجود و صاحبان تعارض منافع توضیح 

 شود: داده می

 با ایشان تند؛نیس فروگذار تالشی هیچ از گیرانتصمیم محاسباتی دستگاه در اختالل برای منافع تعارض صاحبان»
 و وبمطل به مصادره عمومی، منافع حافظان نقاب در شدن پنهان گیری،تصمیم مراکز در خود جایگاه از استفاده

 اقدامات قطری از ُخرد، نفعانذی تهییج و جمعی هایرسانه از سوءاستفاده انقالب، بنیادین هایارزش رأی به تفسیر
 در انحراف ی،انحراف مسائل با اصلی مسائل جاییجابه قرائن، و شواهد دروغین رد با مسئله اصل کتمان ازجمله متنوع

 هومیمو ترس القاء تحولی، راهکارهای به نسبت واهی شبهات ایجاد یا ناصحیح هاییابیعارضه طرح با راهکارها
 پیشرفت مسیر در دروغین، هایزنیبرچسب با خواهتحول جوانان حذف نهایتا   و تحولی تصمیمات اتخاذ تبعات به نسبت
 «.نمایندمی اندازیسنگ کشور

ای را به مثابه شر گرچه چنین رویکردی به تعارض منافع، قابلیت آن را دارد که این معضل اجتماعی، اداری و حرفه

تواند تصویر معوجی از تعارض ها پیش روی سیاستگذاران قرار دهد، اما در همان حال میمجسم و ریشۀ تمام بدی

 های ذینفع است. شده جمعی از گروهت حسابمنافع به دست دهد؛ گویی که این معضل نتیجه توطئه و حرک

که در ادبیات جهانی تعارض منافع و آنچه اغلب حقوقدانان و متخصصان حوزه نظام اداری و دولتی بر آن درصورتی

های شغلی تأکید دارند، درگیری در موقعیت تعارض منافع برای همه مردم، همه کارکنان دولت و حکومت در همه رده

د آیدهد. بسیار معدود پیش میهای داوطلبانۀ مدنی رخ میصبان و حتی در حوزۀ خصوصی و فعالیتمنو همه صاحب

ای خودش در دو راهی انتخاب بین منافع شخصی خودش و منافع عمومی که کسی در زندگی شخصی یا حرفه

 )دیگران( دچار تعارض نشده باشد.
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 امری غیرعادی، غیرمعمول و جرم ن
ً
ای است که افراد درگیر تعارض منافع یست. این داوری شتابزدهتعارض منافع لزوما

ای برای سوءاستفاده دارند و به دنبال اختالل در سیستم مدیریت کشور هستند. را کسانی بدانیم که از پیش برنامه

 از روی آگاهی و خودخواسته در تعارض منافع قراافرادی که در موقعیت تعارض منافع قرار می
ً
یرند گر نمیگیرند صرفا

ای به دنبال حداکثری و حتی از پیامدهای عمل خود در بلندمدت اطالع ندارد. هر کسی در زندگی شخصی و حرفه

شود. درنتیجه بر اساس تجارب کشورها مدیریت کردن منافع خودش است و این امری مذموم و غیراخالقی تلقی نمی

که به آنشود، بیقل رساندن پیامدهای منفی در نظر گرفته میعنوان راهکار پیشگیرانه در به حداتعارض منافع به

 های ناروا زده شود.گیران برچسبمدیران، کارکنان و تصمیم

شود که مصداقی ای در انحراف کشور، دو مثال از صاحبان تعارض منافع زده میدر ادامه این نامه و بیان مداخالت عده

 تصویب -2 «وکارکسب مجوزهای برخی صدور تسهیل» طرح تصویب دفرآین -1شود: از تعارض منافع دانسته می

 .«پزشکی هایرشته ظرفیت افزایش» موضوع

ه کسانی ککند که همهمحتوای نامه و اشاره مستقیم به این دو طرح جنجالی اخیر، مخاطب را به این سمت هدایت می

 ها وع شخصی خود هستند. گرچه اندیشکدهاند، به دنبال منافها نقش داشتهدر به سرانجام نرسیدن این طرح

ار اند به سهم خود افکهای امضاکننده این نامه برای تصویب این دو موضوع بسیار تالش کرده و کوشیدهپژوهشکده

های خیر و شر بر سر معضالتی نظیر تعارض رسد از ایجاد دوگانهگیران را اقناع کنند، اما به نظر میعمومی و تصمیم

وکار و افزایش ظرفیت پزشکی، نیاز به درنگ پرهیز کرد. مسائلی نظیر تسهیل صدور مجوزهای کسب منافع باید

 ت. ها کاسها به مسئلۀ تعارض منافع، از پیچیدگی و چندبعدی بودن آنتوان با تقلیل آنکارشناسی دارند و نمی

 است: شدهگیری در کشور ارائهتصمیم هایی به سه قوه برای تغییر وضع موجوددر ادامه نامه، به تفکیک پیشنهاد

 «مرامنامه حافظ منافع عامه»به قوه مجریه پیشنهادشده است که مدیران ملزم به امضای و انتشار عمومی  -1

پذیر برای مدیران ارشد دولتی برای انجام وظایفشان و ارزیابی هایی سنجشباشند. همچنین شاخص

 عملکردشان موردتوافق و انتشار قرار گیرد.

به قوه مقننه پیشنهادشده است که پیوست تعارض منافع برای تمامی قوانین در حال تصویب الزامی شود.  -2

 نفع در موقعیت تعارض منافع قرار نگیرند.ها و لوایح نمایندگان ذیهمچنین در بررسی طرح

های تعارض تموقعی تعیین شود تا« تعارض منافع»به قوه قضاییه پیشنهادشده است که دادستان ویژه مبارزه با  -3

 منافع در هر سه قوه را پیگیری و برخورد کند و ضامن اجرای قوانین باشند.

 عملی و مفید هستند. اما راهکار سوم که به نوعی متضمن 
ً
راهکارهای اول و دوم راهکارهایی قابل تامل و اجماال

رد. در ادامه همان رویکرد و نگرشی که تر دااداری است، نیاز به بحث و بررسی عمیق-سازی یک امر اجتماعیقضایی

آید که برای تعارض منافع ای از قوه قضاییه برمیداند، چنین مطالبهکشور می افراد درگیر تعارض منافع را مخل

 دادستان ویژه تشکیل دهد.
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ه افع لدانیم که تعارض منتوان از پیامدهای منفی آن کاست. میتعارض منافع امری است که با مدیریت کردن می
ً
زوما

رسد و حتی ممکن است بار تعارض منافع تنها بر گردن یک نفر نباشد و تعارضی از حل نشده و تعارضات به پایان نمی

 از عبارت جنس سازمانی باشد. بااین
ً
که شود. درصورتیصحبت می مبارزه با تعارض منافعحال، در این نامه صراحتا

افع امری است از جنس پیشگیری از وقوع فساد، درنتیجه تعارض منافع فساد نیازمند مبارزه است ولی تعارض من

ای و نیازمند نیازمند مدیریت است. مدیریت مسئلۀ اداری، در وهلۀ اول، امری در چارچوب اخالق و ضوابط حرفه

 ض آگاهی وهای درگیر تعارض منافع، ابتدا باید در معربازسازی هنجارها و فرهنگ سازمانی است. کارکنان و سازمان

ها تعریف و عملیاتی شود. اگر با وجود های مدیریت تعارض منافع برای آنمشیهای الزم قرار گرفته و خطآموزش

های مدیریت تعارض منافع، مدیر، کارمند یا سازمانی در دوراهی تعارض منافع، به مشیای، قوانین و خطضوابط حرفه

ن ای را قربانی کرد، برخورد قضایی آخریو منافع مردم و وظیفه حرفهسمت تعقیب منفعت شخصی/سازمانی سوق یافته 

 کند. مرحله است. برداشتن آخرین گام در ابتدای مسئله، کمک به حل آن نمی

تواند منجر به این شود که برای تمامی مدیران و کارکنان دولتی پرونده قضایی ای میاز سوی دیگر، چنین منظومه فکری

د. گیری در نظام اداری را از دست بدهس که از این دایره تنگ بیرون بماند، جرئت و قاطعیت تصمیمتشکیل شود و هر ک

پیامد این وضعیت جز این نیست که مدیران عطای کار در دولت را به لقای آن ببخشند و به بخش خصوصی بروند و بدنه 

که همواره مدیران و کارکنان متهم شوند و  شوددیگر، چنین رویکردی منجر به این میعبارتدولت تضعیف شود. به

 از توان قوه مجریه کاسته شود.
ً
 اساسا

ای قابل مدیریت است، به ساحت قضایی، برخالف ای که در حوزه فرهنگ سازمانی و ضوابط حرفهآوردن مسئله

ی بر حوزه قضای هاست کارشناساندانیم که سالنیز هست. می« قضازدایی»های کلی نظام و قوه قضاییه در سیاست

های قضایی مواجه هستیم. به جای تشدید برخوردهای قضایی باید به سمت این مسئله تاکید دارد که ما با تراکم پرونده

قضایی حل و فصل کرد تا بار آن رفت که مسائل را پیش از ورود به قوه قضایی در قالب سازوکارهای هنجاری و شبه

شدن  ود. لذا مطالبۀ تشکیل دادستانی ویژۀ مبارزه با تعارض منافع، پیش از طیجدیدی بر دوش قوۀ قضاییه نهاده نش

یریت ها برای مدبخشی به کارکنان دولت و تسهیل فرایند سازمانمراحل اولیۀ ایجاد و توسعۀ فرهنگ سازمانی، آگاهی

 تواند مورد نقد قرار گیرد. تعارض منافع، از این زاویه نیز می

 باید این نکته را ه
ً
م مدنظر قرار داد که همه مشکالت کشور ناشی از تعارض منافع نیست و نباید از این مفهوم نسبتا

سازی و سازی، شفافها استفاده و آن را خالی از معنا کرد. هدف مدیریت تعارض منافع روانجدید در همه موقعیت

زم است رای رشد و پیشرفت کشور. در اینجا ال تسهیلگری تصمیمات بهتر است و نه انباشت قانون و ایجاد موانع بیشتر ب

 عارضت مدیریت برای خوب قانون»در نشست  علمی حقوق دانشگاه بهشتیعضو هیئت، باقر انصاریبه گفته دکتر 

 ارجاع داد که بیان کرد:  «منافع

می آن، به ااتک با یعنی است، افراد ایحرفه تمامیت و سالمت از حمایت موضوع تعارض منافع، طرح دلیل نخستین»
 افزایش منافع، تعارض مدیریت اهمیت دیگر علت .کرد دور فساد و اتهام مواضع از را عمومی کارکنان و کارمندان توان
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 ثال  م است منافع تعارض وضعیت با موجه افراد هایدغدغه و هانگرانی رفع و سازیشفاف جهت در اعتماد و کارآمدی
 عارضت قانون وجود صورت در هستند، آن طرفیک او خویشان یا نزدیکان که است مسئول ایپرونده در که فردی
 که است آن منافع، تعارض اهمیت سوم دلیل .شودمی دور اتهام موضع از درنتیجه و کشدمی کنار آن از را خود منافع

 وظایف ایمرزه نیز جهتازاین و کندمی محول سیستم و ساختار قانون، به فرد از را ایحرفه و کاری تصمیمات ریسک
 «کند.می متمایز قانون از را شخصی اختیارات و

 مجرم  
ً
تعارض منافع موقعیتی است که هر فردی تجربه آن را دارد و امری رایج است؛ افراد درگیر در تعارض منافع لزوما

های منفی آن کاست و ریسک توان از پیامدهایهای مدیریت تعارض منافع میو مخل پیشرفت کشور نیستند. با شیوه

 تواند به مانعی مقابلسازی تعارض منافع و تبدیل کردن آن به شر مجسم، میگیری را کم کرد، اما قضاییتصمیم

 مدیریت تدریجی و عمیق مسئله تبدیل شود. 

*** 

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

با  .یدرس تصویب به آرا اکثریت با «تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت مصوبه اصالح» رحطـ کلیات   

ر د و اعضای شورای شهر یشهر یرانبستگان مد یریبه کار گ ی،طرح پس از موافقت فرماندار ینا یبتصو

 ممنوع خواهد شد. یبدنه شهر

در تعارض منافع  رفع درخصوص یرون یروز از ارسال نامه برق مشهد یعشرکت توز یرعاملمد یرمضان 

 یمامه تو دستورالعمل صادر  یرون یر: با توجه به دستورات وزای خبر داده و افزوده استهای برق منطقهشرکت

 . شده است یسازمنعقد شده در شرکت کاماًل شفاف یقراردادها

 کییروند الکترون یکند یلاز دال  یکیاظهار داشت:  اطالعات یفناور ییاجرا یشورا ریدب، اصل یرضا باقر 

 یجا به ییهادستگاه و کنندیم یجادکه دفاتر خدمات ا ییهابازنشسته ،شدن خدمات، تعارض منافع است

 .کنندیدرست م هایشخوانپ یهجدا از بق یزیکیف یشخوانکنند، پ یجادنجره واحد اپ ینکها

 ایهعلت از یکی منافع تعارضتصریح کرد:  یکیسازمان اموال تمل یرعاملمدی، اجتهاد یدعبدالمجیدس 

 ست.ا ارز و کاال قاچاق با مبارزه پیرامون تاقداما بودن اثر کم اصلی

 
 1011دی  19 – یمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاه
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 شد یبتهران تصو ورای شهرشتعارض منافع در  یریتطرح مد
 1011دی  12ـ  باشگاه خبرنگاران جوان

  شوراها و شهرداریتعارض منافع در حوزه 
 

 ارک دستور در را «تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت مصوبه اصالح» طـرح بررسی تهران شهر شورای اعضای
 یاصالحات طرح این روی بر شد قرار: گفت طرح این درباره تهران شهر شورای عضو اقراریان ابتدا در .دادند قرار خود

 انامک که بود این بندی جمع مورد یک در کنند، ارسال شورا حقوقی و نظارت کمیسیون به همکاران و گیرد صورت
 عبارت تابع، هایواحد و شهرداری مدیران کلمه از بعد 2 ماده دوم بخش در شد؛ اصالح موارد سایر اما نیست، پذیر

 عبارت از بعد قانونی مراجع سایر عبارت 1۱ ماده ۷ بخش شود،می اضافه عضویت مدت در تهران شهر شورای اعضای
 جدی عزم دادن نشان طرح این هدف: گفت تهران شهر شورای عضو امانی ناصر ادامه در .شد الحاق قضایی مراجع

 .است ساالریشایسته رعایت قانون، اجرای بر اعضا
 شفافیت تهکمی به زیرا شود، تبدیل شهر شورای به باید نظارت کمیسیون: گفت تهران شهر شورای عضو صادقی احمد

 .شود بررسی دادمج باید و نیست بازدارنده منافع تعارض مجازات این همچنین گرددمی بر انسانی منابع و
 ،برادر خواهر، مادر، پدر، تنها آیا تعریف در که گفت شورا بودجه و برنامه سیونکمی رئیس آخوندی محمد ادامه در

 قاتفا منافع تعارض و ندارد مشکلی باشند داشته دیگری نسبت اگر یا و هستند عروس و داماد همسر، فرزند،
 دارد؟ن اشکالی کند منصوب را خود خواهر شوهر کسی اگر بگیریم نظر در را منافع تعارض است قرار اگر افتد؟نمی
 . گرفتیم نظر در را منافع تعارض سطح تریننازل ما. گیریم قرار بررسی مورد را موارد همه باید

 .سیدر  تصویب به آرا اکثریت با «تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت مصوبه اصالح» رحطـ کلیات پایان در
ممنوع  یدر بدنه شهر یشهر یرانبستگان مد یریبه کار گ ی،طرح پس از موافقت فرماندار ینا یببا تصو همچنین

 خواهد شد.
 خبرگزاری ایلنا/  ران جوانباشگاه خبرنگا 

 

 

 و عدالت تیبا شفاف افعاز سد تعارض منعبور 
 1011دی  12ـ ( نماینده مردم کرج)ی عسگر یمهد
  کلیات تعارض منافع 

 

 هجمل از که کرده تصویب را مفیدی و ممه قوانین مدت این در و دارد قرار خود کاری ماه بیستمین در یازدهم مجلس
 و هاتحریم لغو برای راهبردی اقدام خالی، های خانه بر مالیات مسکن، تولید مجوزها، صدور تسهیل حوزه در آن

 بانقال آیا. نیست خوب نیز بانکداری و سالمت اقتصاد، حوزه وضاعا .است بوده جمعیت جوانی و خانواده از حمایت
 ذینفعان هرچند دهد نمی رخ تحولی هیچ شویم زمانه غلط های عادت اسیر اگر بود؟ اهدافی چنین دنبال به ما

 ایدهع منافع تعارض سد از عدالت و شفافیت با که است آن قوی دولت اما کنند می مقاومت و مخالفت باز، سیاست
 و تنیشکس ها بست بن صورت این در که باشد داشته را مردم نفع به وضعیت تغییر اراده و قدرت و کرده عبور خاص
 .است شدنی انجام تحول

 خبرگزاری ایرنا 
 

https://www.yjc.news/fa/news/8018421
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1177648
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1177648
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1177648
https://www.irna.ir/news/84599408
https://www.irna.ir/news/84599408
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 تعارض منافع یریتدرباره مد یانبر رفع دغدغه فرهنگ یدتاک
 1011دی  13 ـ( نهم دولت آموزش و پرورش یروز) یدیمحمود فرش

  آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 
 

 گیری تصمیم ذینفع نیز خود و باشد اجرا و اقدام ی،گیر تصمیم مسند در کسی یعنی منافع تعارض شفاف معنای
 مدارس تأسیس برای مسئولین توسط مجوز اخذ شده مطرح بیشتر که آنچه پرورش و آموزش زمینه در. باشد

 و آموزش امکانات از یا کرده اخذ غیردولتی مدرسه مجوز خود، مسئولیت زمان در که شخصی یعنی است؛ غیردولتی
 ارضتع از ناشی موضوع این که است داده ترجیح ملی منافع بر را شخصی منافع است، ردهک سوءاستفاده پرورش

 ستا قرار که امتیازی هر کلی طور به و دارد و داشته وجود نیز دیگری مسائل این، بر عالوه من نظر به .است منافع
  نباشد، مند ضابطه اگر شود، واگذار

ً
 دغدغه از یکی. دهند می قرار اولویت در را تانشاندوس یا خود گیران تصمیم طبعا

 با ستنب قرارداد و تسهیالت دادن .نکنند استفاده امتیاز این از وزارتخانه ستادی حوزه کارمندان که بود این ما های
 .گردد می باز منافع تعارض به که است موضوعاتی دیگر از نیز کتاب انتشار و ها شرکت

 .سراهاست پژوهش و ها پژوهشگاه گیرد، قرار توجه مورد باید آن در منافع تعارض مدیریت که هایی بخش از یکی
 سوء که کسانی با قاطع برخورد و ضوابط این اجرای بر دقیق نظارت و باشد شفاف باید مختلف های زمینه در ضوابط

 یزن این مقدماتی های شیوه از یکی کردند، تأکید جمهوری رئیس که گونه همان. گیرد صورت د،کردن استفاده
 جیحتر ملی منافع را شخصی منافع است ممکن که کارکنانی معرفی و اعالم برای ای زمینه یعنی است زنیسوت

 . شود ارجاع مربوطه های دستگاه به و شود ایجاد دهند،
 پانابرگزاری خ 

 

 

 کم اثر بودن مبارزه با قاچاق کاال و ارز للعاز  یکیتعارض منافع 
 1011دی  13ـ ( یکیسازمان اموال تمل یرعاملمد)ی اجتهاد یدعبدالمجیدس
  وکارها و بازرگانیسبکتعارض منافع در حوزه 

 

 زا بسیاری در ست.ا ارز و کاال قاچاق با مبارزه پیرامون تاقداما بودن اثر کم اصلی هایعلت از یکی منافع تعارض
  .شودمی داده ترجیح عمومی منفعت عنوان به سازمانی و شخصی منفعت مواقع

 سد،نر  مطلوب نتیجه به قاچاق با مبارزه حوزه در هادستگاه سایر و ناجا اقدامات شودمی موجب که مسایلی از یکی
 هداد ترجیح عمومی منفعت عنوان به سازمانی و شخصی منفعت مواقع از بسیاری در یعنی است؛ منافع تعارض

 .شودمی
 ینمه نیز کولبری درباره. است شده تبدیل معضل یک به و گرفته شکل جا همین از نیز شوتی خودروهای پدیده

 یبج در آن سود و قاچاق این اصلی منتفع و بردنمی نفعی هیچ کولبر همان که بینیممی و کندمی صدق موضوع
 .شد خواهدن حاصل نیز موفقیتی نشود رفع و مدیریت درستی به منافع تعارض این اگر. رودمی پرده پشت قاچاقچیان

 گزاری ایرناخبر  
 

http://www.pana.ir/news/1244582
http://www.pana.ir/news/1244582
https://www.irna.ir/news/84601065
https://www.irna.ir/news/84601065
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 میندازیپنجم ن یتعارض منافع را به گردن شورا
 1011دی  13ـ )روزنامه نگار(  مطهره شفیعی

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

 هرش شورای در ستگانب استخدام عدم بر شورا این اعضای و شد مطرح پنجم شهر شورای در منافع تعارض طرح صلا
 عمل اما پرداختند آن تحسین به بارها ششم شهر شورای اعضای که مهم چنان موضوع این. کردند تاکید شهرداری و

 مانه در چرا دارند را سوال این بسیاری. شد پررنگ بهشت در فامیلی هایاستخدام چنانکه کردند فراموش را آن به
 رداختهپ زاکانی داماد انتصاب از دفاع به که زمانی چرا و نشد پرداخته موضوع این به ششم، شهر شورای کار یابتدا

 هم ششم شورای کار ادامه در اصل این شک بدون .نبود منافع تعارض اصل یاد به شهر شورای از عضوی شد،می
 شهر شورای رئیس قامت در چمران که بازگشت روزی آن به است کافی ادعا این اثبات برای. گیردنمی قرار توجه مورد

 نتصابا خود بستگان بین از ندارند حق شهرداری مدیران منافع تعارض مصوبه براساس اینکه به واکنش در ششم
 «.دارد فرق نزدیکان انتصاب با منافع تعارض»: اظهارکرد دهند انجام

 روزنامه آرمان ملی 
 

 

 تعارض منافع است یقبورس از مصاد یتوضع
 1011دی  10ـ ( برنامه و بودجه یسیونعضو کم)ی احسان ارکان

 عارض منافع در بازار سرمایهت 
 

 زا یکی فساد با مبارزه برای الزم مقررات وجود که دهد می نشان مجلس، در منافع تعارض مدیریت طرح تصویب
 ییک .برسد ممکن حداقل به اقتصادی و سیاسی نظام در فساد امکان تا شود می محسوب دوره این مهم های دغدغه

 فراوانی تتبعا و اثرات که است بهادار اوراق بازار و بورس به مرتبط مباحث به مربوط منافع تعارض مصادیق مهمترین از
 هادهاین پیگرد مورد و شده کشف موضوع این از مختلفی های نمونه تاکنون. دارد کشور پولی و اقتصادی نظام روی

 دیرهم هیات عضو توسط سبدگردانی شرکت یک سهام خرید خصوص در سنادیا و مدارک .است گرفته قرار مسئول
 مصداق یک عنوان به موضوع این باید. است گرفته قرار نیز خریدار فرد تایید مورد که شده منتشر خصوصی بانک یک

 انکب از سبدگردان شرکت این که حالتی در است طبیعی. گیرد قرار مسئول نهادهای بررسی مورد منافع تعارض
 ابهامات دارای بانک، همان مدیره هیات عضو به آن سهم ها میلیون واگذاری کرده، دریافت میلیاردی دهها وام مذکور

 .است مختلفی سواالت و
 نهادها برای مناسبی محک مصادیقی چنین بورس، روی ترجامع و تردقیق نظارت برای جدید دولت برنامه به توجه با
 بانک باید. هستند مصر و جدی مصادیق این پیگیری و بررسی در چقدر دهند نشان تا است مربوطه رانمدی و

 لنق این خصوص در نیز اند بوده بورس ارشد مدیران از قبال اش،مدیره هیات عضو و عامل مدیر که مذکور خصوصی
 .باشند پاسخگو بورس سازمان و مرکزی بانک مجلس، به پرابهام انتقال و

 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/329243
https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/329243
https://www.isna.ir/news/1400101410525/
https://www.isna.ir/news/1400101410525/
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 دارد یحقوق یرادا شورای شهر تعارض منافع یریتطرح مد یهاصالح
 1011دی  10ـ ( حقوقدان عمومی) علی دشتی

  شوراها و شهرداریتعارض منافع در حوزه 
 

 بیشهر تهران تصو یدر شورا یشسرانجام دو روز پ« تهران یتعارض منافع در شهردار یریتمد» یهطرح اصالح یاتکل
طرح محدود  ینا یبنشد و انتصابات شهردار تهران بعد از تصو یرفتهماسبق در آن پذ عطف به یشنهادکه پ یشد. طرح

 ممنوع یشهر یریتشهر تهران هم در بدنه مد ایشور  یکانمصوبه حضور بستگان و نزد ین. اما براساس اشودیم
در  یقدان عمومحقو ی،دشت یوارد کردند. عل یراداتیطرح ا ینبه ا یاما حقوقدانان عموم یراخ ی. در روزهاشودیم

 .دهدیرابطه م یندر ا یحاتیتوض مایاموگو با روزنامه پگفت
ت در دخال یطرح ینطرح چن یاکه انتصابات حق شهردار تهران آ ییپرسش که از آنجا ینحقوقدان در پاسخ به ا این

ه علت . بیستو ن مصوبه نبوده ینا یبشهر مقام صالح به تصو یگفت: از نظر من شورا یست،ن یعملکرد شهردار
 یدامجلس ب یگذارافراد است و در مقام قانون یبرا یفکننده تکل یجادا یاموجد حق  ینموضوع جزو قوان ینا ینکها
  شهر تهران. ینه در مقام شورا یفتداتفاق ب ینا

 روزنامه پیام ما 

 

 

 ای برای رفع تعارض منافعهای برق منطقهیرو به شرکتوزیر نستور د
 1011دی  10ـ   شهدمبرق  رکتش ینظام سالمت ادار یتهمک
  انرژیتعارض منافع در حوزه 

 

ستان ا یزیبرنامه ر یریتسازمان مد یندهنما یرعامل،حضور مد با برق خراسان رضوی هادار  ینظام سالمت ادار یتهمک
 .یدبرگزار گرد یدفاتر ستاد یرانو مد ینمعاون ی،خراسان رضو

درخصوص تعارض منافع  یرون یروز ینامه ارسال یحبرق مشهد ضمن تشر یعشرکت توز یرعاملمد یمهندس رمضان
 یسازمنعقد شده در شرکت کامالً شفاف یقراردادها یه تمامو دستورالعمل صادر  یرون یرگفت: با توجه به دستورات وز

 یقراردادها یموضوع تمام یتبا توجه به اهم ینکاماًل حذف شده و همچن یمعادل ساز یشده است و قراردادها
 در یمسائل حقوق یمنعقد شده تمام یقراردادها یها یتبوده که با توجه به حساس یپاراف حقوق یشرکت دارا

 باشد. یشده و تحت کنترل م یتمزبور رعا یقراردادها
 در گفت: یریتدر کارگروه توسعه مد یاستان خراسان رضو یزیو برنامه ر یریتسازمان مد یندهنما یمهندس مولو

 یناد در بکند، کمتر فس یم ییخودنما یع به خوبو تعارض مناف یریتمد ینیککل یشنهادات،نظام پ که ییسازمان ها
 فییضمن ارائه تعار وی برخوردار است. یمطلوب یاربس یشود و همواره سازمان از نظام سالمت ادار یم یدهکارکنان د

دانست و اشاره کرد  یمردم یهاعوامل کنترل یناز مهم تر یکیرا  یسوت زن یریتعلم مد یدگاهاز تعارض منافع از د
تواند در سازمان و  یم یبه خوب یکه مردم نظات بر عملکرد سازمان ها داشته باشند نظام سالمت ادار یزمان که تا

 کند. ینیآفرنهادها نقش
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 

 

https://payamema.ir/payam/articlerelation/61781
https://payamema.ir/payam/articlerelation/61781
https://www.meedc.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85/
https://www.meedc.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85/


 

 

 

 

 

 10 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 ایفرنین تعارض منافع در کالقانو یبررس
 1011دی   10 -( وهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهژ ارشناس پک) نصیریاطمه ف
 تعارض منافع  جارب جهانیت 

 

، ه استنفورددر دانشگا یکارن گتمن استاد مدعو در مدرسه حقوق بولت هال، و پامال اس. کارالن استاد حقوق عموم
 یدها مرورو استاندار  نیقوان خواهانه،ی/جمهورانهیگرابر مباحثات کثرت ا،یفرنیمنافع در کال ضقانون تعار یبا بررس

 اند.کرده فیتعارض منافع مرتبط است، توص میکه با تنظ یزیعنوان چدو بحث را به نیا گاهیاند و تالقکوتاه کرده
اصل را تجسم  ۶کرده است که  نیقاعده مجزا درباره تعارض منافع تدو 3۳ ا،یفرنی، آژانس اخالق کال2113تا سال 

افع بر سر من دادهیبه تعارضات رو شوند،یمنجر م تیرا که به رد صالح یمقررات تعارضات نی: نخست، ابخشندیم
، افشا کنند. سوم یاخود را به شکل گسترده یموظف هستند منافع مال ی. دوم، مقامات دولتکنندیمحدود م یمال

داشته  از وقوع شیپ یکردیمقررات رو نی. چهارم، ایذهن یارهایاتکا دارند تا مع ینیع یارهایبر مع شتریمقررات ب نیا
 ندیرآفعدم شرکت در  ایکه مقام موردنظر درباره شرکت  یداده درزمانرخ یمال ریتأث اینکته تمرکز دارند که آ نیو بر ا
 قابل پ گرفتیم میتصم ،یریگمیتصم

ً
به مراحل  منابع خود را یگرمینه. پنجم، آژانس تنظ ایبود  ینیبشیمنطقا

 مقامات در همه سطوح یطور ثابت و برابر در مورد تمامبه یگرمیتنظ میرژ ت،یو درنها دهدیاختصاص م ینیبشیپ
 . شودیدولت به کار گرفته م

 1۷0آژانس  نی، ا2113که در سال  دید میخواه م،یندازیب ایفرنیکال یآژانس اخالق ییاجرا یهابه پرونده یاگر نگاه
از  شیآژانس ب نیتعداد به تعارض منافع مربوط بودند. چرا ا نیمورد از ا 3قرار داد که تنها  یقانون گردیمورد را تحت پ

 ییاز منابع اجرا یتنها قسمت کوچک کهیدرحال کند،یتعارض م ئلهخود را وقف مس یگرهیدرصد از منابع توص ۱1
 به همراه دارد. یمنف یامدهایپ یکردیرو نیچن دهد؟یمنظور اختصاص م نیخود را به ا

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهیرکز م 
 

 

 د؟یشیاند یجهان یبه تعارض منافع در حکمران توانیچگونه م
 1011دی  12 ـ( وهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهژ ارشناس پک) فرسروشهره ز 
 تعارض منافع جارب جهانیت 

 

 یر ابتداد ی. واستیدانشگاه لس اندلس در کلمب المللنیبرنامه حقوق ب ریو مد اریمقاله استاد سندهیرنه اورنا نو
آمده است، موضوع مقاله را در چهار تز  «یو شرکت یدولت ،یجهان یتعارض منافع در حکمران»مقاله خود که در کتاب 

 یماه یجهان یمنافع در حکمران تعارضنخست استدالل خواهم کرد که »خالصه کرده است:  یاصل
ً
 یهانامبا هم تا

. کندیم فایا یجهان یتخصص در حکمران ژهیواست که به ینقش مهم لیتفاوت به دل نیخود تفاوت دارد. دوم ا یمحل
)و  میکرد: تنظ انیب نیآن را چن توانیکه م زدیانگیرا برم یپارادوکس یجهان یحکمرانو سوم نقش تخصص در 

کنترل  و میدر تنظ یکه خود سع یمتخصصان تیوابسته است به مشروع یکنترل( قدرت متخصص در حکومت جهان
 دیایب دیپد یارادوکسپ نیکه ممکن است از چن یبست مفهومفرار از بن یاست که برا نیقدرت دارند. تز چهارم ا نیا

 یسطح حق کیتعارض منافع را در  لهیوسنیبدتا  میآور یرو لتیشد که به زبان اخالق فض دواریام دیبا هینظر نیبه ا
ً
 قتا

 .پردازدیم یجهان ینقش قواعد تعارض منافع در قانون اساس یمقاله به بررس نیا.« میکن یشیبازاند یجهان
 یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم یمرکز توانمندساز  

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20705/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20705/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20617/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20617/
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 یادمراکز درمان اعت رد ایجاد تعارض منافعاز  هاینگران
 1011دی  1۶ـ  (یبهشت یدشه یدانشگاه علوم پزشک یاددرمانگر و پژوهشگر اعت) یرنیاپ یژنب
  در حوزه سالمت و درمانتعارض منافع 

 

پروتکل  یینات بازبدر جلس یادمراکز درمان اعت «یمسئول فن»و « موسس»شدن  یکیموضوع  شودیگفته م یکهدرحال
که  یدگویکشور م یاددرمان اعت ییمراکز سرپا یصنف یهاانجمن یکانون سراسر یرمطرح شده، اما دب یاددرمان اعت
 یک "، حداقلیفتشوند و "مراکز دوش یمستثن دهقاع ین" از ایفتمصوبات مقرر شده تا "مراکز تک ش ینطبق آخر

 یدشه یزشکدانشگاه علوم پ یاددرمانگر و پژوهشگر اعت یرنیا،پ یژنب .نفر باشند یکو موسس  یمسئول فن شانیفتش
نها به موضوع نه ت ینمعتقد است که ا یادمراکز درمان اعت یشدن موسس و مسئول فن یکیضمن مخالفت با  یبهشت

 ..کندیم یجادو تعارض منافع ا شودیم ییبلکه منجر به فسادزا کند،یکمک نم ییافسادزد
 یطهح ینرا در ا یباز بار درمان و کاهش آس یبخش اعظم ینو بوپرنورف یوممراکز درمان نگهدارنده از جمله متادون، اپ

. اندهیختمراکز برانگ ینا یدرمان یجنحوه عملکرد و نتا یرامونرا پ ییاست انتقادها یکه چند کشندیبه دوش م
و معتقدند که خدمات  دانندیم یرنظارتیها را غو ساختار آن یرشفافمراکز را غ یناز ا یمنتقدان عملکرد برخ

 رنگداده و شاهد کم داروخود را صرفا به عرضه  یمراکز جا یندر ا یاد،درمان اعت یبه عنوان رکن اصل یشناختروان
 .یممراکز هست ینا( در یاداعت مربیان و پزشکروان شناس،گران )رواندرماننقش روان یشاز پ یششدن ب

ارائه و خدمت معاون  یطهح یندر ا نفعانیاز ذ یتوسط تعداد یدجد یاز آن است که دستورالعمل یحاک هایدهشن
 یده و در راستاسازن یشنهادپ یکمراکز را به عنوان  یشدن موسس و مسئول فن یکی یشنهادکه پ یدهدرمان رس

ه تخلف اند، حال آنکبرشمرده یرپزشکغ ینرا تخلف موسس یشنهادپ ینا یاناند و بناز مراکز مطرح کرده ییفسادزدا
اد و از فس یبدنه تنومند یریگبه شکل تواندیبدعت م ین. اشودیممکن م یمسئول فن یدر مراکز صرفا از مجار

فساد قلمداد  یاصل هاییشهمنجر شود و از آنجا که تعارض منافع از ر یادشدن تخلف در مراکز درمان اعت ینهنهاد
 مسئله از چند منظر حائز توجه است. ینا شود،یم

سوز و دل یفن ینمسئول یاز مراکز سبب مخالفت احتمال یاریدر بس یموسس از مسئول فن یکدر حال حاضر تفک
 یفن نیمسئول یبرخ ینجوم یهاهرچند حقوقشده است،  یرپزشکغ ینموسس یسالم مراکز با هرگونه تخلف از سو

موسس  شدن یکیاز سکه است، اما  یگرید یمتخلف دانست که رو موسسینبا  ییدر همسو یگرد یشگرد توانیرا م
خالفت هر نوع م ابیدر غ تواندیم یو مسئول فن شودی" منجر می"تعارض منافع مال یداییآشکارا به پد یو مسئول فن

 فیو وظا دمنافع خو ینخود را مقدم بر ضوابط و مقررات داند و به تضاد ب یصالح، منافع مال ینمزاحمت موسس یا
ا چالش ب یشدن موسس و مسئول فن یکیمسئله نظارت بر مراکز است که با  یگر،معنا دهد. بعد د یاو حرفه یاخالق

 معنادار همراه خواهد شد.
 تواندیم یدها ینحال آن که ا شودیافشا م یساز موسس و مسئول فن یاز تخلفات در مراکز به واسطه ناکوک یاریبس

با مخالفت  یشود که به درست ینظارت یستمدر س یگیریپ یرقابلو بسترساز تخلفات غ یریترا، مد یهرگونه ناسازگار
 ست. همراه بوده ا یزن ینظارت ینهادها

 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.isna.ir/news/1400101410115
https://www.isna.ir/news/1400101410115
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 شودیم هاعدالتییباعث کاهش بقانون تعارض منافع 
 1011دی  1۱ـ ( عمران مجلس یسیونعضو کم) پاک فطرت یرضاعل
 تعارض منافع  ۀرح و الیحط 

 

و  یعدالت یکرده که باعث ب یدادمختلف ب یلف در سازمان هامخت یتعارض منافع در کشور ما در حوزه شغل ها
 یقخون تازه در رگ جامعه تزر یدرو با ینکند از ا یتر و افسرده تر م یدرا ناام دمشود و روز به روز مر  یرنجش مردم م

د رود که چن یانتظار م یاز مجلس انقالب دهد. یاست که فساد را کاهش م ینیقرار دادن قوان یتکرد و آن هم در اولو
م بار ه یک یبرا .شوند یدواربرساند تا مردم ام یببه تصو یموضوع مهم را در دستور کار خود قرار دهد و در سال جار

 .یدابالغ کن کشورکتاب چاپ و به کل  یکو در قالب  یدکن ینکه شده قانون تعارض منافع را تدو
 خانه ملت 

 

 

 شدن خدمات یکیروند الکترون یکند و عافتعارض من
 1011دی   1۷ـ( اطالعات یفناور ییاجرا یشورا یردب) اصل یرضا باقر

  العاتو فناوری اط در حوزه ارتباطاتتعارض منافع 
 

 جادیکه دفاتر خدمات ا ییهابازنشسته ؛شدن خدمات، تعارض منافع است یکیروند الکترون یکند یلاز دال  یکی
درست  هایشخوانپ یهجدا از بق یزیکیف یشخوانکنند، پ یجادنجره واحد اپ ینکها یبه جا ییهادستگاه و کنندیم
دارد مثاًل در قانون مبارزه با قاچاق کاال و  ینهزم یندر ا یادیمتعارض ز ینهم قوان یاسالم یمجلس شورا .کنندیم

ا ر  یفرامرز یسامانه پنجره واحد تجار یبعد در قانون خدمات گمرکشده و دو سال  یسارز سامانه جامع تجارت تأس
 یانم ینهستند و در ا یکیدرصد الکترون ۷۱ یخدمت باال  ۱11چالش است. حدود  یکاند که کرده یجادا

 درصد است. 01متوسط  یرشدن خدمات آنها ز یکیهستند که درصد الکترون ییهادستگاه
 خبرگزاری ایرنا 

 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد: ود، فته گذشتههدر 
 

 1011 دی 13/ خبرگزاری مهر/  تمنافع در وزارت صم تعارض 

عارض ت یروزارت صمت درگ یع،و صنا یمعتقد است پس از ادغام دو وزارت خانه بازرگان ی،عضو اتاق بازرگان
 شده است. یدیمنافع شد

 

 «یسیونکم یسخنگو زاده مشکینی /محمود عباس/  تعارض منافع یغت یرز« بهداشت و درمان 
 1011دی  1۱/ خبرگزاری قدس / مجلس یخارج یاستو س یمل یتامن

 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/492419
https://www.icana.ir/Fa/News/492419
https://www.irna.ir/news/84604506
https://www.irna.ir/news/84604506
https://www.mehrnews.com/news/5390692
https://www.mehrnews.com/news/5390692
https://www.aparat.com/v/pxcHB/laquo%3B%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%26raquo%3B_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D8%BA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9


 

 

 

 

 

 

 1400دی  18تا  12 | 78شماره  13

 هانادیده گرفتن تعارض منافع در برخی سیاستتحلیل فضای مجازی: 
 تا چه میزان سیاستی بدون مدیریت تعارض منافع موفق خواهد بود؟

 
 محمد عادلی

 
حث افزایش اند. مورد اول ببیشترین واکنش را نشان دادهترین مسائل کشور در هفته گذشته کاربران به دو مورد از مهم

ای و ها و مهاجرت بسیاری از افراد به مناطق حاشیهآور قیمت مسکن است که سبب باال رفتن هزینه اجارهسرسام
عارض ه تکنند اما برخی کاربران نیز بتر شده است. هرچند کارشناسان دالیل متعددی را برای این مسئله بیان میارزان

داشته است.  ها نقشاند که پیگیری تأمین منافعشان در این افزایشهای دولتی اشاره داشتهها و شرکتمنافع بانک
ومیل این ارز ناشی از عدم شفافیت و تضاد اند که حیفهمچنین کاربران در مورد حذف ارز دولتی نیز اشاره داشته

ئله تعارض منافع و عدم شفافیت مشکالت همچنان به قوت خود منافع است. درنتیجه با حذف آن بدون توجه به مس
 باقی خواهند ماند.

 

دهد بهار امسال میانگین قیمت مسکن در کشور به ازای هر مترمربع آمارها نشان می دنیای اقتصادبه گزارش روزنامه 

هر یون و سیصد هزار تومان رسیده است. بااینکه شبه یازده میلیون و پانصد هزار تومان و در شهر تهران به بیست و نه میل

سابقه تورم ملکی دهنده سبقت بیتهران همواره پیشتاز افزایش قیمت بوده است اما حال آمارهای رسمی نشان

ها اشاره دارند، مسئله شهرهای کشور از تورم مسکن شهر تهران است. فارغ از دالیل مختلفی که کارشناسان به آن

 بین به آن پرداخته شده است.موضوعی است که کمتر دراین تعارض منافع

 مقصر اصلی در افزایش قیمت مسکن

خصوص در چندین سال اخیر که است بهمسکن یکی از کاالهایی است که تغییرات قیمت آن همواره موردتوجه بوده 

های قیمتی آن بسیار زیاد بوده و به گفته برخی کارشناسان سبب مهاجرات بسیاری از شهروندان به مناطق جهش

ها ذکر شده است؛ در فضای مجازی کارشناسان حال دالیل مختلفی برای این جهشای شهرها شده است. تابهحاشیه

ترین تعارض منافع مورداشاره دانند. مهمترین این دالیل میرا نیز یکی از مهم تعارض منافع در حوزه مسکنو کاربران 

ها وجود دارد که خود مالک ن در مورد آنهای دولتی است که همواره این گماها و شرکتکاربران نیز مربوط به بانک

کنند. در همین راستا اکانت توییتر مسیر ها بوده و این بازار را در راستای حفظ منافع خود کنترل میبسیاری از خانه

اقتصاد بخشی از سخنان فرهاد بیضایی؛ کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی را منتشر کرده است که با اشاره به افزایش 

 گوید:سال گذشته می 0۱بری تراکم جمعیت شهر تهران در طول دو برا

های دولتی ها و شرکتهم تعارض منافع بانکشهرها جنایت در حق مردم است و دلیل آنتوسعه عمودی در کالن» 

 «.کننداست که از عرضه زمین مناسب برای ساخت مسکن جلوگیری می

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%86-18/3830787-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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%86-18/3830787-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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/
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های حلین مسئله تأکید داشتند. فارغ از اینکه استدالل کاربران یا راههایی جداگانه بر اکاربران دیگری نیز در توییت

دهنده اعتماد کم این دست کاربران شده تا چه حد منطبق با نظرات کارشناسی هستند اما این امر حداقل نشانارائه

دلیل این افزایش  ها راخانهخواهی صاحبخصوص آنکه برخی مواقع مسئوالنی زیادهبه مسئوالن این حوزه است، به

 دانند:قیمت می

وقت صحبتی از فروش امالک مازاد دولتی عجیب اینکه مشاوران عاشق تحریم و دارای تعارض منافع هیچ» 

 به خاطر قیمت زمین است کمی نمی
ً
کنند، میدانید چرا؟ چون با فروش این امالک قیمت مسکن که عمدتا

 «.ندشود، حتی راضی به این شکست کم نیستشکسته می

قد از بازارهای غیرمولد توسط مسئولینه که هرکس سنگ بازار خودشو به سینه میزنه ولی بحث سر حمایت تمام» 

جای بحث داره. حاال یا قدرت متولیان مسکن باالس یا مسئولین ذینفعن و تعارض منافع دارن، ولی از این دو 

 «.حال خارج نیست

 ساز است؟آیا حذف ارز دولتی چاره

اند، در سال آینده ارز مشخص شده است و برخی مسئوالن نیز تأکید داشته 1011که در قانون بودجه سال طور آن

شوند. حال در فضای تومانی حذف خواهد شد و بسیاری از کاالهای وارداتی از شمول دریافت این ارز خارج می 0211

یت و عدم شفافناشی از این سیاست که نتیجه  مجازی برخی کاربران مشکالت به وجود آمده از تخصیص این ارز را نه

 ادتومانی هستند، عقیده دارند که تا وقتی با ایج 0211اند. این کاربران که مخالف حذف ارز دانسته وجود تعارض منافع

های شفاف در شیوه توزیع و هزینه این ارز از تعارض منافع به وجود آمده جلوگیری نشود، حذف آن نیز مشکلی را رویه

 نویسد:حل نخواهد کرد. یکی از این کاربران در این مورد می

دعوا  تومانی باهم ۰۰۴۴قدری که در مورد حذف ارز به نظرم از اساس فرآیند حل مسئله ما مشکل دارد؛ این» 

کرد وقت گذاشته بودیم مشکل حل بود. شفافیت همیشه کنیم اگه در مورد فرآیندهای تخصیص و نحوه هزینهمی

 «.کند؛ اگر تضاد منافع اجازه بدهدبرای ملت معجزه می

 نویسد:های این اقدام میکاربری دیگر نیز با اشاره به آسیب

ناپذیره. میگن چرا غذای سگ هاش جبرانمخالفم، آسیباش مشکل دارم ولی با حذفش من هم با نحوه هزینه» 

طور شاید مردم تا حدی قانع بشن ولی دیگه دولت نباید بگه چرا؟ باید جلوی رانت و فساد و گربه وارد شده؟ این

 «.و تضاد منافع رو بگیره و واردات رو شفاف کنه از لحظه اول تا آخر

 هاهای دولتزنیتعارض منافع در کلنگ

رویم پروژه در سفرهای استانی که می»آذرماه اشاره کرده بود که  10در  گفتگوی زنده تلویزیونیجمهور در رئیس

پروژه ها سال سال، ده 11اندازه گویم بهتمام در کشور داریم. نمیکنیم. تعداد زیادی پروژه نیمهجدیدی را آغاز نمی

نامه روز در همین راستا «. تمام در کشور وجود دارد؛ لذا مردم ندیدند که بنده جایی بروم و کلنگی به زمین بزنمنیمه

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/19840/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/19840/
https://telewebion.com/episode/2710976
https://telewebion.com/episode/2710976
https://www.javanonline.ir/fa/news/1074310/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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تمام را به تعارض منافع پیوند زده است. این روزنامه در توییتی های نیمهمطلبی را منتشر کرده است و تعدد پروژه جوان

 ین بیان کرده است:ای از این مطلب را چنخالصه

های گذشته پرداخته و علت این تمام از دولتهای انباشته شده و نیمهیادداشت روزنامه جوان به مسئله پروژه» 

 «.های سیاسی جستجو کرده استسوزی را در تعارض منافع و بده بستانسرمایه

گان باطات و وابستگی قومی است که نمایند موقعیت تعارض منافعی که نویسنده این مطلب به آن اشاره داشته از نوع ارت

 دولتمردان به آن دچار هستند. ازنظر نویسنده همین موضوع سبب شده است در بسیاری از مناطق 
ً
مجلس و بعضا

 راهی برای پیگیری منافع شخصی سیاستمداران بوده پروژه
ً
هایی تعریف شوند که در کنار عدم منفعت ملی، اساسا

 است.

 هیزات پزشکیمافیای واردات تج

که یکی از نهادهایی است که کاربران بیشترین حساسیت را در مورد تعارض منافع در آن دارند، این بار  وزارت بهداشت

قاد برخی کاربران قرار گرفته است. هرچند کاربران اشاره مشخصی به نیز در مورد واردات تجهیزات پزشکی موردانت

های مختلف در ضمن شان این است که برخی مسئوالن این وزارتخانه در دولتشخص خاصی ندارند اما مسئله اصلی

 نویسد:اند. کاربری در این مورد میمسئولیت دولتی نقش واردکننده تجهیزات پزشکی را هم داشته

زمان ذینفع آن شرکت واردات تجهیزات رتبه وزارت بهداشت باشی و همتضاد منافع! وقتی مسئول عالی امان از» 

 «.پزشکی!

آمیز به برخورداری این افراد از برخی مزایای دولتی نیز اشاره کاربری دیگر نیز عالوه بر اشاره به این موقعیت تعارض

 دارد:

های خطی و... توسط مافیا دهندهو آنژیوگرافی و شتاب MRI, CT, PETscanخبر دارید چه تعداد دستگاه » 

ای برای بخش خورد؟! بدون برپایی هیچ مناقصهجویی آمده و خاک میامنا صرفهوزارت بهداشت در انبار هیئت

 «.خصوصی با تعرفه دولتی
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