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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

  مجلس یمرکز پژوهشهادر دست بررسی طرح تعارض منافع؛  درآمد:
 

 فاطمه سرخیل 
 

طرح تعارض منافع  اتیکل ۰۰۱۱قانون تعارض منافع شکسته شد. آبان ماه  بیبه سه سال طلسم تصو بیاز قر  پس
 یهاز پژوهشمرک یاجتماع ونیسیکم یطرف ازارجاع شد.  یاجتماع ونیسیبه کم اتیزئج بیشد و جهت تصو بیتصو

 راتییتغ دید دیدر شاکله طرح مشکالت طرح را برطرف کند. حال با یاساس راتییتغ جادیمجلس را مامور کرد بدون ا
نکات  .خواهد کرد لیدقانون مطلوب و کارامد تب کیتا چه حد طرح تعارض منافع را به  ونیسیشده توسط کم جادیا

ت دوم آذر ماه جه مهیطرح تعارض منافع نوشته شده که ن یمقاله بر اساس نسخه اول متن اصالح نیمطروحه در ا
 ارائه شده است. یاظهار نظر به جهاد دانشگاه

 مفهوم تعارض منافع فیاول: تعر خان
 ایکه گو مرکز پژوهشها است یرو شیگره پ نیلاو بیقانون در دست تصو تریت یبه عبارت ایمفهوم تعارض منافع  فیتعر

 شده است. ینیب شیپ فیحل آن حذف تعر یراه حل مناسب برا

 هیه به اراآنک یشده ب فیفرد تعر یو منافع شخص یمنافع عموم نیتعارض منافع تعارض ب فیدولت، تعر حهیمتن ل  در

 هی_ نظر نیبر دکتر یما مبتن یافع در نظام حقوقمفهوم من یبپردازد. به طور کل یاز مفهوم منافع عموم قیدق فیتعر

 .مهم وجود ندارد صطالحا نیاز ا یحیصر فیتعر یوننست و در متون قاا_  یحقوق

فرد  یتهایو مسئول فیوظا نیگرفته و تعارض منافع را تعارض ب شیدر پ یگرید کردیتعارض منافع رو فیاما در تعر طرح

تفع مر  یاز منافع عموم قیدق فیدر تعر یای مشکل خال قانونطرح به گونه نیقلمداد کرده که از ا یبا منافع شخص

با ورود  که ستین ستهیاست. شا دهیحذف گرد یطور کل هتعارض منافع ب فیتعر یآنکه در متن اصالح بیشده. عج

 دهد. هیهوم ارامف نیاز ا حیو صر قیدق یقانون فی، قانونگذار نتواند تعررانیا یقانونگذار اتیتعارض منافع به ادب

 یخوردگاشخاص مشمول؛ از اصالح تا قلم
منافع را  که تعارض حهیکشور است. برخالف ل  یبالدست رانیبه تعارض منافع مد یدگیطرح تعارض منافع رس کردیرو

 وانیندر نظام حقوقی ما قکرده است.  ینیب شیآن پ یبرا یمقتض یتیریمد یو راهکارها دهیسطوح کارکنان د یدر تمام

 تری است و اولین قانونگذاریمتعددی در خصوص نظارت بر مدیران بال دستی داریم. اما تعارض منافع مفهوم گسترده

در این موضوع به عنوان یک قانون عام نیازمند شمولیت نسبت به تمام کارکنان در امور عمومی است. همچنین 

 د. باشنهای اصلی بروز تعارض مشمول طرح نمیلوگاهنهادهایی از قبیل شوراهای اسالمی شهر و روستا به عنوان گ
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به عنوان اشخاص مشمول قانون و اصالح  رانیمد ییشناسا هیمجلس ضمن اتخاذ رو یمرکز پژوهشها یمتن اصالح در

 یو همترازان آنها و رؤسا ربالتتمام و  پیمسلح از درجه سرت یروهاین نمسئولآن، همچنان فرماندهان و  بیترت

دون ببخش دیگری از نیروهای مسلح نیز جزو مشمولن طرح نیست و  اند.گنجانده نشده یدر متن اصالح هایکالنتر

 اند.مشمولن خط خورده ستیاز ل یمعقول هیتوج

 یهاآستان تیو تول یرنظامیو غ یاعم از نظام یمقام رهبر رنظریز یواحدها)»همچنین نهادهای تحت نظر رهبری 

شده به مجلس مشمول ارائه در متن طرح«( هاوابسته به آن یهاو موسسات و شرکت یاسالم انقالب یمقدس و نهادها

تحت نظر  یاشخاص حقوقاند. توضیح آنکه طرح بودند که در متن اصالحی این گروه نیز از شمول طرح خارج شده

 یرهبر یتحت نظر یوقاشخاص حق ی،عالوه بر مقامات منصوب رهبر تفاوت دارند. یبا مقامات منصوب رهبر یرهبر

 مشمول قانون بشوند. دیهم با

 مصادیق تعارض منافع؛ حذف و ابهام 
ت. مرکز اسشد که در متن اصالحی مرکز پژوهشهای تعریف قانونی دقیقی از تعارض منافع ارائه نشدهپیشتر گفته

ابهام  است! اینبود را حذف کرده پژوهشها از این مسئله فراتر رفته و حتی مصادیق تعارض منافع که در طرح ارائه شده

باشند. عالوه برآن عدم شود مشمولین قانون درک درستی از رفتار خالف قانون نداشتهدر مفاهیم قانونی موجب می

نیست  شود. دورای نسبت به مشمولین قانون میتصریح به مصادیق و مفهوم موجب اعمال رفتارهای خودسرانه و سلیقه

د. های مختلف گردای برای فشار به مدیران و مشمولن به بهانهگذاری تعارض منافع دستمایهکه با این وضع قانون

چنانکه پیش از این در نظام قانونی ما ابهام در مفهوم "اقدام علیه امنیت ملی" و عدم ارائه معیارهای دقیق موجب شده 

 هرگونه مخالفت و انتقاد از حاکمیت داخل در دامنه این عنوان 
ً
مجرمانه قرار گیرد. عدم ارائه مصادیق و تعاریف بعضا

قانونی موجب به اصطالح گل و گشاد گرفتن مفهوم میشود و هر عملی خالف ذائقه ناظر قانون به عنوان عمل خالف 

 گردد. تلقی می

همچنین پیش از این در خصوص مضرات عدم کفایت به معیارهای یک قانون عام در خصوص تعارض منافع و اختصاص 

آن به مدیران کشور گفته شد. در ادامه نکات مطروحه قابل توجه است قانون مدیریت تعارض منافع میتوانست فتح بابی 

جهت تفصیل مختصات مرتبط با مفهوم تعارض منافع باشد. به عنوان مثال در یک مطالعه اجمالی در خصوص تعارض 

گردد. اما رویکرد عدم ارائه مصادیق و توسیع یق آن آشنا میمنافع خواننده با مفهوم درب گردان به عنوان یکی از مصاد

 شود تعارض منافع در ادبیات قانونی ما آنطور که باید شناخته نشود. مفهوم، موجب می

عالوه بر نکاتی که مطرح شد اختصاص طرح به مدیران بالدستی موجب شده ضوابطی در خصوص مدیریت تعارض 

ر کلی از مختصات مدیریت تعارض منافع جدا هستند. تابعیت دوگانه مهمترین نمونه بینی شوند که به طومنافع پیش

آن است. درحالی در قوانین متعدد منع تابعیت دوگانه مدیران کشور مورد تاکید قرار گرفته، قانونگذار ضمن تکرار 
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ه منطقی آن حقیقتا دشوار مکررات تابعیت دوگانه را به صورت ضمنی از مصادیق تعارض منافع آورده. امری که توجی

 است. است و در اصالحات مرکز پژوهشها نسبت به آن توجه خاصی نشده

 منع شرکتداری برای مدیران باالدستی
طبق اصول قانونگذاری سلب حق به صورت کلی خالف قانون اساسی بلکه ایجاد محدودیت در موارد ضروری قابل 

ها به طور کلی ممنوع شده است. فارغ از وهشها سهامداری در شرکتتوجیه است. در طرح و در متن اصالحی مرکز پژ 

 منع شرکتداری برای بخش عظیمی از مشمولین این طرح که مدیران 
ً
بحث عدم توجیه سلب حق به صورت کلی، اساسا

 یسیاسی هستند بی معنا است. چرا که در اصول مدیریت تعارض منافع ایجاد محدودیت نسبت به شرکتداری در موارد

دار یک امر عمومی از موقعیت خویش جهت پیشبرد موضوع فعالیت شرکت تجاری استفاده کند. بنابراین است که عهده

ها نداشته و نباید محدودیت برای فعالیت تجاری مدیران سیاسی وظیفه مدیران سیاسی تعارضی با فعالیت تجاری آن

 ایجاد شود

 اهنگی با مفاسد اقتصادیکمیته مدیریت تعارض منافع؛ زیر نظر ستاد هم
به نظر میرسد مشکل اساسی قانونگذار ما در بخش تعارض منافع دیدگاه مقابله با فساد با آن است. در حالیکه تعارض 

ناپذیر و اساسا کارمندان در طول فعالیت کاری خویش با این مسئله بارها مواجه منافع در ادارات امری است اجتناب

 عملکرد آنها در مواجهه با آن درست یا غلط است. شوند بی آنکه بدانند می

شود شدت مقابله با آن از امری که تا پیش از این برای بسیاری رویکرد منفی و مقابله با فساد با این مفاهیم موجب می

 معنی نداشت تبدیل به یک عمل خالف با شدت گسترده شود. بنابراین بروز تعارض منافع را باید امری عادی دانست،

داران امور عمومی و نه صرفا مدیران بالدستی کشور مصادیق آن را صحیح و دقیق جلوه داد و آن را در تمام سطوح عهده

محدود کرد. امید آنکه مرکز پژوهشهای مجلس طی یک فرآیند کارشناسی دقیق نسبت به پیشنهاد ضوابط دقیق در 

صرف اعمال سلیقه و برداشت نمایندگان از مفهوم تعارض  راستای مقتضیات مدیریت تعارض منافع اقدام نموده و به

 منافع اکتفا ننماید. 

*** 

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

 الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به سودآوری بالی گردشگری سالمتعزت  

 بر عزم این وزارتخانه در مقابله با تعارض منافع در گردشگری سالمت تاکید کرد. 
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نخستین نشست هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی با حضور معاون حقوقی و امور  

 آموزش و پرورش،مجلس این وزارتخانه و مدیران وزارت متبوع برگزار و ضمن ارائه گزارش مدیریت تعارض منافع در 

 در خصوص نحوه همکاری بحث و تبادل نظر شد.

ای پژوهشگران خود را منتشر کرد. در این منشور در های مجلس شورای اسالمی منشور اخالق حرفهمرکز پژوهش 

 گذاری قرار گرفته است. بند ابعاد مختلف تعارض منافع احتمالی پژوهشگران این مرکز موضوع قاعده 4حداقل 

اصالح ماده »ریان، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: به زودی در قالب طرح علی خض 

ای موضوع تعارض منافع قضات را با جدیت و به صورت ریشه« لیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری ۸

 حل خواهیم کرد.

به تقدم تعارض منافع ساختاری در وزارت السالم حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره حجت 

ای بهداشت و درمان بر تعارض منافع فردی کارکنان، انتقال بیمه سالمت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت را نمونه

 از این تعارض منافع ساختاری خواند. 

ی هاای از سیستمشناس ورئیس اسبق مرکز امور اجتماعی آب و انرژی سیستم آب را نمونهمحمد فاضلی، جامعه 

 برداران اصلی آب است. بینی خواند که این مسئله ناشی از تعارض منافع بهرهپیشپیچیده و غیرقابل

 7011بهمن  71 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

از پاکستان و اندونزی هاییی: درستعارض منافع در بخش خصوص یریتمد 

 

 0411بهمن  5ـ ( و جامعه یتحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز) افسانه شرکت
 تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 

 

 خوب: آموختن از تجربه پاکستان یشرکت حکمرانی
تفاده از له با اسمقا ینموسسه حسابداران خبره پاکستان در ا یپاکستان و عضو شورا یلویتد یکشر -شاهیعل اسد

آن  یوصبه موارد تعارض منافع در بخش خص یدگیتجربه پاکستان در رس یحتشر یزو ن المللیینب یمایشپ یک یجنتا
که تعارض منافع  پردازد. زمانییم خصوصیبخش  یهاتوسط شرکت ینتخلف از قوان یامدهایپ یانکشور به ب

 شودیبه سازمان متبوعش شود، آنگاه گفته م یاقتصاد یا یمنجر به ضرر مال یخصوص یعضو از سازمان یک یشخص
 موارد تعارض منافع در سطوح ارشد مدرخ یبردارکاله

ً
ت گف توانیم ینبنابرا دهندیرخ م یریتیداده است. اصول

ها در پاکستان بر دوش سه شرکت یمقررات چارچوبهستند.  یبردارکاله زشکل ا ترینینهپرهز هایتموقع ینکه ا
حسابداران  مؤسسه و ؛پاکستان یبانک دولت؛ (SECPبورس و اوراق بهادار پاکستان ) کمیسیوناست: یاد اصلنه

اساسنامه در خصوص مسائل مربوط به تعارض منافع است،  ینپاکستان شامل چند قانون (.ICAPخبره پاکستان )
 یبرا یو گزارشگر یندارد مالدارد. پاکستان دو استا یافشاگر ینه  درزم یکشور مقررات جامع ینا ینهمچن

 کوچک و متوسط صادر کرده است. یهادستگاه
 تجربه اندونزی: یتیچندمل یوکارهاکسب ینهدر زم یریپذبرنامه انطباق اجرای
شرکت در  ینهزار کارمند در سراسر جهان دارد. ا 01۱از  یشاست که ب یجهان یلیاردیشرکت چندم یک یربا شرکت

صار، با انح یتقانون رقابت و ضد یدشده،تول یدر قبال کالها یتهمچون مسئول شمارییب یمعرض مخاطرات حقوق
مرتکب  0۹۹1در دهه  یرقرار دارد. شرکت با محیطییستو مسائل ز یاتیمال یابیارز ی،مشاجره بر سر حقوق انحصار

خود  یشرکت یریپذطباقبرنامه ان ینشرکت نخست ینا یلدل ینپرداخت کرد. به هم ینیسنگ هاییمهتخلف شده و جر
 منتشر کرد.  0۹۹۹را در سال 

بخش  تعارض منافع در یریتمد یقانون برا یواترهاوس کوپرز درباره نحوه اجرا یسارشد شرکت پرا یکشر -یزر کلیف
اجرا  یدرستکشور قانون به ینروبرو است. در ا یادیز یهابا چالش یدر اندونز یشرکت فضای: نویسدیم یخصوص

و سبب  دهدیرا نشان م ییرمسائل مقاومت در برابر تغ ینمردم وجود دارد. ا ینب یدیشد اعتمادییو ب شودینم
 وکار هستند.که درصدد انجام کسب شودیم یکسان یندر ب یدیناام یدتشد

 

 ی،کل یاهتعارض منافع، چارچوب یفتعر»تعارض منافع با عنوان  یریتفصل پنجم کتاب مد یمعرف یادداشت ین** ا
امعه و ج یتحاکم یاست که توسط مرکز توانمندساز «المللیینعمل مناسب در سطح ب یو الگوها ی،نهاد ی،حقوق

 شده است.ترجمه
 جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://iran-bssc.ir/?p=21021
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  یساز منظر کشور سوئ یدولت هاییتتعارض منافع و نظارت بر فعال

 

 0411بهمن  ۹ـ ( و جامعه یتحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز) رضاییراضیه شیخ
 تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 

 

 استدلل «یو شرکت یدولت ی،جهان یع در حکمرانتعارض مناف»از کتاب  ایدر مقاله یشندلر، استاد حقوق عموم

متفاوت باشد و  یدبا یو فرهنگ یاسیس یهاینهها و زماز تعارض منافع بر اساس سنت یشگیریکه پ کندیم

از آن به طور  یدارد، انواع یتعارض منافع ابعاد مختلف اگرچه جهان شمول کارساز نخواهند بود. یهادستورالعمل

 :شودیم یترعا یحقوق هاییستمرب هستند که دو نوع آن در اکثر سمشخص نامطلوب و مخ

 گیرد؛یکه شخص مسئول، منافع خودش را در نظر م یمنافع شخص تعارض 

 کندیدنبال نم یکسانیمنافع عموم را به طور  یمنطق یلکه شخص مسئول بدون دل یمنافع تعارض. 

اند اما در در نظر گرفته یفریاحکام ک یااند و کرده یترا تقواز تعارض منافع، نظارت خود  یشگیریبه منظور پ کشورها

 هاینهیو زم یفبه وظا یبستگ گیرد،یاز تعارض منافع که منافع به طور مساوات مورد توجه قرار نم ییهامورد جنبه

 .یستچ یرداد که تعارض منافع تحت تأث یصتشخ توانیم یسازمان دارد و به سخت یقانون

 کشورها، دستگاه ییاجرا یهاساختارها و فرهنگ ایینهو زم یفرهنگ یهانشان دادن تفاوت یبرا دهیسنادامه نو در

 کوچک ی؛خاص حکمران یاز ساختارها یوجود برخ یلبه دل یس. در سوئکندیم یسهو آلمان را مقا یسسوئ یادار

 ایهیتموقع ی،بخش خصوص و یدولت اجراییدستگاه  یدگیآن؛ و در هم تن یکشور و سازمان دولت یاسبودن مق

 کشور وجود دارد. یندر ا یاریتعارض منافع بس

ه شامل: ک کندیرا مرور م یسسوئ یدولت یهاتعارض منافع در اداره یریتمد یبرا یقانون یسازوکارها یسندهنو سپس

 ست.ا یفریک ینو قوان یی؛اجرا یهرو ینسازمان؛ قوان ییاجرا ینقوان ی؛در بخش دولت یاستخدام ینقوان

 شوند،یم قیتشو طرفییبه ب یدولت ینمسئول یسکه در سوئ شودیمورد اشاره م ینبه ا یاستخدام ینبخش قوان در

بر  سیسوئ ییاجرا یهرو ینقوان در. یستندن یاو مزا یههد یافتمجاز به در ینشغل دوم وجود دارد، مسئول یتممنوع

به طور روشن توسط مردم احساس شود. در  یدبلکه آثار آن با اجرا شود یدتنها بادارند که عدالت نه یداصل تاک ینا

کنار  هاییرگ یمو مسئولن به طور داوطلبانه از تصم دهندیموارد شبهه تعارض منافع را مورد توجه قرار م یحت یجهنت

 . کشندیم

 میمستق یاو  یرمستقیمغ یهارشوه یبرا یراخ یهارشوه را ممنوع کرده است و در سال یسسوئ یفریک نینقوا

 یازمتا یا. عالوه بر رشوه دادن و گرفتن، قبول هرگونه انتفاع و شودیو حبس تا پنج سال را موجب م ینقد یهامجازت

 .آیدیجرم به حساب م یزن یرقانونیغ

 یدولت ی،جهان ی( تعارض منافع در حکمران۲10۲. )یسندگاننو به نقل از منبع زیر است: مجموعه یادداشت ین** ا

 .یو جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یتحاکم ی. تهران: مرکز توانمندسازیشرکتو 
 جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://iran-bssc.ir/?p=21074
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 تعارض منافع قضات یریتمد یبرا یطرح یهته   

 

 0411بهمن  01ـ ( اصل نود مجلس یسیونکم ییسهر یاتعضو ه) یانخضر یعل
 تعارض منافع در حوزه حقوقی و قضایی 

 

)مدظله یمقام معظم رهبر یاتشعار سال و عمل به منو یکسب و کار در راستا یمجوزها یصدور برخ یلطرح تسه
هبان طرح نگ یشوراد. فعالن کسب و کارها بردار  یپا یششده است و به دنبال آن است تا موانع را از پ یم( تنظیالعال

و هم به جا بود. چرا که قضات از  یقهم دق یراداتا ینرا نسبت به آن وارد کرد که ا یراداتیکرد و ا یمذکور را بررس
تعارض منافع قضات است.  یریتوع مجلس مدپروانه وکالت محرز است و موض سبک یبرا یگاهشانجا یلحاظ علم

که  یتاختالفا یفتکل یینو تع یصدور مجوزها در سال جار یلطرح تسه تریعشدن هر چه سر ییبا توجه به لزوم اجرا
 دگانینوجود دارد، نما یهو قوه قضائ یصنف یانمتول ینآزمون وکالت ب یخصوصا در حال حاضر بر سر نحوه برگزار

موافقت با حذف موضوع قضات  رودیم ید. امکنندیبرطرف م یگرینافع قضات را در طرح درفع تعارض م وعموض
 یحهل  ۸اصالح ماده »در قالب طرح  یبه زود کند. ینمحترم نگهبان را تام یطرح، هر چه زودتر نظر شورا یندر ا

 یمخواه حل اییشهر رتوو به ص یتموضوع تعارض منافع قضات را با جد «یدادگستر یاستقالل کانون وکال یقانون
اند، هشکل داد یتیحاکم یهارا در دوران اشتغال خود در دستگاه یعیوس یافراد که شبکه ارتباط یناز ا یبرخ کرد.

رشد و  ازسینهخود، زم ینپرونده موکل یشبردپ یارتباطات برا ینپروانه وکالت با سوءاستفاده از هم یافتپس از در
 یرخبه سبب تعارض منافع بالقوه، ب یگر،د ی. از سوشوندیم ییاجرا یهادستگاه یرو ساقضا  توسعه فساد در دستگاه

که  ماتییتا از اخذ تصم گیرندیتمام تالش خود را به کار م سازی،یمتصم یا گیرییمتصم ایهافراد در بزنگاه یناز ا
 یز،ن یگرانتوسط د یماتیتصم ینذ چناز اتخا یا یزپره زندیضربه م یآنها در بازار خدمات حقوق یشغل یندهبه آ

 کنند.  یریجلوگ
 خانه ملت 

 

تعارض منافع یامدپ ین" مهمتری" انحصارطلب 

 

 0411بهمن  01ـ ( اوپکس یهاتحاد یرهمد یئتعضو ه)صدیقه سعیدی 
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه کسب 

 

نحصار آنها مسئله ا یناز مهمتر یکیکشور خواهد بود، اما  یاقتصاد یستمدر س یمنافع موجب مشکالت فراوان تعارض
خاص دست بال را  یااز افراد در حوزه یمعنا که گروه ینتعارض منافع است بد یامدهایاز پ یکیست . انحصار ا

ند مشاهده نمود، چ یهای نفتفرآورده یدوان در صنعت تولتیشوند. نمونه بارز آن را م یگراند یتداشته و مانع فعال
ته لوبکات و ... را به دست گرف یهکنترل عرضه مواد اول ) اما به واقع وابسته به حکومت( یشرکت به اصطالح خصوص

 اند. یستادهباز ا یتهای کوچک تر از فعالشرکت یادیز یارو تعداد بس
 یمیصادرکنندگان نفت و گاز و پتروش یهاتحاد 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/494157
https://www.icana.ir/Fa/News/494157
http://www.opex.ir/fa/news/31759
http://www.opex.ir/fa/news/31759
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 یدر حوزه انرژ یتو شفاف یگر یمتعارض منافع، تنظ 

 

 0411بهمن  00ـ ( اتاق تهران یستز یطو مح یانرژ یسیونکم یسرئ)یدار رضا پد
  وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه کسب 

 

از وقوع  ممانعت یبرا یشگیرانهپ یاهای نرم یاستسدهد که تعارض منافع نشان می ینهموفق در زم یتجربه کشورها
های یاستس ی، کره جنوب0۹۹1مثال در اواخر دهه  یتر و کارآمد تر است. برا ینهکم هز ی،های اقتصادیناهنجار

 بهاد مبارزه با فس یبرا یشگیرانههای سخت و پیاستکرد. حرکت از س یجادمبارزه با فساد در کشور ا یبرا یدیجد
 .یدآبه حساب می یهای تعارض منافع در کره جنوبیاستدر س یهای نرم و بازدارنده، نقطه عطفستیاسمت س

قررات و م یماز وقوع فساد است. با تنظ یریجلوگ یبرا یشگیریهای نرم و پیاستتعارض منافع از جمله س یریتمد
از  یادیتوان تا حد زمنافع، میهای تعارض تیحداقل کاهش مخاطرات موقع یابردن  یناز ب یهایی برایخط مش

 یفرض استوار است که اگر چه کنترل درون یشپ ینمفهوم بر ا ینکرد. ا یریحاصل از آن جلوگ یبروز فساد و ناکارآمد
توانند مانع از ارتکات به خالف گردند. اما ترس می یاترحم  ی،مذهب یباورها ی،های اجتماعاز وجدان، ارزش یناش
ه ناظر بر بوده ک یهای نهادیشآرا یازمندو ن یستندن یکاف یهای درونوع هر گونه فساد، کنترلاز وق یشگیریپ یبرا

 کنند.  یریاز وقوع فساد باشند و از وقوع آن جلوگ یشهای پیتموقع
غول بکار و امثالهم مش یروگاهین یشگاهی،پترو پال  یشی،پال  یعصنا یرهای پر مخاطره نظکه در حوزه ییگروهها یبرا
ها شامل نقاط تعامل بخش حوزه ینقبول ارائه شود. ا یرقابلاز رفتارها و روابط غ یترییجز یقمصاد یدستند، باه

 شوند. می یدولت یهای عقد قراردادهاینددولت و فرآ یگر یمو تنظ یحوزه تدارکات، بازرس ی،و دولت یخصوص
 یزه انرژرا در حو یتو شفاف یگریمض منافع، تنظتعار یریتمد یگفته ضرورت دارد راهکارها یشتوجه به نکات پ با

نعت نفت ص یونفدراس یزو ن یبدست آمده در پارلمان بخش خصوص یاتاز تجرب یریگو با بهره یریتیمد یترا با درا
" شوند، غالباکه با تعارض منافع مواجه می یاشخاص کهنمود  یدمطرح و تاک یهای حوزه انرژبعنوان تشکل یرانا

 کنند.  یریتموجود را مد یتوضع ید بدرستتوانننمی
 یمیصادرکنندگان نفت و گاز و پتروش یهتحادا 

 
 

 پیگیری مسئله تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش 

 

 0411بهمن  00ـ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 
 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

ع های بروز تعارض منافیتکامل موقع یمنافذو احصا یهتعارض منافع و با هدف انسداد کل یریتتحقق مد یدر راستا
 وزارت متبوع با یرانو مد یباجهاد دانشگاه یو همکار ینشست هماهنگ ینهای فساد زا در دستگاه نخستینهو زم

تعارض منافع در آموزش و پرورش ارائه و در  یریتنشست گزارش مد یندر ا برگزار شد. یلشک یحضور قاسم احمد
 بحث و تبادل نظر شد. یخصوص نحوه همکار

 وزارت آموزش و پرورش 
 

http://www.opex.ir/fa/news/31763
http://www.opex.ir/fa/news/31763
https://medu.ir/fa/news/item/1875603
https://medu.ir/fa/news/item/1875603
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  نظام سالمت  گذارانیاستتعارض منافع ستوقف طرح پزشک خانواده و 

 

 0411بهمن  00ـ ( بهداشت و درمان مجلس یسیونعضو کم)یبدی م یرمحمدیم یلجل
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

ها به صورت از استان یبار توسط دولت وقت در برخ یننخست یبرا 0۷۳۱برنامه پزشک خانواده از سال  یاجرا
 .یستیمکامل آن در کشور ن یشاهد اجرا هنوزسال  ۲4آغاز شد. اما متأسفانه باوجود گذشت  یشیآزما

مختلف و  یهابهداشت دولت یوزرا یطرح از سو ینا یاجرا ینبود اراده برا بر یبدی،م یرمحمدیم یلجل یدس 
 یحو توض داندیخانواده در کشور م یطرح پزشک یموانع اجرا ینترطرح را مهم ینا یها با اجراتعارض منافع آن

ت و ممکن اس یابدیمردم به پزشکان متخصص کاهش م یمخانواده، مراجعه مستق یبرنامه پزشک ی: با اجرادهدیم
د وجود نداشته باش یهدو قوه مقننه و مجر یاز سو یکه عزم جد یتا زمان پزشکان نگران کاهش درآمد خود باشند. ینا

متأسفانه هم  بود. یمطرح نخواه ینا یتخصص مطرح باشد شاهد اجراع پزشکان متخصص و فوقو تعارض مناف
 برنامه مهم در مجلس و وزارت بهداشت وجود ندارد. ینا یو اجرا یگیریپ یبرا یعزم و اراده جد یزاکنون ن

 نسیم آنالین 
 

  مجلس  یهامرکز پژوهش یامنشور اخالق حرفهمدیریت تعارض منافع در 

 

 0411بهمن  0۲ـ ی مجلس شورای اسالمی( هامرکز پژوهش یسرئ)ی ابک نگاهدارب
 حوزه علوم، تحقیقات و فناوری تعارض منافع در 

 

ر ها دمرکز پژوهش یسرئ یبابک نگاهدار مجلس منتشر شد. یهاپژوهشگران مرکز پژوهش یامنشور اخالق حرفه
ناصر ع نیاز مهم تر یکیو نظر  یها گفت: استقالل راپژوهشگران مرکز پژوهش یامراسم سوگند منشور اخالق حرفه

ما پاسداشت منافع و حقوق مردم در  فهیشود. وظ تیرعا دیمجلس با یهاز پژوهشاست که در مرک یااخالق حرفه
 یرا به پا یمنافع مردم و مصالح جمع دیاست. نبا برهبر معظم انقال یو تحقق رهنمودها یچارچوب قانون اساس

 یمنافع فرد راساسو ب یمدچار تعارض منافع شو یدنبا ی. در اعالم نظرات کارشناسمیکن یقربان یو باند یمنافع بخش
 در اصول مرتبط با تعارض منافع این منشور آمده است:  .یمخود اعالم نظر کن

اظهارنظر به آنها ارجاع  یدر صورت وجود تعارض منافع در آنچه برا -0 :دیو پژوهشگران مرکز با یعلم اتیه یاعضا»
 به مد

ً
 انیم یکار ریغ یروابط شخص -۲ ع دهند.اطال یمقتض میاتخاذ تصم یمربوط خود برا ریشده، موضوع را کتبا

 رشیها( را موجب پذدستگاه ریکارشناسان سا ایمحترم مجلس  ندگانی)اعم از نما یخود و فعالن قانونگذار
 یپژوهش یهاتیاز فعال یدر صورت آگاه -۷ قرار ندهند. یسینوو قانون یبا اصول قانونگذار ریمغا یشنهادهایپ

که موجب صدمه  یاز هر اقدام -4 خود برسانند. ریموضوع را کتبا به اطالع مد گر،ید ییرااج یهادر دستگاه یمواز
 زند؛یرهبپ هیهرگونه هد افتیاز در یکار فیدر مقام انجام وظا نکهیاز جمله ا ند؛ینما زیپره شودیبه استقالل آنها م

 ییرااج یهادستگاه ریدولت و سامجلس،  ندگانیاز نما یناحق یخود و وابستگانش تقاضا یدر خصوص امور شخص
 «د.نشون یمقامات حکومت ریمجلس و سا ندگانیبه نما گرانید یشخص هیتوص اینامه  لنکنند و واسطه انتقا

 های مجلسپایگاه مرکز پژوهش 
 

https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-174/2374555-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-174/2374555-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1681196
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1681196
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1681196
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1681196
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 المللیینب یمدن ینهادهادر تعارض منافع کارکنان مدیریت  

 

 0411بهمن  00ـ ( امعهو ج یتحاکم یمرکز توانمندساز )کارشناس زهره سروشفر
 تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی 

 

است که آگوست گانگا مالونگا آن را در کتاب  یانام مقاله «المللیینب یمدن یتعارض منافع در کارکنان نهادها»

 یسازمان توسعه و همکار یمشاور حقوق یآورده است. و «یو شرکت یدولت ی،جهان یتعارض منافع در حکمران»

به سازمان خود دچار  یو وفادار یمل یوفادار ینب یگاهشانجا یلبه دل المللیینب یمدن یاست. نهادها یاقتصاد

 اند از:ها وجود دارد عبارتسازمان ینکه در ا یتعارض منافع مصادیقهستند.  یادیتعارض منافع بن

هاست. سازمان یندر ا یخیو تار یتعارض اساس یکبه سازمان  یو وفادار یمل یوفادار یانتعارض م :استقالل

 یناست که در ا یتموقع ینا یریتهر قدرت خارج از سازمان راه مد یاعضو  یهاگرفتن دستور از دولت یتممنوع

 .شودیها اجرا مسازمان

 یابر  یافتخار یههر نوع هد یا یگزارسپاس یه،قبول هر نوع هد :یافتخار هاییاهدائ ی،گزارسپاس یه،هد تمایز

م رد کردنش مذمو یااز رسوم و فرهنگ آن جامعه باشد  یدادن جزئ یههد ینکهها ممنوع است مگر اسازمان ینکنان اکار 

ها ندر سازما یههد یافتدر یبرا ییهاصورت دستورالعمل اینرد کردن آن به کار ضربه وارد کند. در  ینکها یاباشد 

 وجود دارد.

اند. تعارض منافع قلمداد شده یقمصاد ینترعنوان مهمبه یمسائل مال هاسازمان یدر تمام :یمنفعت مال یا بهره

 . کنندیکارکنان استفاده م یمنافع مال یافشاساز یوهش ازها سازمان یتموقع ینا یریتمد یبرا

هر نوع ارتباط و  المللیینب یهاسازمان :یکانو نزد یشانخو یشغل یو ارتقا ییاجرا یریتمد استخدام،

واجه م یتو محدود یتها با ممنوعسازمان ینا یرانکارکنان و مد یرا برا یانو آشنا یشاندر خصوص خو گیرییمتصم

 اند.کرده

 یهاکارکنان سازمان :یرانتفاعیغ یهاو سازمان یخارج از نهاد و روابط با بخش خصوص هایفعالیت

فعال  یانقش ثابت  یرفتنپذ ILOن را ندارند. در خارج از آن سازما یتیفعال یچسازمان اجازه ه ییدبدون تأ المللیینب

 هستند را ممنوع کرده است.  یعموم گذارییاستبر س یرگذاریکه به دنبال تأث یردولتیغ یهادر سازمان

 یاربس المللیینب یهاگردان در سازمان یهادرب یتموقع پس از ترک منصب و درز اطالعات محرمانه: دوره

بخش  یناند و دائم بمدت شاغلکوتاه یهاصورت پروژهبه یشترب یروهاها امروزه نسازمان یندارد. در ا یتاهم

تعهد خود را در قبال حفظ  ید،بعد از ورود به شغل جد یدکارکنان با ینوآمدند. اها در رفتسازمان ینو ا یخصوص

 نگه دارند. المللیینسازمان ب رد یشیناطالعات محرمانه شغل پ

است که توسط مرکز  «یو شرکت یدولت ی،جهان یتعارض منافع در حکمران»از کتاب  یامقاله یمطلب معرف این

 .شودیمنتشر م یزودشده و بهو جامعه ترجمه یتحاکم یتوانمندساز
 جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://iran-bssc.ir/?p=21062


 

 

 

 

 

 12 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 تعارض منافع شود  یجادا سازینهزم یدانتصابات وزارت بهداشت نبا 

 

 0411بهمن  0۲ـ ( اصل نود مجلس یسیونکم یسرئ)ی االسالم حسن شجاعحجت
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 دارد اما آن چه که مهم ینیو مخالف ینموافق ی،و کارآمد یاشت از جهت فنبهد یرانتصابات صورت گرفته توسط وز
عارض منافع توجه به ت شود. یتعارض منافع فرد یجادساز ا ینهزم یدانتصابات نبا یننکته است که ا یناست توجه به ا

 ،یمنافع ساختاراست. در تعارض  یفراتر از تعارض منافع فرد یمهم است اما تعارض منافع ساختار یاربس یفرد
مثال  ی. برایرداست که منافع و مصالح ساختار در تعارض با منافع و مصالح مردم قرار گ یاساختار به گونه یطراح

 است. نمونه تعارض منافع یسالمت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت و آموزش پزشک یمهانتقال ب
از تعارض منافع  یحل معضالت ناش ی، تالش برااصل نود تاکنون بر آن تمرکز داشته یسیونکه کم یزیآن چ 

 . یمهم غفلت نکن یهای فرداست که از تعارض منافع ینبوده است اما تالش ما ا یساختار
 خبرگزاری تسنیم 

 

  یران با تعارض منافع مد ینشنظام ناکارآمد گزپیوند 

 

 0411بهمن  0۲ـ ( دانشگاه چمران اهواز یعلم اتیاقتصاددان و عضو ه) افقه یمرتض
  کلیات تعارض منافع 

 

 متخصص، یانسان یروهاین ییردر به کارگ یو تنگ نظر یانقالب محدود نگر یروزیبعد از گذشت چهار دهه از پ
انتخاب  یوهش ایناست.  یافتهگسترش  یزن یدلسوز و وطن دوست نه تنها اصالح نشده بلکه در ابعاد و سطوح مختلف

و هم  ن،ییارشد تا سطوح پا یرانکشور و هم در سطح مد سازانیمو تصم گیرانیمهم در سطح تصم ینشو انتصاب گز
 یازنت و امترا را هایریتبه مد یابیاز افراد، دست یاریهاست که بساست. سال فتهیا یتسر یاندر سطح کارکنان و مجر

 ب هاینشگز ینگونه. از آنجا که اکنندیکسب آن تالش فراوان م ینموده و برا یخود تلق یبرا
ً
ر اساس و انتصابات عمدتا

صورت  هایوابستگ ینز هما یناش هاییبا چشم پوش هایابیاست، ارز یلیو فام یقوم یاسی،س ی،روابط حزب
ارآمد ناک یهرو ینو انتصاب. تداوم ا ینشها در زمان گزانجام تعهدات و وعده ینه براساس عملکردها و چگونگ گیردیم

 هاست تعارض منافعکار را به آنجا رسانده که مدت یتی،حاکم یرانو مد گیرانیمو انتصاب تصم ینشدر نظام گز
 یراناب مدو انتص ینشگز یوهش ینو مضرتر ینبدتر ین،ا ید. شاشودینم یتموارد رعا یاریدر بس یزن یو عموم یشخص

 یدر راستا یخصوص یهاکه شرکت شوندیانتخاب م گیریمتصم یهادر دستگاه یرانیهاست که مدباشد. سال
اند( . ردهک یسأست یاسیبا استفاده از قدرت س یتدر مدت مسوول یااند ازقبل داشته یا) دارندخود  یدولت یتمسوول

افع بر من یمنافع شخص یحبه ترج یرانمد ینا یشو کارآمد، گرا طرفیب یابینظام ارز یک یاباست در غ یهیبد
مردم و  یانو ضرر و ز اص،خ یگروه یانبوه برا یطرف موجب کسب درآمدها یککه از  یکند. امر ینیسنگ یعموم

 شده است.  یگرد یجامعه از سو
 روزنامه تعادل 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/12/2654974
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/12/2654974
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-87/186513-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-87/186513-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 یواقع یتعارض منافع، مطالبه مهم بخش خصوص 

 

نندگان صادرکیه سالنه اتحاد یشهما ینپانزدهم یگذاریاستس یشورا یسرئ)ی پدرام سلطان
 0411بهمن  0۲ـ یران( ا یمیهای نفت، گاز و پتروشفرآورده

 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه کسب 
 

های شرکت یشو افزا یدایشل ابزار قدرت، اعم از اقتصاد و پول منجر به پدر تصاحب کام یتنادرست حاکم یکردرو
بته و تعارض منافع هستند. ال یاقتصاد یتشده است که مصداق بارز عدم شفاف یردولتیغ یو عموم یدولت یپوشش
شده اند،  یتصادبال که منجر به رفاه و رشد اق یوردرست و بهره یریتمد یوهتر و با ش یهای با سابقه طولنیتحاکم

و توسعه اقتصاد باشند، نه  یگذار رفاهیاستس یدها بااند که دولت یرفتهعمل کردند و آنها پذ یوهش ینخالف ا
 یکمرانکه در ح ییو مبارزه با پول شو یاتیهای مالنظام یجادو ا یتآن، با وضع مقررات و شفاف یدیتحد یاستگذارس

به  یبنگاه بزرگ یچگذشته است ه یساز یکه از اصل خصوص یدوران یاجرا نشده است. چرا که در ط یما به خوب
 یگونه حکمران ینکشور ارائه شده اند، ا یآنها به بخش عموم یواگذار نشده و عماًل همگ یواقع یبخش خصوص

 ت و درای نخواهد داشیندهو رشد پا یوستهپ یرمس یاقتصاد توسعهدهد، اقتصاد شفاف نداشته و فساد را کاهش نمی
 دست و پا خواهد زد. یباتالق، فعالن اقتصاد ینهم

 یانبه جر ییها و نقدهابحث ی،دست یینپا یعارزش افزوده در صنا یجاداز هفت سال قبل جهت ا یاتاق بازرگان
تضاد  یحهانجام شد، در ل  44اصل  یاستهایقانون س ۱ماده  یاجرا یهایی که برایگیریداشته و با پ سازییخصوص

 در س یعموثر بود. صنا یبرق تا حد یگولتورمنافع و ر 
ً
 یهستند و طب یبخش خصولت یطرهبزرگ ما هم عموما

ً
 عتا

 ینخواهد بود و ا یواقع یکمتر از بخش خصوص یارتضاد منافع بس یریتآنها در انجام مد یو همراه یهمگام
 کننده است.نگران

 مصداق ی،های حساس اقتصادکانون یاداره خانوادگنهادها و  یردر دولت و سا یرگ یمتصم یرانهمزمان مد یتفعال
 گر،ید یدارد که در حالت متداول آن در کشورها یانکشور جر یبارز تعارض منافع است که به وضوح در بدنه حکمران

 .شدخواهد  یخاط یرمد یتو محکوم یمهباعث اخراج، جر
 یمیکنندگان نفت و گاز و پتروشصادر  یهاتحاد 

 

 حوزه است  ینسالمت مستلزم رفع تعارض منافع در ا یتوسعه گردشگر 

 

 0411بهمن  0۷ـ ی( دست یعو صنا یگردشگر ی،فرهنگ یراثم یروز)ی ضرغام اللهعزت
 تعارض منافع در حوزه گردشگری 

 

 تیته است، مانع از فعالقرار گرف یفرهنگ یراثکار وزارت م ستورکه در د یو اقدامات هایزیربرنامه یهدر سا یدواریمام
ردن .هرچند کوتاه کیمشو کنند،یم یکه با تعارض منافع اقدام به سوداگر گرییلتسه یهاو جولن دللن و شرکت

 موجب شکل شودیسالمت م یتعارض منافع در حوزه گردشگر یجادکه موجب ا ییهادست
ً
 یاعتراضات یریگقطعا

 با ت
ً
 نیو پرسودتر ینتربه عنوان موفق تواندیسالمت م یامر، گردشگر ینحقق ااز سمت آنان خواهد شد، اما حتما

 را فراهم آورد. یو انتفاع اقتصاد یارزآور تکشور موجبا یبخش صنعت گردشگر
 اعتماد آنالین 

 

http://www.opex.ir/fa/news/31767
http://www.opex.ir/fa/news/31767
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-23/535720-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-23/535720-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 است ینفعانهتعارض منافع ذات اقتصاد ذ 

 

 0411بهمن  04ـ ان ایران( اقتصاددان)دبیر انجمن  یمولو یمانپ
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه کسب 

 

 انیر وجود دارد. ا یرهو غ یفولد، لوازم خانگ یمی،شود در بخش پتروشمی یدهد یرانا یعتعارض منافع در همه صنا
خش نشده است بلکه ب بزرگ یلیبخش خ ینکه ا یمدار یاقتصاد بخش دولت ینای دارد که در اینفعانهذ یاقتصاد

 یزمان در ها شکل گرفته است.سال ینا یبوده که ط یهای خصولتدر قالب شرکت ینفعذ یاز مجموعه نهادها یبزرگ
 یک ینهامه اه یابدمی یشافزا یکبارهنرخ خوراک به  یاشود و می یینتع یمیشبه صادرات بر محصولت پتروش یککه 

ندهد. همان طور که تا الن هم  یرو یکبارهاقدامات به  ینشود تا چن یاقتصاد رقابت یداست. با ینفعانهحرکت ذ
اسفانه مت یزشده بودند ن یلاقتصاد تشک یانسجام بخش خصوص یکه برا یزن یهای بخش خصوصانجمن یمشاهد

 شود.هم می یشترب یوابستگ ینگرفتند و ا قرارها یولتهای بزرگ و خصشرکت یاردر اخت
  یمیصادرکنندگان نفت و گاز و پتروش یهاتحاد 

 

 آب یک سیستم پیچیده و درگیر تعارض منافع است 

 

 0411بهمن  0۱ـ ی( آب و انرژ یاسبق مرکز امور اجتماع یسرئشناس و)جامعهمحمد فاضلی
 تعارض منافع در حوزه آب 

 

 تیسز یطصنعت و مح ی،کشاورزان، آب شرب و شهر یهاانسان است. در بخش یمتاثر از کنشگر یستمس یکآب 

 یارآن بس یریپذ یبینیشاست و پ یچیدهاساسا پ یستمس ینگفت ا توانیم یجهدارد. در نت یرتاث یستمس ینانسان بر ا

هستند و  دهیچیپ یآب هاییستمگفت س یدبا یاست. به عبارت یتعارض منافع و کنش انسان یراست، چرا که درگ مک

 یشرب و بهداشت شهر ی،اورزصنعت، کش یست،ز یطمح. است یآنها به شدت مرتبط با رفتار انسان یتوضع

حال تعارض منافع دارند. در بخش  ینهستند و در ع یرفتار یرهایموارد تابع متغ یناآب هستند.  یبرداران اصلبهره

عارضات ت و. کندیکه کشت گندم دارد، آب مصرف م یاز کشاورز یشترب کندیکه برنج کشت م یکشاورز ی،کشاورز

ل ح توانندیم یوقت یچیدهپ هاییستمس. بر وجود داردآب یهابخش یندام از اهر ک یانمشابه که در هر بخش و م

 ینجادر ا – اهیستمس ینا نفعانیتمام ذ یانم گسترده یهمکار یکبرسند که  یداریسطح بالتر از پا یکشوند و به 

 یمقوله آب یک یهمکار ینوجود داشته باشد. ا -و صنعت یستز یطمح ی،و بهداشت، کشاورز یآب شرب شهر

 یمعنا که اگر کشاورزان بخواهند با صنعت همکار یناست. به ا یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع یابلکه مقوله یست،ن

 یو کنش اقتصاد یآب یبازارها یازمندن یهمکار ینمعامله هستند. ا یو مذاکره و در موارد وگوتگف یازمندکنند ن

 . تندهس یمسائل آب اساسا مسائل رفتار یناست. بنابرا
 روزنامه پیام ما 

 

http://www.opex.ir/fa/news/31775
https://payamema.ir/payam/articlerelation/63356
https://payamema.ir/payam/articlerelation/63356
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 وکارهای اجرایی، مانعی مقابل تسهیل مجوز کسبتعارض منافع دستگاه  

 

 0411بهمن  0۱ـ ( مجلس یهامرکز پژوهش یمعاون مطالعات اقتصاد) یشهباز یموس
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی 

 

ود شود. حد لیو سپس تسه فیها در کشور ابتدا تعره مجوز تمام کسب و کاربوده ک نیا 44قانون اصل  ۳هدف ماده 
نشان  ماده نیما از عملکرد ا یابیسه بار اصالح شده است. ارز زیو تا به حال ن گذردیقانون م نیا بیسال از تصو 0۷

 یلز دل ا یکیور ما در کش .میکسب و کار در کشور نداشت یهامجوز لیدر تسه یچندان قیکه متاسفانه توف دهدیم
ه ک یگریکشور است. چالش د یوبمع یو ساختار ادار یبروکراس ی،سالر یوانها نظام دصدور مجوز یلعمده تسه

آن را حل کند.  تواندیقانون نم یناست که لزوما ا یطالئ یهاها و امضادرون دستگاه یوجود دارد تعارض منافع جد
 یهاکه در حوزه مجوز یکارشناسان یا دهندیکه مجوز بخش معدن را م انییر به طور مثال؛ اگر کنترل نشود تا مد

 ینا رب آن نباشند. ینفعشرکت نباشند، در واقع خودشان ذ یننداشته و سهامدار ا یشرکت معدن کنند؛یمعدن کار م
عارض ت یحهل  یک. چند سال است که یمو قانون تعارض منافع در کشورمان ندار گیردیصورت نم یکنترل یچموارد ه

از  ییک یننکرده است؛ بنابرا یبهنوز آن را تصو یزداشت، مجلس ن یراداتیمنافع داده شده بود که ناقص بود و ا
 .گرددیم رها ببه وجود تعارض منافع در دستگاه یاصل هاییشهر

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 

 
 

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/534898-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
 

 0411بهمن  0۷جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی/ /   نامه یا تعارض منافع؟آماده نبودن آیین 

 0411بهمن  05/  کانال آخرین خبر/  چیست؟ تعارض منافع 
 

 

  

https://www.yjc.news/fa/news/8049054
https://www.yjc.news/fa/news/8049054
https://www.khabarvarzeshi.com/news/348554
https://www.khabarvarzeshi.com/news/348554
https://www.khabarvarzeshi.com/news/348554
https://www.aparat.com/v/uerTp/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 ض منافع بدون حمایت ذینفعان ممکن نیستمدیریت تعار  تحلیل فضای مجازی:
 گذاریلزوم اقناع جامعه در سیاست

 

 محمد عادلی 
 

در هفته گذشته بیشترین توجهات در مورد موضوع تعارض منافع معطوف به اقدام کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ا سو موافقان این اقدام آن ر یک بوده است که طرح جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت را تأیید کرده است. از

دانند و در سوی دیگر مخالفان پایین آمدن کیفیت آموزش پزشکی و افزایش تعداد راهی برای شکستن انحصار می
که وجود  ایگیری هر دو طرف نکتهدانند. فارغ از نکات مندرج در جهتکیفیت را نتیجه آن میالتحصیالن بیفارغ

ها خوبی درباره این موضوع اقناع کنند. این مخالفتاند جامعه را بهمجلس نتوانسته دارد آن است که نمایندگان
های مجلس مانند فروش سربازی قرار داده و شود که کاربران آن را در کنار دیگر طرحخصوص زمانی شدیدتر میبه

 شوند.وهی خاص پیگیری میها نه برای مردم که احتماالً به دلیل منافع گر رسند که این طرحبه این نتیجه می

 

اگر تعارض منافع را به زبانی ساده فرصتی برای ترجیح منافع شخصی یا گروهی به منافع عمومی تعریف کنیم، از هیچ 

بین اهمیت دارد این است که گاهی اوقات مبارزه با ای که دراینراهی برای مبارزه با آن نباید فروگذاشت؛ اما نکته

 همان مسئله تواندتعارض منافع می
ً
ت که ای اسبه ضد خود تبدیل شده و ازقضا این مسیر را دشوارتر کند. این دقیقا

در طرح نمایندگان برای شکستن انحصار پزشکی رخ داده است. فارغ از برخی انتقادات صحیحی که به این طرح وجود 

یفزاید و توانسته است بر تعداد مخالفان بای بوده است که فقط گونهدارد، نکته اصلی این است که شیوه پیشرفت آن به

 که باید جامعه را با خود همراه کنند.اند چنداننمایندگان مجلس نتوانسته

 شکست انحصار یا حفظ کیفیت آموزشی
ض منافع تعاراحمد نادری؛ نماینده تهران در مجلس یکی از نمایندگانی است که در چند وقت اخیر بیشترین توجه را به 

 های خود همواره یا به انتقاد از وضعیتو ظرفیت تعیین پزشکی داشته است. این نماینده در توییت در وزارت بهداشت

 وجود پیگیر آن است. در این هفته نیز وی در توییترموجود پرداخته و یا از اقداماتی گفته است که برای مقابله با وضع م

 فت:گسخن  جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشتخود از تصمیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر 

کلیات طرح اصالح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی )جداسازی آموزش » 

پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق مجدد آن به وزارت علوم( در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اکثریت 

 «.ای تعارف نداردهآرا تأیید شد. مجلس یازدهم در مبارزه با تعارض منافع با هیچ صنف و طبق

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://bakhabaran.com/contents/23a25af447f6c34058fc4e174c41b5a4/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://bakhabaran.com/contents/23a25af447f6c34058fc4e174c41b5a4/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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تر گفتند؛ اما واکنش بیش تعارض منافعهرچند تعداد اندکی از کاربران در پاسخ به وی از اهمیت این موضوع و مبارزه با 

معتقد بودند که واگذاری امور آموزش پزشکی و تعیین ظرفیت کاربران به این اقدام چندان مثبت نبود. کاربران مخالف 

ای جز افزایش خارج از قاعده تعداد پزشکان و کاهش کیفیت خدمات درمانی در پی نخواهد به وزارت علوم نتیجه

 آنکه این تصمیم را خالف 
ً
 دانستند:می سیاستهای سالمت کشور ابالغی رهبریداشت. خصوصا

های پزشکی در اندازی رشتهزمان با افزایش ظرفیت پزشکی شاهد راهاحسنت. بعد اجرای این طرح هم» 

های پیام نور و غیرانتفاعی خواهیم بود. باالخره اسنپ به پزشک هم نیاز داره، کیفیت درمان و حساس دانشگاه

 «.بودن رشته هم به درک

 حوزهدر سیاست» 
ً
های آموزش و پژوهش در نظام های کالن سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، صراحتا

دهد که چقدر پیوند آموزش پزشکی با بهداشت های بهداشت و درمان دیده شده و این نشان میسالمت با حوزه

 «.تواند در حل مشکالت کشور راهگشا باشدو درمان، می

ها به محدود کردن ظرفیت پزشکی از سوی وزارت بهداشت آگاه هستند اما داد که آنبران نشان میانتقادات کار

دانند، این کاربران به آن به چشم راهی برای حفظ کیفیت ای آن را راهی برای حفظ انحصار میبرخالف آنکه عده

رح چه تر بوده و این طاز طرفین منطقی یککنند. پیگیری این طرح فارغ از اینکه دلیل کدامآموزش پزشکی نگاه می

گذار باید جامعه را در قبال دهد که چرا سیاستای ممکن است داشته باشد، نشان میتبعات مثبت و منفی

هایش اقناع کند. در غیر این صورت هر سیاستی اعم از مبارزه با تعارض منافع و انحصار ممکن است به سیاست

 های هرچند مناسب دیگر را گرفته و راه را بر هرگونه اصالح ببندد.اند جلوی سیاستتوای تبدیل شود که میوسیله

 فروش سربازی؛ فرصتی برای قشری خاص
در هفته گذشته کاربران به چشم مصداقی از تعارض منافع  یکی دیگر از مواردی بود که فروش خدمت سربازیموضوع 

توانستند میلیون تومان می ۱11تا  ۲51کردند. طی این مصوبه افراد غایب در صورت پرداخت مبالغی بین به آن نگاه می

ا رد ر  خدمت سربازی خود را بخرند؛ هرچند که با توجه به اعتراضات و انتقادات گسترده، کمیسیون تلفیق این مصوبه

ه اره داشتند ککرد. فارغ از ایرادات بسیاری که به این مصوبه وارد بود، کاربران در مورد تعارض منافع موجود در آن اش

اند. کاربران که از اصطالحاتی مانند آقازادگان این اقدام بیشتر به نفع کسانی است که خود در طراحی آن دخیل بوده

های دیگر بیشتر از آنکه برای مردم باشد، برای کردند، عقیده داشتند که این اقدام همچون برخی طرحاستفاده می

 :نویسدچنانچه کاربری در پاسخ به توییت احمد نادری در بخش قبل میبرخی صاحبان قدرت طراحی شده است. 

خرید سربازی برای  -۱ای: ای تعارف ندارد؟ عجب مبارزهمجلس در مبارزه با تعارض منافع با هیچ صنف و طبقه» 

طبقه آموزانی که خارج درس خواندن. گویا شما فقط با طرح ورود بدون کنکور برای دانش -۲طبقه مرفه جامعه 

 «.کنندگان آر رانتای مثالً صنف آقازادگان و صنف استفادهپزشکان مشکل دارید نه با هر طبقه

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
https://www.leader.ir/fa/content/11651/www.leader.ir
https://www.leader.ir/fa/content/11651/www.leader.ir
https://www.hamshahrionline.ir/news/653701/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/653701/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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قانونی و تنبیه قانون و کسانیه که خواستن مطیع قانون باشن که تعارض منافع هم گریزان و بیاین تشویق قانون» 

 «.ای بودضاع طور دیگهگیرندگان سربازی از اقشار ضعیف جامعه بودن اودخیلشه؛ اگر تصمیم

 درآمد سازمانی از فروش منابع ملی
یت تر کمتر به آن پرداخته شده بود. وی در تویمالک شریعتی؛ نماینده مجلس در توییتی خبری را منتشر کرد که پیش

د ختیار خوخود اشاره کرده بود که شرکت ملی گاز، تمامی درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان را در ا

رآمدی عنوان منبع دشود. این در حالی است که فروش چنین محصولتی باید بهگرفته و مبلغی از آن در بودجه وارد نمی

 ای که وی بر آن تأکید داشت این بود که شرکت گاز منافعدر اختیار دولت برای باز توزیع از طریق بودجه قرار گیرد. نکته

جای پرداخت درآمد حاصل از فروش به دولت، آن را در انحصار خود قرار ترجیح داده و به سازمانی خود را به منافع ملی

قانونی است یا قانون به هر دلیلی این حق را به شرکت گاز داده است. هرچند وی مشخص نکرد که این امر نوعی بی

 ازجمله های دولتیای را برای شفاف کردن درآمدهای شرکتمصوبهداده است اما عنوان کرد که کمیسیون تلفیق 

 گرفته است.شرکت ملی گاز در نظر 

این محصوالت یا مثل متان مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده » 

به منابع اضافه شوند. هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی،  ۱۱هستند که باید در تبصره 

و هیچ دلیلی جز تعارض منافع سازمانی باقیمانده از گذشته،  های دولتی نفت و گاز وجود ندارددرون شرکت

گیری ای در محل تأمین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیمگر وجود چنین تاریکخانهتواند توجیهنمی

 «.تنها چند نفر خاص باشد

 

https://www.isna.ir/news/1400110604485/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
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 09331441822: خبرنامه شماره واتساپ
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