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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 
 
 

 حل؟راه اینگاه سند تحول دولت به تعارض منافع: چالش  درآمد:
 

 افسانه شرکت 
 

ند تحول دولت جمهور "سی رسیده است. به گفته رئیستازگی سند تحول دولت مردمی دولت سیزدهم به انتشار عمومبه
های اجرایی خواهد بود. در این مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزراء و دستگاهعنوان برنامه و خطمردمی" به

این سند  .بندی شده است و برای رفع مشکالت، دولت برنامه اجرایی ارائه کرده استها احصاء و اولویتسند چالش
حل چالش فصل است به مدیریت تعارض منافع از دو دیدگاه چالش یا راه 9موضوع کالن در قالب  73متشکل از که 

 ایم.خبرنامه مدیریت تعارض منافع این سند را از دید تعارض منافع موردبررسی قرار داده 73پرداخته است. در شماره

 

ظیم بگان تنکه با کوشش چندماهه جمعی از نخ سند تحول دولت مردمینخستین ویرایش در ابتدای هفته گذشته 

س های اصلی کشور احصاء و پگردیده، منتشر شد. به گفته سخنگوی دولت، در سند تحول تالش شده مسائل و چالش

ده شبینیهای پیشها اتخاذ و درنهایت، میزان پیشرفِت برنامهها، اقدامات الزم برای اجرای آنبندیاز انجام اولویت

شده است. در بعضی فصل تنظیم 9موضوع کالن در  ۷۳مردمی متشکل از طور منظم گزارش شود. سند تحول دولت به

های تعارض منافع فردی شده که شامل موقعیتاز مباحث کالن این سند به موضوع تعارض منافع و مدیریت آن اشاره

انتظار  های تعارض منافع سازمانی بیش از فردی توجه شده و زمان موردو سازمانی است؛ اما، درمجموع به موقعیت

ت ها بلندمدت یعنی تا پایان دولشده نیز در بیش از نیمی از موقعیتبرای دستیابی به نتایج اجرای راهکارهای اعالم

کنیم تا به بررسی اجمالی سند، از منظر رویکرد و سازوکار شده است. در ادامه این نوشتار تالش میبینیسیزدهم پیش

 بپردازیم.  تعارض منافعاجرایی پیشنهادشده از دید 

 های پیشران و توجه به تعارض منافعبرنامه تحول بخش
ر هایی هستند که نقش پیش برندگی را برای سایهای پیشران بخشبق تعاریفی که در کلیات سند آمده است، بخشط

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش پیشران از میان بخش 73ورکلی در این سند طها دارند. بهبخش

های اصلی هر بخش احصا شده است. درنهایت نیز برای هر چالش عوامل ایجادکننده آن کشور انتخاب و سپس چالش

 شده است.و راهبردها و اقدامات پیشنهادی ارائه

https://www.irna.ir/news/84676927/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84676927/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
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طور مثال در شده است. بهطور دقیق و موردی اشارههای تعارض منافع بهعیتدر مباحثی از سند تحول دولت، به موق

ان های رسیدگی به شکایات در سازموکار به موقعیت نظارت بر خود در هیئتفصل تولید و اشتغال، مبحث محیط کسب

ها را ایجاد نهاد یئتای این هحل حذف برخوردهای سلیقهامور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره داشته و راه

نهاد مستقل به معنای آن است که یکی از دو نقش ناظر و نظارت شونده داند. ایجاد یکمستقل و فاقد تعارض منافع می

از سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به نهاد دیگری خارج از این دو سازمان سپرده شود. اما در همین فصل ذیل 

شود، بدون حل تقویت سمت تقاضای بازار مهارت را جلوگیری از تعارض منافع عنوان میمبحث مهارت و اشتغال راه

الذکر با چه موقعیت تعارض منافعی روبرو است. واژه "جلوگیری از تعارض طور دقیق مشخص شود مبحث فوقکه بهآن

ر این های احتمالی پیشرو دوقعیتگذار به دنبال پیشگیری از وقوع مرساند که سیاستمنافع" این مفهوم را به ذهن می

عنوان وبودجه، وزارت صمت، وزارت تکاور و دفتر بازرسی ریاست جمهوری بهمبحث است، بنابراین سازمان برنامه

 های احتمالی خواهند بود.موقعیتو مدیریت های متولی ملزم به شناسایی دستگاه

به مدیریت تعارض منافع فردی ذیل سه مبحث بازار سرمایه، گذاری و تأمین مالی بیشتر از فصول دیگر در فصل سرمایه

نظام بانکی و بیمه تأکید شده است. برای مثال در بازار سرمایه راهکار افزایش رقابت در نهادهای مالی را افزایش تبعات 

اری و ت کارگز کند. استفاده از اطالعات معامالتی مشتریان در راستای معامالها بیان میتخلفات کارکنان کارگزاری

ممانعت از ایجاد زیان در حساب کارگزاری، کارکنان کارگزاری یا صندوق وابسته به کارگزاری موقعیت تعارض منافع 

 ها، مؤسساتهای گردان و سهامداری در بانکناشی از رانت اطالعاتی است. یا در مبحث نظام بانکی به موقعیت درب

کزی حلی برای تقویت شفافیت و اقتدار بانک مر ده و مدیریت این موقعیت را راهشاعتباری غیربانکی و بانک مرکزی اشاره

ند کتأکید می تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبارداند. در جای دیگر در سند تحول دولت به حذف می

"قانون پولی و بانکی" و  81ازاین دربند ح ماده داند این در حالی است که پیشهت کنترل تورم میو آن را اقدامی در ج

ن آنچه بی" طرح بانکداری جمهوری اسالمی" برای مدیریت چنین موقعیتی تمهیداتی اندیشیده شده است. اما دراین

ی در کشور است، استقالل بانک گذاری پولهایی برای تقویت چارچوب سیاستضامن اجرای موفق چنین سیاست

 مرکزی بوده که در این سند به آن توجه نشده است. 

که در این فصل برخالف فصول قبلی به مسئله تعارض توان از دو منظر موردبررسی قرارداد: اول آنفصل زیرساخت را می

 هایها. چالشی از وقوع چالشعنوان عامل ایجاد چالش توجه شده و نه اقدامی در جهت مدیریت یا پیشگیرمنافع به

 8048هایی است که در بودجه فروشی" چالششده در فصل فوق یعنی "ناترازی تولید و مصرف انرژی" و "خاممطرح

کل بازار انرژی در کشور است و نه نگاه بخشی به حل، نگاه سیستماتیک بهها راهشده و در هردوی آنها اشارهنیز به آن

کند. تفکیک بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران و نیز درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد میحوزه نفت و گاز که 

وزه گری در حگری و تصدیگری در بخش نفت و گاز، جداسازی دو نقش تنظیمتفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی

 شده است. ها اشارهمی به آنو سند تحول مرد 8048حلی است که به ترتیب در بودجه انرژی از وزارتخانه دو راه

https://iran-bssc.ir/republish-contents/8571/
https://iran-bssc.ir/republish-contents/8571/
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کند.  نیز توجه زیست و آبمحیطگذار به مدیریت تعارض منافع در مبحث رفت سیاستجدای از بخش انرژی انتظار می

ا، کرده؛ امها اشارهه منابع آب، بهبود کیفیت هوای شهرها اهدافی است که سند به آناهدافی مانند تعادل بخشی ب

فهان ، اصهای خوزستانآب در استان بحرانها با تردید جدی روبرو است. بدون مدیریت تعارض منافع دستیابی به آن

های یکی از پیامدهای عدم مدیریت تعارض منافع بوده که سبب توسعه ناپایدار استان، بحران و چهارمحال و بختیاری

 محیطی متعدد و افزایش فقر و نابرابری شده که در این سند برای آن راهکاری ارائه نشده است.زیست

گیری حوزه سالمت، راهبردی است که سند تحول دولت مالی در حوزه درمان به تصمیم منع ورود مدیران دارای منافع

توجهی به پیشگیری ارائه داده است. متأسفانه نظام سالمت در محوری نظام سالمت و بیبرای غلبه بر چالش درمان

یران وزارت بهداشت و های تعارض منافع فردی و سازمانی بسیاری روبرو است. از انتخاب مدکشور ما با موقعیت

ی های خصوصزمان و سهامداری مسئوالن در بیمارستاننفعان این حوزه تا اشتغال همهای علوم پزشکی از ذیدانشگاه

همگی از مصادیق تعارض منافع در این حوزه هستند که سند مزبور تنها به مورد اول توجه کرده و راهکاری برای مدیریت 

فع ارائه نکرده است. البته طی چند ماه اخیر مجلس شورای اسالمی نیز در این حوزه های تعارض مناسایر موقعیت

ورود کرده و خواهان تفکیک دو نقش آموزش و درمان از وزارت بهداشت شده است. آنچه از شواهد پیداست قدرت 

ها و مجامع عمومی رسانه های بسیار درنفعان این حوزه از دولت و مجلس بیشتر بوده و تا به امروز باوجود جنجالذی

 اند.این دو نهاد موفق به حل تعارض منافع در نظام سالمت کشور نشده

وپرورش نیز صادق است با این تفاوت که نگاه دولت به این مبحث بیشتر از منظر تعارض ها در مبحث آموزشاین جنجال

مدیریت تعارض منافع سرمایه انسانی وزارت  منافع فردی بوده تا تعارض منافع سازمانی. "اتخاذ تدابیر الزم برای

زمان، سهامداری و مالکیت، استفاده از رانت وپرورش در تمامی موارد، ازجمله اتحاد ناظر و منظور، اشتغال همآموزش

اطالعاتی، قرارداد با کارکنان دولت و تأسیس و اداره مدرسه غیردولتی و برقراری شفافیت با ارائه گزارش عمومی، برخط 

های وابسته و کلیه مدارس در سامانه ها، سازمانروز از موارد الزم نظیر مجوزها، قراردادها و گزارش مالی شرکتو به

های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین الزم" وپرورش، با استفاده از ظرفیتشفافیت وزارت آموزش

 وپرورش انجام دهد.یت نظام حکمرانی آموزشاقداماتی است که دولت در نظر دارد برای تقو

الزم برای  عنوان اقدامفصل نظام حقوقی و اداری یکی از فصولی است که بیشترین توجه را به مدیریت تعارض منافع به

ن عنواهای تعارض منافع فردی، گروهی و سازمانی بهطورکلی مدیریت انواع موقعیتهای این حوزه دارد. بهحل چالش

هایی برای حل سه چالش فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی، ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری راهکار 

 ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی حقوقی در نظر گرفتهبرای تحقق مأموریت
ً
 شده است. ها و انتظارات و نهایتا

مت اداری یعنی نظام اداری با رعایت اصول و پیوند بوده است با مقوله "سالمت اداری". سالفساد اداری همواره هم

نی وری سازماخوبی و برای نیل به بهرهشده، وظایف خود را بهمقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-energy-environment/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-energy-environment/18170/
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 باوجود اجرای "قانون .که نظام اداری یک ابزار توزیع عادالنه خدمت به عموم شهروندان باشدطوریاجرا نماید، به

-ارتقای سالمت نظام اداری" و "نقشه راه سالمت اداری" در کشور، وجود چالش فساد در ارائه خدمات عمومی سال

شود: "ایجاد شفافیت" و شود. راهکار حل این چالش نیز در دو عبارت خالصه میها مطرح میهاست که توسط رسانه

ای هیم دومین عامل ایجاد فساد در نظام اداری موقعیت"مدیریت تعارض منافع". اگر از این دو منظر به سند نگاه کن

های تعارض منافع، شده که عالوه بر شناسایی و مدیریت موقعیتتعارض منافع فردی در ارائه خدمات عمومی عنوان

ر شده است. به باور نویسنده اگارتقای شفافیت مالی و عملکردی مدیران و هوشمندسازی فرایندهای دولتی نیز مطرح

ها را هوشمندسازی و الکترونیکی کند )همان استقرار کامل دولت الکترونیک( لت بتواند فرایندهای اجرایی دستگاهدو

های تعارض منافع فردی حل خواهد شد. شاید در این فصل بیشتر از هر راهکار طور خودکار بسیاری از موقعیتبه

 ونیک بتواند با مقوله فساد اداری مقابله کند.دیگری ارائه الزاماتی در جهت شفافیت و اجرای دولت الکتر 

 ارکان نظام راهبری و پایش سند تحول دولت 
زمه اجرای دقیق هر سندی راهبری و پایش مستمر و هوشمندانه آن است. بنابراین، الزم است نظام بازخورد و اصالح ال 

ر مهوری مسئولیت پیگیری و نظارت ببینی شود. به همین منظور دفتر بازرسی ویژه ریاست جمناسبی برای آن پیش

ی ازاین نیز همین دفتر متولشده در این سند را بر عهده دارد. پیشاجرای موارد مرتبط با مدیریت تعارض منافع مشخص

-شده بود. در دولت سیزدهم چندین اقدام دیگر ازجمله نمایندگی ویژه رئیس ای مبارزه با فسادماده 81ور منشاجرای 

 های این دفتر اضافه شد. قانون اساسی هم به مأموریت ۷۲۳جمهور در امر مبارزه با فساد و اجرای اصل 

دهد که متولیان این سمت، ی قبل نشان میهاجمهور در دولترصد و بررسی اخبار مربوط به دفتر بازرسی ویژه رئیس

اند؛ اما، با روی کار آمدن دولت سیزدهم وظایف شده خود نداشتهفعالیت چشمگیر یا گزارشی متناسب با نقش تعریف

متعددی به این دفتر سپرده و متولی اصلی مبارزه با فساد شده است. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که سپردن 

عارض تپیگیری و نظارت بر اجرای موارد مرتبط با مدیریت تعارض منافع به این دفتر به معنای آن نیست که مسئولیت 

ا هموقع این موقعیتدر صورت عدم مدیریت صحیح و به وجود بسیاری معتقدند کهاست. بااین منافع مترادف فساد

 شدنشان بسیار زیاد است.احتمال به فساد تبدیل

*** 

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

 یسازو شفاف لیماندن تسه نیبر زم را یکی از عواملتعارض منافع  جمهورییسمعاون اول ر، محمد مخبر 

به  یمجوزده ندیفرا یسازو شفاف لیتسه ،شیپا یدر راستا دولت سیزدهم یتالش جد برعنوان کرد و  یمجوزده

 تاکید کرد.  کسب و کارها

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/15720/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15720/
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دیریت ماز اختیارات ویژه دفتر بازرسی برای  جمهور سیرئ ژهیو یدفتر بازرس سیرئ انیشیحجت االسالم حسن درو 

ها پردهها در بلوکه کردن سدر این راستا را کنترل تعارض منافع بانکاین دفتر خبر داده و اولین اقدام تعارض منافع 

 عنوان کرد. در روند اعطای تسهیالت 

صنعت  یگذارقاعدهرا  یمرکز مهیمطالبات از ب یاز محورها یکی ییو دارا یامور اقتصاد ریوز، یاحسان خاندوز 

 عنوان کرد.  تعارض منافع طیبدون شرا مهیب

 ار  مناطق آزاد به وزارت اقتصادشورایعالی انتقال ، مناطق آزاد یعالیشورا ریجمهور و دب سیمشاور رئ، محمد دیسع 

 جمهوری شد. خوانده و خواهان انتقال این شورا به زیرمجموعه ریاستموجد تعارض منافع 

در  کار ینامه بازرسنیآئ یبازنگراز  یمعاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ،فرد یتیرع نیحس یعل 

 . خبر داد حذف تعارض منافع یراستا

تعارض  قیمصادگردآوری و ارسال خواهان  استان زنجان یکل دادگستر سیرئ، یارکین یحجت االسالم صادق 

 شد. استان  یاز وقوع جرم دادگستر یریشگیپ یشورابه مرجع قانونی توسط  منافع

 
 0011اسفند   22 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلخبار، گزارشمشروح ا
 

 سازی مجوزدهی عامل بر زمین ماندن تسهیل و شفاف تعارض منافع    
  

 

 ۷011اسفند  ۷1ـ  جمهور(ییسمعاون اول ر)محمد مخبر 
 وکارها و بازرگانیکسب ۀدر حوز  تعارض منافع  

 

 یندفرا یو شفاف ساز یلدر ارتباط با تسه ییاجرا یعملکرد دستگاه ها یتوضع ینآخر یدر جلسه بررسمحمد مخبر 
 نیکسب و کار و همچن یصدور مجوزها یالملل ینب یدر شاخص ها یرانبه کسب و کارها به رتبه نامناسب ا یجوزدهم

 یهمجوز د یندفرا یو شفاف ساز یلتسه یجمهور برا ییسو دستور قاطع ر یمعظم رهبر اممق یداتها و تاک ینگران
 لیصدور مجوزها را شفاف کنند اما به دل یندبودند فرابه کسب و کارها اشاره کرد و افزود: طبق قانون، دولت ها مکلف 

 یبا رو مانده است. ینزم یرو هبه دو دهه گذشت یکمهم نزد یفتکل ینها، رانت و تعارض منافع، ا یکم کار یبرخ
به کسب و کارها  یمجوزده ندیفرا یو شفاف ساز لیو تسه شیپا یدر راستا یتالش جد زدهمیکار آمدن دولت س

 .انجام شده است
 خبرگزاری ایلنا 

 

  ها در اعطای تسهیالتمد و وظیفه بانکآدرتعارض نترل تالش دولت برای ک   
  

 

 ۷011اسفند  ۲1ـ  (جمهور سیرئ ژهیو یدفتر بازرس سیرئ)حجت االسالم حسن درویشیان 
  ظام بانکینتعارض منافع در 

 

 میشده که هر سال دو مورد را حل خواه یبندتیموضوع کالن در خصوص مفاسد اولو ۷1دولت حدود  یاز ابتدا
وضوع م نیها مخالفت شود و ابانک یهایبا خالفکار دیبا .ها استمربوط به بانک تیشفاف یهااز بخش یکی کرد.

است. دولت نظارت بر بانک ها را آغاز کرده و جلسات آن شکل گرفته است. کار بدون سر و صدا در  تیجد ازمندین
 یمادها انجام دکنترل بانک یکه ما در راستا یاقدامات یناز اول یکی آن حساس بود. یرو دیو با رودیجلو م نهیزم نیا
 کنندیه مرا بلوک یالتاز تسه یها بخشبانک ی. برخیریمبگ یشترپرداخت سود ب یها را برابانک یاست که جلو ینا

ت که قانون اس الفموضوع خ ینسود وام کامل را بپردازد. ا ایدبوام  کنندهیافتو در گیردیبه آن تعلق نم یزو سود ن
 آن گرفته خواهد شد. یجلو

 جادیاست که تعارض منافع ا یاساختارها به گونه عارض منافع است. گاهکه به آن توجه شده بحث ت یگریمورد د
گانه هاصول دوازد یردر مورد تعارض منافع و سا گیرییمکه به ما داده شده است امکان تصم یاری. براساس اختکندیم

 کرد. یموجود دارد و با آن برخورد خواه
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1205366
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1205366
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/20/2680023
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/20/2680023
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   یماغلبه کرده وکاری کسبمجوزهاصدور بر تعارض منافع در     
  

 

 ۷011اسفند  ۷1ـ  (ییو دارا یامور اقتصاد ریوز)احسان خاندوزی 
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی 

 

 ساده یدر دولت و مجلس برا یاراده جد یراز یم،غلبه کرده اوکار ها در صدور مجوز کسبدستگاهبر تعارض منافع 
وجود نداشته  یاسامانه یرااست، ز یها مشکالت فنکسب و کار وجود دارد. در عمده دستگاه یهامجوز یرشدن مس

. البته یمداشته باش یرتفس ابلق یرمجوز کامال شفاف و غ ۷۲۲1از  یشب یدمند شوند. باسامانه یدها باو تمام مجوز
مسئله هنوز  ینها، او در مورد آن کنندیکسب و کار را صادر م یهااز حوزه دولت هستند که مجوزخارج  ییهانهاد

 بغرنج است.
 پایگاه خبری خط اعتدال 

 
 

 

 رودیم ینمجوزها از ب یدرگاه مل انحصار و تعارض منافع با   
  

 

 ۷011اسفند  ۷1ـ  (رانیکارشناس مسائل اقتصاد ا) ینیفاطمه حس
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی 

 

 لیکسب و کار مربوطه تبد یجاددر ا ینفعذ یندستگاه صادرکننده مجوز به مهمتر یعنیانحصار در صدور مجوزها 
 یصنعت یها. مثاًل مجوز کسب و کاردهدیرا به آن بخش نم یگرد افراد داجازه ورو یچگاهه یل،دل ینو به هم شودیم

مجوز داروخانه را  ی،را وزارت جهاد کشاورز یدامپرور و یمربوط به کشاورز یهاکسب کار یهارا وزارت صمت، مجوز
 ینفعو کار ذ دستگاه صادرکننده مجوز، در آن کسب یگر،د یهاکه در کشور یکنند؛ در حال یداروسازان صادر م

 برطرف کند. یادیتعارض منافع را تا حدود ز ینتواند ا یمجوزها م ی. درگاه ملیستن
ها و  دستگاه یرسا یانو اقدامات هماهنگ ممات یبه اتخاذ تصم یازن ی،رفع موانع و انجام اصالحات در هر بخش یبرا

 ینا یل،دل ینهم به ها است.از دستگاه یاریبس یبرا یصدور مجوز منبع درآمد یرامرتبط با موضوع است ز یهانهاد
 حاضر به همکاردستگاه

ً
امر  ینشوند. ا یرفع موانع و حذف مقررات زائد نم یها برا دستگاه یگربا د یها معموال

ا درگاه مساله ب ینکه ا یدشوار شود. در صورت یشاز پ یشکسب و کار ب یطو بهبود مح یلاست روند تسهموجب شده 
 یادیها تا حدود زدستگاه ییطال یشاهد بود که هم تعارض منافع و هم امضاها توانیمجوزها برطرف شود، م یمل

 برود. یناز ب
: دگوییکسب و کار م یانحصار موجود در صدور مجوزها ینهدر زم یرانکارشناس مسائل اقتصاد ا ،ینیحس فاطمه

 ینو هم دزدنیشود، تاکنون از صدور مجوز سرباز م یاددست در بازار ز یدمعتقدند نبا ینکها یلدلها بهدستگاه یبرخ
جوزها م یکه درگاه مل یدر صورت و صادرکنندگان مجوز شده بود. ینانکارآفر یانتعارض منافع م یجادا باعثمساله 

  د. حل خواهد ش ینانکارآفر یرو یشمشکالت پاز  یبتواند مشکل انحصار و تعارض منافع را حل کند، بخش بزرگ
 خبرگزاری فارس 

 

https://khateetedal.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9/
https://khateetedal.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9/
https://www.farsnews.ir/news/14001216000538
https://www.farsnews.ir/news/14001216000538
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 ر راستای حذف تعارض منافعدکار  ینامه بازرس ینآئ یبازنگر   
  

 

 ۷011اسفند  ۷1ـ  ی(معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع) فرد یتیرع ینسعلی ح
  کار و رفاه اجتماعی ،تعاون ۀوز حتعارض منافع در  

 

 ایگذرد و در راستیمقانون کار  ۹۹کار موضوع تبصره ماده  یبازرس ینامه چگونگ ینآئ یبسال از تصو ۲1از  یشب
 نیکشور، ا یر کارگاه هاد یتیامور حاکم یضابطان دولت ناظر بر اجرا ییامور اجرا یتحذف تعارض منافع و شفاف

عمال ا ییاصالحات نها یحفاظت فن یعال یشورا یبا اخذ نظر اعضا قرار گرفت. یو بازنگر ینامه مورد بررس یینآ
  وزارت قرار خواهد گرفت. یمقام عال یاردر اخت ییدتا یو برا یدگرد

 پایگاه اطالع رسانی دولت 
 

 با تعارض منافع یهمرگ خاموش بازار سرما   
  

 

 ۷011اسفند  ۷1ـ  یران(ا یبورس اتاق بازرگان یتهکم یردب)علی سامانی فرد 
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

ورس ب یعال یشورا ایو  ییکاال  یهابورس اوراق بهادار، بورس یهاشرکت یادر سازمان و  یرانیمد یدآ یم یشبعضا پ
 یاختارتعارض منافع س یطیشرا یننفع هستند. در چن یذ یزن ینماد بورس یاشرکت و  یکدر  یعضو هستند و از طرف

باشد به طور حتم اعمال نفوذ کرده و تالش در  یخاص تصنع یاگروه و  یکمسئول هولدر  یک. اگر آیدیبه وجود م
 یم دیجاارکان بازار و ناشران ا ینماب یود. معموال تعارض منافع ساختارصنعت متضرر نش یادارد که آن گروه و  ینا

 یداشته باشد به طور حتم تعارض تمام هم و غم آن منته یتدر کانون کارگزاران فعال یمسئول متخط یکاگر  شود.
 ینشده و از ا یو گردش مال ارمزدک یجادچراکه معامالت سهامداران منجر به ا شودیه دعوت مردم به بازار سهام مب

 تعارض منافع به وجود آمده است. یادشده یفرض یط. در شراشودیمنتفع م یرمس
پرداخته شده و آن را به سه بخش سازمان  یبه طور مفصل به بحث تضاد منافع ساختار یهار سرماقانون باز  یحهال  در

 ییراتتغ یابر  یشنهاداتیپ یزن یرانا یبورس اتاق بازرگان یتهقرار داده است. کم یها مورد بررسبورس، نهادها و شرکت
 ده است. اوراق بهادار دا اربخش ششم قانون باز  یلو مجازات ذ یمدر تناسب جرا

توان ادعا کرد که دولت  یرو م یناز ا دهد،یم یلرا تشک یهبازار سرمادرصد  ۲1 یال ۳1در حال حاضر دولت حدود 
که  ذاردگیم یاز ابهام باق یاخود را در هاله یماتبوده که دولت تصم یدر حال ینبازار سهام است. ا یگرباز ینتربزرگ

ه کدال و تحت مشاب یاسامانه  باید. دهدیقرار م یر" را تحت تاثیماتیتصم یتبحث "شفاف یممسئله به طور مستق ینا
 یدرخصوص موضوعات یوجود داشته باشد و دولت مکلف باشد هر مصوبه و اطالعات یماتو تصم یتعنوان شفاف

را  یهدر بازار سرما یرگذارموارد تاث یگرد یامربوط به آن، نرخ بهره و  یها یتممنوع یاهمچون نرخ واردات و صادرات و 
سطه وا ینماه پس از اعالم قابل اجرا شود تا به ا یککند و مصوبات حداقل  افشا یبتصو زساعت پس ا ۲0حداکثر تا 

 خود را داشته باشند.  یپرتفو یسکاثر آن مصوبه در ر یلتحل یبرا یفعاالن بازار زمان کاف
 تحلیلی رادار اقتصاد –پایگاه خبری  

https://dolat.ir/detail/381745
https://dolat.ir/detail/381745
http://www.radareghtesad.ir/news/25907/
http://www.radareghtesad.ir/news/25907/
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  تعارض منافع طیبدون شرا مهیصنعت ب یقاعده گذاررورت ض    
  

 

 ۷011اسفند  ۷1ـ  (ی و داراییاقتصادامور  یروز)احسان خاندوزی 
 بیمه  نعتصدر  تعارض منافع  

 

و گفته  هیدکش یشدر حضور او پموضوع تعارض منافع را  یمرکز یمهکل سابق ب یسرئ یعاقتصاد در جلسه تود یروز

  کامل اعمال مقررات کند. یتنتواند با حر یمرکز یمهموضوع سبب شده ب ینا

ا ر  یمرکز یمهمطالبات از ب یاز محورها یکی»اذعان کرده  یمرکز یمهب یدکل جد یسدر مراسم معارفه رئ خاندوزی

که در  یدآور یرا بخاطر م یتعارض منافع" است و شما بهتر از من، موارد یطبدون شرا یمهصنعت ب ی"قاعده گذار

ر حوزه د یماتتصم یاناعمال کنندگان و مجر ،سازان یمگذاران و تصم یاستس ینب یض منافعسنوات گذشته؛ تعار

کامل اعمال مقررات  یتنتواند با حر یمرکز یمهموارد هم موجب شده است، ب ینوجود داشته است و هم یمه،صنعت ب

  «کند.

 یمانیلس کارنامه فصل الخطاب موضوع تعارض منافع در صنعت است. یمرکز یمهکل ب یسرئ ییرو تغ یرسخن وز این

ث مباح ینتر یاز جنجال یکی یمهبصنعت  یدجد یبسته شد که موضوع مجوز شرکت ها یدر حال یمرکز یمهدر ب

 .خوردیصنعت به چشم م یندر ا یاریبس یرانمد یشرکت ها اسام یندر فهرست موسسان ا ینکهمطرح بود، خصوصا ا

 یرانمد یتصالح یدتائ یزمو مکان یسالتاس یدجد یشرکت ها یصادره برا یدر مجوزها یرسد که بازنگر ینظر م به

 باشد.« تعارض منافع»به نام  یدر سرفصل یبررس ییدو محور ابتدا یمهصنعت ب
 خبرگزاری ایلنا 

 

  هاروکاکسب هبودبمانعی مقابل  ؛تعارض منافع   
  

 

 ۷011اسفند  ۷۳ـ  (وکار وزارت اقتصادمرکز بهبود کسب سیرئ) احیس ریام دیس
 وکارها و بازرگانیکسب ۀدر حوز فع تعارض منا 

 

 در حال تغ ادیز اریمقررات بس ،وکار در کشورکسب طیبهبود محمانع  ناولی
ً
است  ادی. آنقدر مقررات زراستییو بعضا

است.  استگذارانیس یمانع، تعارض منافع برخ ینکته نیدوم. دانندیابعاد آن را نم نفعیو ذ یکه خود مجر

چرا که متأسفانه به ضرر منافع  کنند؛یکار را نم نیا یاصالحات را حذف کنند ول توانندیکه م یگذاراناستیس

ر طوحل نشود و به رانیمشکالت در اقتصاد ا یستمیطور سباعث شده است که به نیخودشان است. ا یشخص

و مقررات  نیاست. قوان رانیدر ا دیاز تول تینکته سوم، روش کهنه و اشتباه حما نشود. یبترقا رانیا اداقتص یستمیس

 یلیبود و در آن اقتصاد خ یدولت اریاست که اقتصاد بس یو زمان 11و  01، ۷1 یهامربوط به دهه رانیحوزه در ا نیا

 بودند. دهدست دولت قانون وضع کر و متناسب با ساختن کارخانه به ساختیدولت کارخانه م ،یدولت
 ایالله خامنهیتآ ثارآدفتر حفظ و نشر  رسانیاطالعایگاه پ 

 
 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1204899-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1204899-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://khl.ink/f/49741
https://khl.ink/f/49741
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 قوا ینب یهاو تفاوت هامتحده: خاستگاه یاالتتعارض منافع در ا ینقوان   
  

 

 ۷011اسفند  ۷۳ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)فرزهره سروش
 تعارض منافع  مدیریت جهانی جاربت 

 

. یتوسط بروس ا« قوا ینب یهاها، تکامل و تفاوت: خاستگاهمتحدهیاالتتعارض منافع در ا یگذارقانون»مقاله 
از مقررات مهم تعارض  یخیمرور تار یک»مقاله  ینشده است. ا. اولزک نوشتهیآل. گاش و مارک ج یسونکائن، آل

ش ن، گا)کائ.« کندیحوزه از قانون تأمل م ینتکامل ا یهایامدو در مورد علل و پ دهدیمتحده ارائه م یاالتمنافع در ا
 (۷۷۷: ۷۷۹۹و اولزک، 

 یامدهایو در مورد علل و پ پردازدیمتحده م یاالتمهم تعارض منافع در ا یندر خصوص قوان یخیتار یبه مرورقاله م
 یهقضائ و یهمسأله توجه شده است که سه قوه مقننه، مجر ینمقاله به ا ین. در اکندیحوزه از قانون تأمل م ینتکامل ا
ر بر ه ریشتب یاکشور قرار دارند و علت نظارت کمتر  ینمنافع در ا ارضتع یریتمد ینتحت نظارت قوان یزانتا چه م

تعارض منافع محدود شده است که علت آن را  ینتوسط قوان یگراز دو قوه د یشب یه. قوه مجریستاز آنها چ یک
از  تاکاالها و خدم یصآن در تخص یادز یاراتسو و اخت یکاز  یقوه با بخش خصوص ینا یشتردر ارتباط ب توانیم

 یازمندر نقرارگرفته و کمت یخودکنترل یمردم تحت نوع یبه آرا یندگاننما یازن یلدانست. قوه مقننه به دل یگرد یسو
ارض منافع تع ینتحت نظارت قوان یگرکمتر از دو قوه د یهقوه قضائ یتوسخت تعارض منافع است. درنهاسفت ینقوان

 .یکاستدر آمر ائیقض یتحاکم یرینهاز سنت د یامر ناش یناست که ا
( ۷»ز: اند اعبارت هیقوه مقننه نسبت به قوه مجر یبرا تعارض منافع مقرراتتر بودن کمتر و ساده یهپنج عامل توج

است؛  یهقوه مجر یاتکه در ذات عمل یاطالعات ی( برتر۷ ره؛شده در کنگارائه هاییدگاه( تنوع د۲ ی؛انتخابات یوندپ
 .« یهنظارت کنگره بر قوه مجر هایی( کاست1 یه؛ارشد قوه مجر هاییتوقعم ی( خصلت چرخش0

 نشگاهیجهاد دا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 
 

  و تعارض منافع مبارزه با فساد   
  

 

 ۷011اسفند  ۷۲ـ  (استان زنجان یکل دادگستر سیرئ)یارکی ن یحجت االسالم صادق
  کلیات تعارض منافع 

 

داخل اداره  فساد به یپررنگ است وقت یلیحوزه مبارزه با فساد خگام دوم انقالب  یانیهدر بحث مبارزه با فساد که در ب
 یشورا کند؛یرا فراهم م یفساد ادار ینهکه زم یمنافع است. تعارض منافعآن تعارض  یلدل شود،یم یدهکش

ا ضمن ت رستدبف یتعارض منافع را به مرجع قانون یقمصاد مکلف است استان یاز وقوع جرم دادگستر یریشگیپ
 شود. ینقوان ییرمنجر به تغ یبررس

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 

https://iran-bssc.ir/?p=21312
https://www.yjc.news/fa/news/8081929
https://www.yjc.news/fa/news/8081929
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 تعارض منافع ضعف رویکرد خردنگر و کنشگرمحور به  طنقا   
  

 

 ۷011اسفند  ۷۲ـ  (شناس و استاد دانشگاهجامعه)ی حمزه نوذر
  کلیات تعارض منافع 

 

که  یخردنگر، فرد یدگاهمحور بوده است. بر اساس دفهم تعارض منافع از نوع خردنگر و کنشگر یمسلط برا یکردرو
و  یممنافع عمو یبرخ ینکه احتمال تعارض ب گیردیقرار م هایییتد، در موقعدار  یارکارمند را در اخت یا یرمد یگاهپا

وص و خص یمنفعت به عموم. کندیم یانتعارض منافع را ب یتاز واقع یخرد، فقط بخش یکردرووجود دارد.  یخصوص
 یدهکش انیمنافع به م یگرانواع د یمنفعت وجود دارد. اگر پا یگربلکه انواع د د،شوینم یمدو تقس ینا ینو تصادم ب

 در مقابل منفعت یجز منفعت خصوصمنافع به یگرانواع د رای. بشودیم تریچیدهشود، مسئله تعارض منافع پ
 یادیز یهال گروهاز جامعه در مقاب یمنفعت گروه گذار،یهجامعه و منفعت سرما یبه منفعت عموم توانیم ی،عموم

کت شر  یمنفعت شخص کنشگر در مقابل منفعت خصوص ی،از جامعه، منفعت بنگاه خاص در مقابل منفعت عموم
ر از جامعه قرا یبخش مهم یاآنها در مقابل منفعت عموم جامعه  یهستند که منفعت خصوص ییهااشاره کرد. شرکت

 یهاشرکت وارد آب یاست. پسماندها یستز یطه محکنندآلوده یکه اقدامات بنگاه خاص یدارد؛ مانند زمان
 اتییدکار در آن مشغول به کار هستند و تول یروین یتعداد ینکهاما به جهت ا شود،یم یاها و دررودخانه زمینی،یرز

بحث از انواع منفعت  یاساس، وقت ینو دشوار است. بر ا یچیدهتعارض منافع پ یندر جامعه دارد، نحوه مواجهه با ا
از  رییدارند قانون تعارض منافع را به منظور جلوگ یماست که تصم یکسان روییشپ یادیز یدشوار آید،یم یانم به

 وضع و اجرا کنند.  یاز منفعت عموم یکردن منافع خصوصها و جدااقدامات نادرست شرکت
 روزنامه شرق 

 

  مستلزم مدیریت تعارض منافع است ،هامشیغییر در سیاست و خطت    
  

 

 ۷011اسفند  ۲1ـ  یثارگران(مجمع ا سییاس یضو شورا)عتبار  یعلو یرضاعل
  کلیات تعارض منافع 

 

و  یاسیدر نظام س رییتغ یو به جا میرو استیس رییدنبال تغ ،یاسیس رییتغ یکه ما به جا میریفرض را بپذ نیا مییایب
 ع است. تعارض مناف یریتمد ،از لوازم این امریکی  .میها رو یخط مش رییو اصالح آنها، به سراغ تغ یریگ مینظام تصم

 یشهن هماگر م یاباشد  یدر حالت ناامن یشهداشته باشد که کشور هم ینبه ا یبستگ یرمگ یکه من م یاگر بودجه ا
 یک یستهم ن یشوم هر وقت که دشمن یبممکن است ترغ یرم،امکانات بگ دشمن بتراشم تا بتوانم بودجه و یک یدبا

 چندان دشوار باشد.  یرانکار در ا ینرسد ا یبه نظر نم هقانع کنم ک یزرا ن یندشمن تازه اختراع کنم و مسئول
اند، بوده که یتا مدت ها در اداره ا یندآ یم یرونکه از کارشان ب یدولت یران. مدیردصورت گ یدتعارض منافع با یریتمد
صرفا  یماهخو یاگر مخود کنند.  یبتمام قراردادها را نص یشرکت خصوص یک یجادتوانند با ا یم یننا دارند. بنابراآش

 . یمکن ییتعارض منافع را اجرا یریتمد یدبا یمها را عوض کن یخط مش
 ما تحلیلی صبح –پایگاه خبری  

 

https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/306888
https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/306888
http://sobhema.news/?p=20799
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موجد تعارض منافع بود ،زاد به وزارت اقتصادآمناطق عالی دبیرخانه شورای نتقالا   
  

 

 ۷011اسفند  ۲۷ـ  (زادآمناطق  عالیو دبیر شورای جمهور سیمشاور رئ) محمد دیسع
 وکارها و بازرگانیکسب ۀدر حوز فع تعارض منا 

 

تاد، در دولت گذشته اتفاق اف یدر ابتدا یاسالم یو مجلس شورا یعالیشورا رخانهیدب انیکه م ییهایریدرگ لیبه دل 

منتقل  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد لیبه ذ یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعالیشورا رخانهیدب یرکارشناسیاقدام غ کی

مختلف وزارت اقتصاد است؛  یهاآزاد کامال در تضاد و تعارض منافع با دستگاه اطقاست که من یدرحال نیو ا دیگرد

است  یاست و مناطق آزاد مکان شتریب یستاناتیهمواره به دنبال مال یاتیچراکه به عنوان مثال بخش سازمان امور مال

 یمرکف شده به دنبال اخذ حقوق گیوزارت اقتصاد تعر لیگمرک که در ذ ای کند؛یم یریگیرا پ یاتیمال یهاتیکه معاف

 مناطق نیخصوص ب نیبرخوردار بوده و همواره در ا یگمرک تیاست که از معاف یکه مناطق آزاد محل یاست، درحال

 نیوزارتخانه مزبور چن یهارمجموعهیز ریو ساها همچون بانک بخش رینظر وجود دارد. در ساآزاد و گمرک اختالف

 مناطق آزاد و وزارت اقتصاد وجود دارد. نیب یو تعارض منافع یناهماهنگ

مناطق آزاد  تیریموثر و اثرگذار در مد یقانون تیمناطق آزاد قادر به حضور و اعمال حاکم یهاسازمان نکهیا یبرا

 کندیم تیرا تقو رخانهیدب نیتوسعه کشور الزم است که ا یهابرنامه یقانون احکام دائم 11ماده یگردند، الزاما اجرا

مناطق آزاد و  تیحال امکان فعال نیآزاد برخوردار باشد. در ع مناطقواحد و متمرکز در  یکه از امکان اعمال حکمران

 استیر رمجموعهیدر زمعاونت  کیمستقل باشند و به  دیوجود ندارد و مناطق آزاد با یاوزارتخانه چیه لیذ رخانهیدب

 شوند. لیتبد یمحترم جمهور
 ایلنابرگزاری خ 

 

  تعارض منافع در دستور کار سازمان بورس یحهال ینتدو   
  

 

 ۷011اسفند  ۲۷ـ  (بورس و اوراق بهادارسازمان  یسرئ)ی عشق یدمج
  بازار سرمایهتعارض منافع در 

 

 دیعملکرد دوره جد رامونیبا اصحاب رسانه پ یسازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبر سیرئ ،یعشق دیمج

انده م ینزم یرو یکارها یلبه دنبال تکم ینظارت یهادر حوزهگفت:  هیبازار سرما یاشهیدر ساختمان ش یتیریمد

 .یمامجلس در دستور کار قرار داده یتضاد منافع را با همکار یحهال  ینتدو ین. همچنیمبود

 یهاو مورد استفاده قرار گرفته است. سامانه یاندازراه هیو نظارت بر بازار سرما شیسامانه هوشمند پا نیمچنه

ردن صدور ک یکیالکترون کردیبا رو یمال یهانهاد تیریمد کپارچهیها سامانه از آن یکیکه  میاکرده یاندازراه یمتعدد

 مجوز است.
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1207311
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1207311
https://snn.ir/fa/news/1001173
https://snn.ir/fa/news/1001173
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  یو عدم اقناع افکار عموم یرفاقت فامیلی و یهاچالش انتصاب    
  

 

 ۷011اسفند  ۲۷ـ  (و عدالت یتشفاف بانیدهد مدیرهیاته یسرئ)احمد توکلی 
  کلیات تعارض منافع 

 

شکاندن عادالنه و خ یهاانتصاب یتبرگزار شد، با اشاره به اهم« مقابله با فساد» نکه با عنوا یشیدر هما یاحمد توکل

 یبرخ یراکه امروز در کشور وجود دارد تعارض منافع است؛ ز ییهااظهار داشت: منشأ مفاسد و ظلم یازها،امت

ثال م کندیموضوع صدق م ینهم ا یاسیدر اقتصاد ساست.  یو قوم یلیفام ی،شخص یقها بر اساس سالانتصاب

اتفاق باعث به وجود آمدن تعارض منافع  یناست و ا یاستفاده از منافع خصوص یدر راستا یاستفاده از منافع عموم

 . شودیم

 مستحق ا راقر  هایییگاهرا در جا یکردند که افراد یاندر نامه به مالک صراحتا ب یرالمومنینام
ً
 یگاهجا نیبده که واقعا

افراد  نیکه تخصص آن را نداشته باشند ا یرندقرار بگ یگاهیکه در جا یفرمودند افراد السالمیهامام صادق عل یاباشند 

 خائن هستند. 

عنوان  با اییحهال  ت. مثال در مجلس هشتم دولیایدکه تعارض منافع در کشور به وجود ن یردانجام گ یاقدامات یدبا

 یسیوندر کم یحهال  ینا یمنطقه مشخص شده بود اما متاسفانه در بررس۳ یحهمناطق آزاد به مجلس آورد که در آن ال 

نافع اتفاق به مثابه تعارض م ینا یراز یمآن شد یبافراد مانع از تصو یکه بنده با برخ یدمنطقه رس ۷1۷مناطق به  ینا

ه ب یزدهمدولت س یلدر زمان تشک .خود استفاده کند هاییلخود از فام یریتحق ندارد در کسوت مد یرزو یکبود. 

ا بتواند ت یردخبره در راس کار بگ یسرداران طلبدیکشور امروز م یطو شرا یمگفتم ما امروز در جنگ هست یسیرئ یآقا

 کند.  یحمالت دشمنان را خنث
 روزنامه آرمان ملی 
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اما  مهم یامسئله ؛یو بخش خصوص دولت نیوآمد برفت تحلیل فضای مجازی:
  شدهگرفتهدهیناد

 

 توان پدیده درب گردان را کنترل کرد؟چگونه می
 

 محمد عادلی 
 

در هفته گذشته انتصاب یکی از فعاالن بخش خصوصی در وزارت جهاد کشاورزی موردتوجه کاربران قرار گرفته بود 
مسیر اقتصاد نیز به همین مسئله در بانک مرکزی اشاره  که مصداقی از تعارض منافع درب گردان است. خبرگزاری

ت خوبی انجام دهد. خبر انتشار سند تحول دولکرده بود که سبب شده است این نهاد نتواند وظیفه نظارتی خود را به
های نیز از خبرهایی بوده است که اظهارات مخالفان و موافقان را در پی داشته است. هر دو سوی این منازعه در بحث

که موافقان آن را گامی در مقابله با تعارض منافع و مخالفان آن را محصول طوریاند بهخود بر تعارض منافع تأکید داشته
 اند.تعارض منافع دانسته

 

ده و وآمد بوموقعیت تعارض منافع درب گردان اشاره به موقعیتی دارد که افراد در بین بخش خصوصی و دولت در رفت

خش کننده منافع خود در بگذاری در پیش گیرند که تأمینهایی را در نظام سیاستممکن است سیاست به همین دلیل

شود اما نکته مهم آن است که وآمد در نظام اداری بسیاری از کشورها مشاهده میخصوصی باشد. هرچند این رفت

کل این مسئله در ایران این است که شود. مشتدابیری هم برای جلوگیری از این منفعت احتمالی در نظر گرفته می

 شود.درستی اجرا نمیرغم فراوانی این پدیده سیاست و نظارت خاصی برای کنترل آن در نظر گرفته نشده و یا بهعلی

 گذاریضابطه فعاالن بخش خصوصی در سیاستحضور بی
قرار گرفته است که بیشتر هدف  نتصابات دارای تعارض منافع در نهادهای مختلف مدتی است که موردتوجه کاربرانا

این انتقادات نیز شهرداری تهران بوده است. در این هفته یکی دیگر از این انتقادات متوجه انتصابات در وزارت جهاد 

عنوان معاون دامی این وزارتخانه معرفی شده است. کشاورزی بوده است، چراکه یکی از فعالین اقتصادی این حوزه به

هایی که در این حوزه خصوص آندهد که کاربران بهدر شهریورماه رخ داده است اما نشان می انتصابهرچند این 

 نویسد:ز این کاربران در این مورد میمشغول به کار هستند، همچنان نسبت به این موضوع انتقاد دارند. یکی ا

های دیزباد، مرغ اجداد زربال، پیشگامان مدیره شرکتحسین دماوندی فعال اقتصادی است که در هیئت» 

عنوان معاون دامی جهاد کشاورزی منصوب شده است یعنی اگر کشاورزی، صنعت کوثر و.. عضو است. وی به

 «.ید به خودش نامه بزندهایش بخواهد، باپول یا نهاده برای شرکت

https://www.mehrnews.com/news/5309421/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5309421/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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های بخش خصوصی در دولت در تمام نقاط دنیا امری مرسوم است اما آنچه وضعیت را در هرچند استفاده از ظرفیت

های اقتصادی خود دست کند این است که این فعاالن در زمان حضور در دولت، از فعالیتآمیز میایران تعارض

های اهر  تعارض منافع درب گردانری از کشورها برای جلوگیری از پیش آمدن کشند. این در حالی است که در بسیانمی

 ها تعریف یک دوره استراحت برای افراد است.وان نمونه یکی از آنعنشود که بهمختلفی در پیش گرفته می

 ها بر خودنظارت بانک
توان در نظام اداری ایران مشاهده کرد. وفور میهایی است که بهآمیز درب گردان یکی از موقعیتوقعیت تعارضم

اره کرده اش نظارت بر خود در بانک مرکزیآمیز همین مسئله و ارتباط آن با موقعیت تعارضبه  مسیر اقتصادخبرگزاری 

است که چگونه حضور برخی افراد از بخش خصوصی در بانک مرکزی سبب شده که این نهاد نتواند وظایف نظارتی 

 ای از این مقاله را چنین بیان داشتهی انجام دهد. این خبرگزاری در توییتی چکیدهدرستهای کشور را بهخود بر بانک

 است:

ای تحت هکه هیچ محدودیتی برای جذب و اشتغال مدیران و متولیان نظارتی بانک مرکزی در بدنه بانکهنگامی» 

شه این تعارض منافع ری شود ونظارت وجود نداشته باشد، انگیزه و استقالل ناظرین برای نظارت بهینه کم می

 «.ناکارآمدی نظارت بر شبکه بانکی کشور است

 کشمکش بر سر سند تحول
های مردمی و برخورداری از با هدف اعمال نظارت سند تحول دولت مردمیر هفته گذشته نخستین ویرایش د

های های کارشناسان ویرایشنظران منتشر شد که قرار است پس از دریافت دیدگاههای اندیشمندان و صاحبدیدگاه

زمان با شروع به کار دولت و برخی های آن همز منتشر شود. این سند که فرایند اجرای برخی از بخشبعدی آن نی

های درصد از حوزه 11گانه است که بیش از  ۷۳های دیگر با ابالغ آن آغاز شده است، مشتمل بر موضوعاتی بخش

 مشمول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند.

با نظرات مخالف و موافق به بحث در مورد آن پرداختند و از نقش آن در جلوگیری یا تشدید  با اعالم این خبر کاربران

تعارض منافع سخن گفتند. چنانچه یکی از کاربران که موافق آن است، پیش از هرگونه اتفاقی مخالفان را به تعارض 

 کند:منافع متهم می

از  هاهایی که سالگیرد را ببینید. آنی که شکل میهایسند تحول دولت هم ابالغ شد، از امروز موج مخالفت» 

 «.افتندوپا میبردند، به دستهای گردان سود میتعارض منافع و درب

اما در سوی دیگر کاربران مخالفی نیز بودند که بر نقش تعارض منافع در تدوین این سند اشاره داشتند. چنانچه یکی 

 نویسد:ها در پاسخ میاز آن

https://wikicoi.com/view/%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%A8_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://wikicoi.com/view/%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%A8_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://masireqtesad.ir/130596/
https://masireqtesad.ir/130596/
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84676927/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84676927/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 همانببخشید جاب» 
ً
های گردان ها از تعارض منافع و دربها که سالجا نوشتید... در قسمت اقتصادش دقیقا

جور ها که سندهای دولت قبل را هم نوشتند، این سند را هم یکبردند این سند را نوشتند... همانسود می

 «.نکرده با نظریات اقتصادی لیبرالیسم تعارض منافع نداشته باشهنوشتند که خدای

 وزارت همواره در مظان اتهام
 تعارض منافع در نظام بهداشت و درمانررسی فضای مجازی نشان داده است که یکی از دالیل اصلی که کاربران به ب

گان مجلس است. هرگاه یکی از این نمایندگان به وضعیت پزشکان و وزارت بهداشت پردازند، اظهارات نمایند کشور می

شوند تا در مورد تعارض منافع صحبت کنند. در هفته گذشته نیز علی خضریان این پردازد، کاربران نیز تشویق میمی

شی از این با منتشر کردن بخ تر در برنامه تلویزیونی ثریا شرکت داشتهوظیفه را بر عهده داشت. این نماینده که پیش

رج آمیز حضور پزشکان در مداپرداخت، در مورد وضعیت تعارضهای علوم پزشکی میبرنامه که به تعارض منافع دانشگاه

 باالی مدیریتی و نظارت بر خود نوشت:

لدار در دل پو عنوان دولت کوچکهای علوم پزشکی بهدر برنامه تلویزیونی ثریا با اشاره به تاریکخانه دانشگاه» 

گیرد. های آموزشی و پژوهشی موردحسابرسی طبق قوانین عادی قرار نمیپول که به بهانه فعالیتدولت بزرگ بی

 «.شودهزار میلیارد تومان آن در بهداشت و درمان هزینه می ۱۸این درحالیست که 

در مورد بحث حقوق و مالیات پرداختی  عنوان نمونه یکی از کاربرانهمین اظهارات باعث برانگیختن کاربران شد. به

 پزشکان به دلیل حضور ایشان در مناصب مدیریتی چنین گفت:

ای از پزشکان که در حال خدمت هستند، جریانی در مدیریت بهداشت واقعیت این است که در کنار بخش عمده» 

 گذار در تالش است ضمن ایجادگیری سالمت جامعه، با فشار بر قانونو درمان به دلیل تعارض منافع، با گروگان

 «.ها و استثنائات قانونی حقوق و دستمزد، مانع از شفافیت مالی در این مجموعه شودمعافیت

 ای دیگر کاربری به بحث پرحاشیه ظرفیت پزشکی چنین اشاره کرد:یا در نمونه

جال، فشار ا کلی جنتعارض منافع و مافیا چیست؟ یعنی پزشک بیکاری نباشد ولی افزایش ظرفیت پزشکی ب» 

 «.ای و تیتر اول اخبار شدن همراه باشدرسانه

های سالمت را در حدی فراتر از ها محدود به وزارت بهداشت نمانده و سیاستاعتمادی آنالبته اظهارات کاربران و بی

ای ت عید را نه در راستهای سفر در تعطیالعنوان نمونه برخی کاربران محدودیتاند. بهاین وزارتخانه هم زیر سؤال برده

 نویسد:اند. یکی از کاربران در این مورد میحفظ سالمت جامعه که توجیهی برای کسب درآمد عنوان کرده

ند. کنها و جریمه غیرقانونی ستاد کرونا روز چهارشنبه مقابل مجلس تجمع برگزار میمعترضان به محدودیت» 

زده را در سفرهای نوروزی جریمه خواهد کرد. این مصوبه هیچ نستاد کرونا اعالم کرده خودروی افراد واکسن

 «.توجیه قانونی ندارد و تنها خاصیت آن عصبانیت مردم و پر کردن جیب گشاد است

 

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/
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