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 یعموم ۀتا عرص یتعارض منافع: از ساخت ادار  درآمد:
 باشد؟ یعموم ۀعرص یگفتگوها ،یه اصالح ادارچرا الزم است خاستگاه هرگون

 
مانده از مکتب انتقادی جایپرداز بهپردازان اجتماعی معاصر، یورگن هابرماس، نظریهدر میان فیلسوفان و نظریه

ازی پرد)فرانکفورت( از معدود کسانی است که پل زدن میان نظام هنجاری، اخالق، واقعیت و قانون را در کانون نظریه

عنوان  (2991و قانون ) یگفتمان دموکراس یهیدر نظر یو هنجارها: مشارکت هاتیواقع انیمقرار داده است. خود 

راهم نگاشته شده است. ف نظریۀ کنش ارتباطیپرداز شهیر که یک دهه پس از کتاب معظم کتابی است از این نظریه

 دیرپآوردن بنیاد هنجاری برای قانون مشروع از ایده
 
ای هابرماس است که در این کتاب از زاویۀ جدیدی مورد های نسبتا

بحث قرار گرفته است. اگر بخواهیم نظرات هابرماس در این کتاب )و به طور کلی در منظومۀ فکری وی( را با زبان ساده 

 ؟ های اداری برآمده از آن، چه زمانی مشروع استمطرح کنیم، سوال محوری این است که قانون و فرایندها و رویه

ود شپاسخ اجمالی بر اساس نظریۀ هابرماس این است که مشروعیت الزم برای هر قانون و رویۀ اداری زمانی فراهم می

که در عرصۀ عمومی گفتگوهای آزادانه و عاری از مداخلۀ قدرت صورت گرفته و به تکوین تدریجی مسائل بینجامد. اگر 

در عرصۀ عمومی است، مبنای قانونگذاری و اصالح فرایندهای  این مسائل که محصول گفتگوی جمعی و غیراجبارآمیز

خواهد بود؛ چرا که محصول وفاق نسبی برآمده از گفتگوی « مشروع»های حاصل از آن، اداری قرار بگیرد، قانون و رویه

اخت ساند و سپس در جمعی است. این مسائل چون در عرصۀ عمومی و با گفتگوی آزادانه شکل گرفته و تکوین یافته

 توانند مبنایی برای انسجام و همبستگی اجتماعی هم باشند.  اند، میاداری و قانونی تحقق عملی پیدا کرده

کند. این پل از یک سو پیوند میان عرصۀ عمومی را پیدا می« پل»در این منظومه، قانون  برآمده از فرایند مذکور، خصلت 

شود محصول گفتگوهای عمومی در ساخت اداری بازتاب سبب می کند؛ چرا کهسیاسی را فراهم می-و ساخت اداری

کند؛ چرا که در گفتگوی عمومی بر سر ها را پر مییافته و نمایان شود. از سوی دیگر، شکاف میان هنجارها و واقعیت

نوعی  میخته وها در هم آکنند و افقهای هنجاری متفاوت و متمایز با یکدیگر تالقی پیدا میها و نظاممسائل، گفتمان

ها و هنجارها را فروکاسته شود که شکاف واقعیتحاصل می« دیگری»به جای « خود»درک مشترک ناشی از قرار دادن 

 زند. و با سازوکار قانون میان این دو پل می

شرح و بسط نظریۀ هابرماس ورای این یادداشت مختصر است؛ اما از این مقدمۀ اجمالی و تصویر تا حدودی 

شده از نظریۀ هابرماس، غرض تحلیل مسئلۀ تعارض منافع و استراتژی مناسب برای مدیریت آن در ایران ازیسساده

 است. 

گیرند، به جای آنکه محصول گفتگوی آزاد و قرار می« اصالح اداری»در ایران بسیاری از موضوعاتی که در کانون 

 به صورت باال به پایین دیکته و پیگیغیراجبارآمیز در عرصۀ عمومی و سپس بازتاب در ساخت بوروکر 
 
ری اتیک باشد، عمدتا

محور و الکترونیک، تسهیل مجوزها، رفع موانع های اخیر، شفافیت و مقابله با فساد، حکمرانی دادهشود. در سالمی
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یگر در شت دها پروژۀ ریز و در ستانی، اصالح نظام بانکی و دهوکارها، مدیریت تعارض منافع، اصالح نظام مالیاتکسب

یران ها در اکه مسائل کمتر اداری نظیر اصالح نظام یارانهچناناند؛ هماصالح اداری، کمابیش با همین روند مواجه بوده

 کانونگیری و عملی شدهنیز به همین شکل تصمیم
 
 های تفاند. به عبارت دیگر، در این قبیل مسائل، عمدتا

 
کر و بعضا

این  اند، به بررسی و طرحای و به عنوان دنبالۀ بوروکراسی حکومت شکل گرفتهلخانههایی که در محیط گاندیشکده

ن شیوه اند. ایگانه بدل کردهمسائل در پیوند با ارکان و اجزایی در حاکمیت پرداخته و موضوع را به دستور کار قوای سه

برای اصالح نظام اداری در محدودۀ مجاز  تواند گره برخی مسائل را باز کند و تالشیگرچه تا حدود کارآمد است و می

تواند مسئلۀ مشروعیت را به سبب فقدان ابتکار و کنشگری عرصۀ عمومی ترمیم برای نظام حکمرانی باشد، اما نمی

 کند. 

برای روشن شدن منظور بیایید شیوۀ بدیل دیگری برای ضرورت یافتن اصالحات اداری نظیر آنچه ذکر شد مدنظر قرار 

های روزمرۀ زندگی مردم و فعاالن کنیم هر یک از مسائل فوق که بیانگر بخشی از معضالت و بحران دهیم: فرض

پردازی نامتقارن و غیرعادالنه، دشوار اقتصادی و ... هستند )مانند مشکالت در استفاده از تسهیالت بانکی، مالیات

ه و فساد اداری و به ویژه تعارض منافع( در عرصۀ بودن فرایندهای اخذ مجوز، کاغذبازی روزافزون در نظام اداری، رشو

های مختلف ها، افراد و تشکلعمومی مورد بحث و گفتگوی آزادانه و عاری از هرگونه مداخلۀ قدرت قرار بگیرند. گروه

 گیری فکری و سیاسی خود قادر باشند در این مسائل اظهارنظر کنند و ریشۀ مسئله را از نظر خود بیانمستقل از جهت

هایی باشند که بدون ترس از زیر پا گذاشته شدن خط قرمزها به انعکاس دیدگاه عمومی در مورد ها و رسانهکنند. کانون

 ای و رایج غلط در میانتر شود، باورهای کلیشهاین مسائل بپردازند و از دل این گفتگوهای تدریجی، مسائل روشن

 ای از مسئله از دل این گفتگوهای عمومیبندیبگیرد و در نهایت صورتبسیاری از شهروندان مورد نقادی و پاالیش قرار 

 این دیدگاه
 
ها که در عرصۀ عمومی مطرح فراهم شود که واجد حداکثر فراگیری نسبت به نگاه شهروندان باشد. طبعا

ا بگیرد. در اینجشود باید به زبان اداری ترجمان شده و در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار بندی میشده و صورت

های ها به جای دیدگاهکنند و ورودی آنهایی که ذکر شد، فرایند معکوسی را طی میهای فکر و اندیشکدهکانون

های ذینفع مشخص، برآمده از گفتگوهای عرصۀ عمومی است که با مهارت و نخوردۀ نخبگانی یا مسائل گروهصیقل

گیر و این مسائل شکل و صورت اداری یافته و وارد گفتمان نهادهای تصمیمرود، ها انتظار میکارکردی که از اندیشکده

 شود. مجری در نظام حکمرانی می

رسد تعارض منافع از معدود مسائلی ها باالتر ذکر شد، به نظر میترین آندر میان انبوه مسائل اداری که برخی از مهم

ی رویۀ باال به پایین، با گفتگوی جمعی در عرصۀ عمومی به است که بخت آن را داشته که بیش از سایر مسائل، به جا

تدریج صیقل خورده و به دستور کار نظام حکمرانی بدل شده است. هرچند تعارض منافع نیز زمانی که در میانۀ دهۀ 

 ه 0931
 
ان مدر قوۀ مجریه به عنوان یک مسئلۀ کلیدی به رسمیت شناخته شده و در کانون طراحی قرار گرفت، ابتدائا

برای  «نویسیقانون»محور حلکرد؛ یعنی ابتد ابه ساکن رویکرد راهمسیر مالوف اصالح اداری از باال را داشت طی می

 کارشناسی بود، اما فاقد مشروعیت ناشی از عرصۀ آن مبنای کار قرار گرفت و الیحه
 
ای که هرچند محصول کار عمیقا



 

 

 

 

 

 

 1401خرداد   22تا  15  |  98شماره  5

ر های استراتژیک برای اظهارنظنویس به ابتکار مرکز بررسیه این پیشعمومی بود برای آن تهیه شد؛ اما آن هنگام ک

عمومی منتشر شد و جلسات منظم )و هرچند محدود( برای گفتگوی نخبگانی در مورد آن تدارک دیده شد، به تدریج 

ز به اد جامعه نیدر عرصۀ عمومی مورد توجه قرار گرفته و نه تنها لقلقۀ زبان سیاستمداران شد، بلکه در میان عموم افر 

 صیقل
 
تری از تر شد و میان بخش وسیعتر و روشنیافتهتدریج از اصطالحی نامالوف و گاه توام با بدفهمی، تدریجا

رصد  ای است که باشهروندان به عنوان ریشۀ بسیاری از معضالت به رسمیت شناخته شد. شاهد این ادعا سیر دوساله

تا امروز  0933های اجتماعی در چارچوب این خبرنامه صورت گرفته است. از تیر ها و دیگر شبکهفضای توئیتر، رسانه

گذرد، هم بررسی فضای مجازی و به ویژه میخبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع که قریب به دو سال از زمان انتشار 

ای تعارض منافع به عنوان مسئله( شناسایی 0ها بیانگر این دو روند است: )های رسانهتوئیتر و هم رصد اخبار و گزارش

( تدقیق تدریجی دیدگاه عمومی در فهم چیستی 2های کشور است؛ )کنندۀ بخش مهمی از معضالت و بحرانکه تبیین

 تعارض منافع و چگونگی بروز آن. 

فاهیم م شود یا تعارض منافع باربطی به تعارض منافع نسبت داده میهرچند هنوز هم گاه در عرصۀ عمومی، مسائل بی

م. اگر با این ایتری نسبت به دو سال پیش ایستادهشود، اما تردیدی نیست که امروز در نقطۀ بسیار روشندیگر خلط می

گیری و تصویب قانون مدیریت تعارض منافع نگاه کنیم، چند درس و نکتۀ کلیدی پیش روی ما روند بخواهیم به شکل

 است: 

  
 
تواند از مشروعیت و پذیرش در میان شهروندان هر قانونی( زمانی می قانون مدیریت تعارض منافع )و اصوال

 برخوردار شده و ضمانت اجرای واقعی )اجتماعی( بیابد که برآمده از گفتگوی آزادانه در عرصۀ عمومی باشد. 

  یس نوو در مقابل، اعالم وصول یک طرح پیش 0011تا پایان  39فرایند عدم اعالم وصل الیحۀ قانونی از سال

غیرکارشناسی و مبنای بررسی واقع شدن آن در مجلس، اعتماد عمومی به درستی فرایند قانونگذاری و مشروعیت 

های قابل توجهی توسط دولت و قانونی را که با این روند مصوب شود، دچار خدشه کرد. از ابتدای امسال تالش

 . هایی از مجلس برای ترمیم این روند ناصواب صورت گرفته استبخش

 قرار است از دل چه خوب است که سنت قبلی برای به گفتگوی عمومی نهادن پیش 
 
نویس قانونی که نهایتا

های مشترک اخیر دولت و مجلس بیرون بیاید، در مورد موضوع مهم تعارض منافع که امری مبتالبه برای بررسی

شته شده و این فرصت برای نظام های مختلف جامعه است، بار دیگر به نظرخواهی و اشتراک عمومی گذابخش

حکمرانی ایجاد شود که هم از محصول گفتگوی جمعی در این زمینه بهره بگیرد و هم فرصت تصحیح برخی 

 خطاهای احتمالی در تدوین این قانون را پیدا کند و با این شیوه مشروعیت این قانون را هم تقویت کند. 

  ابالغ نهایی این قانون، مشروعیت آن زمانی تقویت شده و استمرار با فرض انجام تمام این فرایندها و تصویب و

کن باشد و طیف وسیعی از شهروندان به تدریج مشاهده کنند که این قانون گره از حلیابد که برای مردم مسئلهمی

ون های مردمی در اجرای این قانها گشوده است. لذا مشارکت و رصد مستمر شهروندان و تشکلبرخی مسائل آن

  محل توجه قرار گیرد.تواند بندی این قانون میاکنون در نحوۀ انشاء و صورتای است که از هممسئله
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*** 

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

ر بروز ارض منافع دید بر نقش تعبا تاک مجلس یکشور و شوراها یامورداخل ونیسیعضو کم، یابوالفضل ابوتراب 

حادثۀ متروپل از همکاری نزدیک دولت و مجلس برای به سرانجام رسیدن قانون مدیریت تعارض منافع به 

 خبر داد.  مسائلعنوان اقدام بنیادی در حل این 

ر وم توجه به تعارض منافع دبر لز  (ینوبخت )فرماندار شهرستان سار یمحمدعل( و النی)استاندار گ یاسداهلل عباس 

ای هو توزیع آرد تاکید کردند که بیانگر توجه وزارت کشور و زیرمجموعه هادهیاریمجوز ساخت از سوی حوزۀ 

 افع است. آن به مسئلۀ تعارض من

نافع بازرسان کار م تضاددر گفتگویی با ایلنا از  کشور یکارگران ساختمان یکانون انجمن صنف سیرئ، اکبر شوکت 

 قاد کرده است. انت کارگران هادهو نقص عضو در مرگ ن کار و نقش آبازرسی نظارت و ضعف و 

 با تاکید بر عوارض نامطلوب حذف ارز دارو، ییمواد موثره دارو دکنندگانیتول یکایسند سیرئ، یفرامز اختراع 

 ای به مراتب موثرتر در مشکالت صنعت دارو عنوان کرد. تعارض منافع را مسئله

ای اپل هشرکتدر  –دگان آمریکا مجلس نماینرئیس  –گذاری همسر نانسی پلوسی سرمایهاطالعات  یافشا 

 تهام تعارض منافع قرار داده است.آمریکایی را در معرض ا دارسیاستمروسافت، این و مایک

 
 0410خرداد  22 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 شودیها تکرار مکه مسئله تعارض منافع حل نشود متروپل یمادام  
  

 

 0010خرداد  01ـ ( ی مجلسکشور و شوراها یامورداخل ونیسیعضو کم)ی ابوالفضل ابوتراب
 طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

 یو راهکارها نیو بحران آفر منیناا یمواجهه با ساختمان ها یسازوکارهابحران به طور مفصل به  تیریدر قانون مد
ارض مقابله با تع یچراکه برا میمواجه هست بزرگ یخالء قانون کیآنان پرداخته شده است اما ما امروز با  یساز منیا

 میتعارض منافع مواجه با زین یو ادار یبلکه در حوزه درمان ی. نه تنها در بحث ساختمان سازمیندار یمنافع، قانون
فرد مسئول در وزارت علوم خودش  کیکه  میکن یما مشاهده م کشور رقم زده است. یرا برا یا دهیکه مشکالت عد

اخت س یدر پروژه عمران یشهردار ایدهد  یانجام م زین یگذار استیحوزه س نیدارد و سپس در ا یانتفاع ریمدرسه غ
منافع را به وجود آورده  ضبه نام تعار یا دهیاقدامات پد نیدارد. همه ا کند بعد نقش ناظر هم یو ساز مشارکت م

اختمان س زشیدر ر برساند. بیمقابله با تعارض منافع به تصو یبرا یقانون مترق کی دیبا یاست. مجلس انقالب
صورت  یوتاهگونه ک نینبود ا انیتعارض منافع در م یپروژه مشارکت نداشت و پا نیدر ا یاگر شهردار زیمتروپل ن

 نیدر ا یخوشبختانه طرح .میرا برطرف کن نهیزم نیدر ا یخالء قانون دیبا .میحادثه نبود نیگرفت و ما شاهد ا ینم
است تا  یدر مجلس در حال بررس حهیدولت آماده کرده است، هم طرح و هم ال  زین حهیال  کیداده شده و  نهیزم

به  و از کنار آن میاگر ما مسئله تعارض منافع را حل نکن .میم دهانجا نهیزم نیخوب در ا یکار ساختار کی میبتوان
 بود. میمتروپل در آبادان خواه رینظ یمجددا شاهد تکرار حوادث میعبور کن یسادگ

 خبرگزاری ایسنا 
 

یستیبه جامعه هدف بهز یرسانکننده خدمت لیتسه ،تعارض منافع تیریمد  
  

 

 0010خرداد  01ـ ( تهران یستیبهز یابیارز و عملکرد تیریمسئول دفتر مد)انیمهرناز محمد
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 یاتیعمل یبرا .است یستیبه جامعه هدف بهز یکننده خدمات رسان لیتعارض منافع تسه تیریقانون مد یاجرا

زار کرده برگ یدر سطح ادارات شهرستان زیرا ن یجلسه در سطح استان و جلسات متنوع نیموضوع چند نیشدن بهتر

را در همه شهرستان  یجلسات متعدد. میآنها هست یآورنظرات و جمع شیو در مرحله پا یرا جمع آور یو نظرات همگ

 یو شهرستان یمختلف ستاد یهاکارشناسان حوزه یهادگاهینظرات و د یا موضوع جمع آوراستان تهران ب یها

تعارض منافع برگزار  تیریحوزه مد یو فرهنگ سازمان یآگاه یها و ارتقا یم دستورالعمل، خط مشیتنظ یبرا

حوزه و  نیدر ا کامل، جامع و اثرگذار یقانون یریگجلسات منتج به شکل یتمام یخروج میدواریو ام میاکرده

 گردد. نینه به جامعه هدف و مخاطبیارائه خدمات به یسازمان در راستا یو بهتر از بدنه کارشناس شتریب یمندبهره
 سازمان بهزیستی کشور 

 

https://www.isna.ir/news/1401031610588
https://www.isna.ir/news/1401031610588
https://www.behzisti.ir/news/58406
https://www.behzisti.ir/news/58406
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 دیرفع تعارض منافع را قوت بخش یها براحادثه متروپل اصالح نظارت   
  

 

 0010خرداد  09ـ ( مجلس یحقوق بشر و شهروند ونیفراکس سییر) محمد سرگزی
  مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزۀ 

 

الح مربوطه اص یهادستگاه مسووالن و یهارفع تعارض منافع، نحوه نظارت یبرا دیحادثه متروپل آبادان نشان داد با

 نیطرح سهام دار است که در ا نیدر ا یمسائل مطرح است. به عنوان نمونه شهردار نیتعارض منافع در ا شود.

عضو  یممکن است مهندس ناظر سازمان نظام مهندس نی. همچنشودیکمرنگ م یو یهانظارت زانیصورت م

 نیدر موضوع تعارض منافع نخست .شودیاو کاسته م یهاارتنظ زانیصورت از م نیطرح باشد که درا  رهیمد اتیه

بق ط یقیحق یهابرود و نظارت نیاست تا تعارض منافع از ب یصنف یهاانجام شود، اصالح نظارت دیکه با یکار

حادثه از زمان صدور  نیدر ا لیدر حادثه متروپل الزم است تمام عوامل و عناصر دخ شود. جادیاصول و قانون آن ا

ه ک ییهاو همه دستگاه یو سازمان نظام مهندس یباره و عملکرد شهردار نیدر ا نیمقررات و قوان تیز، نحوه رعامجو

 شود. یباره دخالت داشتند، بررس نیدر ا
 خبرگزاری ایرنا 

 

 بخشنامه وزارت صمت برای مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی معدن   
  

 

 0010خرداد  01ـ ( مواد وزارت صمت یمعاون معادن و فرآور) پوررضا محتشمی
  تعارض منافع در حوزۀ معدن 

 

سازمان نظام  یمرکز یاوزارتخانه در شور  نیکارکنان ا تیمواد وزارت صمت، عضو یبا دستور معاون معادن و فرآور

که خطاب به رئیس سازمان بخشنامه  نیدر ا سازمان ممنوع شد. نیا یهااستان رهیمد اتیو ه رانیمعدن ا یمهندس

لزوم  یبخشنامه به معن نیابالغ ا»شده که  حیمذکور، تصر تیضمن اعالم ممنوعنظام مهندسی معدن ابالغ شده، 

 ئتیدستورالعمل انتخابات ه 00ا وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماده ب یاضافه نمودن شرط عدم ارتباط استخدام

ات و شامل منتخبان انتخاب گشتهبخشنامه عطف به ماسبق ن نیها خواهد بود. ااستان یسازمان نظام مهندس رهیمد

آن  توسط یاستان رهیمد ئتیاز کارکنان وزارت صمت منتخب در ه ی. اما الزم است گزارش جامعباشدیگذشته نم

ن معد یآن سازمان در نظام مهندس ینظارت یاحرفه گاهیبا توجه به جا . ضمناو ارائه گردد میسازمان محترم تنظ

هاد ناظر و نهاد ن انیم کیاتخاذ گردد که تفک یبیحوزه ترت نیا یهاتشکل ریو سا انکشور الزم است که با کمک نخبگ

 .ردیمورد توجه قرار گ زین ثیح نیز اشده و مسئله تعارض منافع ا جادیا زیبردار نبهره

ای گسترده و عدم انعکاس ابالغ شده و به سبب عدم بازتاب رسانه 0011الزم به ذکر است که بخشنامۀ مذکور در آذر 

 در خبرنامه هفتگی اکنون پوشش داده شده است. 
 نیوزماین 

 

https://www.irna.ir/news/84780111
https://www.irna.ir/news/84780111
https://www.akhbaremadan.ir/fa/doc/news/58979
https://www.akhbaremadan.ir/fa/doc/news/58979
https://www.akhbaremadan.ir/fa/doc/news/58979
https://www.akhbaremadan.ir/fa/doc/news/58979
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 بازرسان کار تعارض منافع دارندکارگران جانیبر تن  ب« متروپل» ن  یآوار  سنگ :   
  

 

 0010خرداد  3ـ  (کشور یکارگران ساختمان یکانون انجمن صنف سیرئاکبر شوکت )
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 دایپ ییاما متاسفانه گوش شنوا میکنیکار را مطرح م یو بازرس یمنیبحث ا ،میزنیم ادیچند سال است ما مدام فر

کشور را  یمدن تیمسئول یهامهیب نیقوان رییو تغ یمنیقواعد ا تیبه رعا انیالزام کارفرما تی. ما بارها اهمشودینم

 همیب»به عنوان  ردیگیتکه کاغذ طرف دستش م کی است؛مجوز کشتار  یبه نوع هامهیب نیا م؛یامطرح کرده

ت حادثه کارفرما صد درصد مقصر اس کیدر   مینیبیندارد؛ م یتیمسئول چیه گرید کندیفکر م ،«یمدن تیمسئول

 . پردازدینم بیاز ج هید الیر کیدارد،  یمدن تیمسئول مهیاما چون ب

ف از طر نهایدارند؛ ا دیشدکار تضاد منافع  بازرسان .میمواجه اریبس یهاکار با ضعف ینظارت و بازرس یدر حوزه

 هرچه عوارض یعنی رندیگیم یو مبلغ کارشناس روندیو به عنوان کارشناس سر پروژه م شوندیم یدادگاه معرف

ه وجود ( تضاد منافع بیمساله )پرداخت کارمزد نیو هم شودیم شتریکارشناس ب نیا یافتیباشد، مبلغ در شتریب

ه ک ستدیایبزرگ م انیخواه ناخواه سمت کارفرما اشیو درآمد یافع شغلمربوطه به خاطر من رشناسکا آورد؛یم

 کسالیها ادارات کار در طول در شهرستان م،یبه جرات بگو توانمیم دارد. یترنیسنگ یو وزنه دهدیم یشتریپول ب

 ادیما فر سال است هنهمیا م؛یندار تیظرف ندیگویم روند؛ینم یساختمان یهابه کارگاه یبازرس یهم برا کباری یحت

در  لوتیاما به طور پ کنند؛ینم ییاما اعتنا دیاستفاده کن یکارگر یهاتشکل تیکار از ظرف یبازرس یبرا میزنیم

 و تذکر میرفتیها مسر ساختمان یبه عنوان تشکل کارگر م؛یکار را انجام داد نیاستان قم به مدت شش ماه، ا

ه بود رگذاریکه چقدر در کاهش حوادث کار تاث میدیادن را آن سال به چشم دنظارت و تذکر د نیاثرات ا م؛یدادیم

 یزحمتکش یهاآنهم انسان شودیم یتوجهیها ببه جان انسان یعنی شودینم یتوجهمسائل  نیبه ا یاست؛ وقت

 یدست خال گردندیرا به جان بخرند تا شب که به خانه برم یلقمه نان ناچارند تمام خطرات احتمال کی یکه برا

 شود! گرانید بیخطر کنند اما سود سرشار نص منیو ناا پروایها بنباشند؛ آن
 خبرگزاری ایلنا 

 

 و تعارض منافع میاقل رییتغ  
  

 

 0010خرداد  01ـ  دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
 زیست و آبتعارض منافع در حوزۀ محیط 

 

وضوع خود، م« وقت ناهار»دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزاری در چارچوب سلسله جلسات 

اختصاص داد.  در این نشست دکتر محمد وصال به طرح « و تعارض منافع میاقل رتغیی»خرداد خود را به  01نشست 

 بحث پرداخته است. 
 پایگاه دانشگاه شریف 

 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1236978
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1236978
https://www.gsme.sharif.edu/w/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.gsme.sharif.edu/w/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 بفرستند یدولت، فرزندان خود را به مدارس دولت رانیمد  
  

 

 0010خرداد  01ـ  نواپایگاه خبری هم
  آموزش عمومیتعارض منافع در حوزۀ 

 

 وزارت یبخش ها یمعتقدند که وجود تضاد منافع و رانت در برخ یاز کارشناسان آموزش یاریکه بس یطیدر شرا

د خانواده ها به ثبت نام فرزندان خو بیترغ یبرا یمدارس دولت تیفیداشتن ک نگه نییآموزش و پرورش منجر به پا

گفت هن یکسب سودها یبرا زیو پرورش ن وزشسابق آم رانیمد یبعض انیم نیشده است و در ا یردولتیدر مدارس غ

ه مسئوالن اد کد شنهادیپ «ایثر»در برنامه  یونیزیکارشناس تلو کیکرده اند،  یرانتفاعیمدارس غ سیاقدام به تاس

 یروزها در ثبت نام کنند. یارشد وزارت آموزش و پرورش، فرزندان خود را در مدارس دولت رانیبخصوص مد یدولت

برنامه  نیجالب کارشناس ا شنهادیرفت و با پ «ایثر» یونیزیآموزش و پرورش به برنامه تلو ریوز ،ینور وسفی ریاخ

 طیآموزش و پرورش، قطعا شرا ریتوسط وز شنهادیپ نیرت قبول اکرد که در صو دیکارشناس تاک نیا. مواجه شد

 یکشور به مدارس دولت یفرزندان مقامات رده باال  ی. وقتافتیبهبود خواهد  کینزد یا ندهیدر آ رانیا یمدارس دولت

 شد. دجلب خواه یدولت دارسدر م یو پرورش یارائه خدمات آموزش تیفیک یمسئوالن به لزوم ارتقا نیبروند، توجه ا
 نواپایگاه خبری هم 

  کروسافتیماو  در اپل یخانواده پلوس یدالرونیلیم یگذارهیسرماانتقاد از  
  

 

 0010خرداد  01ـ  سایت خبری ایندیپندنت
 های جهانی تعارض منافعنمونه 

 

از دو  شیب یتازگبه کا،یآمر ندگانیمجلس نما سیرئ ،یپلوس یکه همسر نانس دهدینشان م یاطالعات مال یافشا

در  پستورکیوین یخبر تیساوب کرده است. «کروسافتیما»و « اپل» یهاسهام شرکت دیر صرف خردال  ونیلیم

از سهام  گریدالر د ونیلیم میروز بعد، ن 00دالر و سپس  ونیلیم کی ،یماه م 09ابتدا در  ینوشت، پل پلوس یگزارش

  کرده است. یداریخر« اپل» یشرکت فناور

 یگذارهیسرما ایآ دندیپرس کایآمر ندگانیمجلس نما سیدر دسامبر گذشته از رئ که یهنگام پست،ورکیویبه گزارش ن

 االتیا ندگانیمجلس نما سیو رئ سکویشهر سانفرانس ندهیدر مقام نما فشیبا وظا یبزرگ فناور یهااو در شرکت

تصاد گفت: ما اقبه خبرنگاران  یپلوس گفت: نه. حتاو در پاسخ به صرا د؟یآیحساب نمبه« تضاد منافع»متحده، 

 اقتصاد شرکت کنند. نیبتوانند در ا دیکنگره با یو اعضا میدار« بازار آزاد»

-یکار یاز اطالعات توانندیکشور نم نیگذاران اشد، قانون بیتصو کایدر آمر 2102که در سال  یاساس قانون بر

معامالت سهام اعضا کنگره و  یقانون، تمام نیا هیاستفاده کنند. بر پا یمنافع شخص یخود در راستا یاحرفه

 روز افشا شود. 0۴ظرف  دیآنها با یهاخانواده
  پندنتیندیا یخبر تیسا 

https://hamnava.ir/NewsDetail/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/print
https://hamnava.ir/NewsDetail/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/print
https://hamnava.ir/NewsDetail/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/print
https://hamnava.ir/NewsDetail/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/print
https://www.independentpersian.com/node/244416/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%BE%D9%84%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA%C2%BB
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 دهیاران تعارض منافع خود را به استانداری گزارش دهند  
  

 

 0010خرداد  01ـ  (النیاستاندار گ)ی سدالله عباسا
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

شته باشند و دا یاهتمام جد انیربومیو به کام غ یبه اسم افراد بوم یکاربر ریینسبت به برخورد با تغ دیفرمانداران با

 یارتباط تعارض منافع دارند را در اسرع وقت به استاندار نیکه در ا یارانیده کنند. دیمهم را به بخشداران تاک نیا

افراد حساس  نیندارد، نسبت به صدور مجوز به ا یربومیحق صدور مجوز را به افراد غ یاریده چیه د،یگزارش ده

 .میهست
 ندای گیالن 

 

 در صنعت دارو تعارض منافع، سرچشمه فساد  
  

 

 0010خرداد  01ـ ( ییمواد موثره دارو دکنندگانیتول یکایسند سیرئ) یفرامز اختراع
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 یخاز بر رسدیاست که به نظر م دهیچیپ اریو بس یچندوجه یدارو که در مجلس مطرح شد، بحث ارانهیبحث حذف 

ا . مشودیم شتریو ارز آزاد دارد روز به روز ب ییمایکه فاصله ارز ن میروزها شاهد نیا وجوه مهم آن غفلت شده است.

اختالف معنادارتر  نیکه ا گری. چند صباح دمیاسال آن را تجربه کرده 01و  میشناسینرخ ارز را م راتییتغ عتیطب

  آزاد شود. دیو با شودیرو موجب رانت مدا یبرا ییمایعده خواهند گفت ارز ن کیشود، باز 

انجام دهد.  یجبران نهیواحد هز 01 دیواحد کمتر دارو مصرف کنند، نظام سالمت با کیکه اگر مردم  میدانیم

ظام کمرشکن به ن یهانهیهز لیشدن دارو به منزله مصرف کمتر آن و مصرف کمتر دارو به منزله تحمگران نیبنابرا

از مردم از عهده آن  یاریگزاف است و بس اریبس یمارستانیب یهادرمان نهیاالن هم هز نیهم سالمت کشور است.

بازار خارج شوند، کشور با بحران  نیاز ا یشتریهم گران شود و عده ب یی. حال اگر قرار باشد درمان داروندیآیبرنم

 .شودیسالمت مواجه م

انند م ینظارت یهاسامانه جادیا یتومان برا اردهایلیها مسال نیدر ا است. دارو  ارانهیحذف  یهااز بهانه یکیقاچاق 

 رهیکاال و غ اصالت یهابابت برچسب یگزاف یهانهیو واردکنندگان هز دکنندگانیشده است. تول نهیهز تکیسامانه ت

 ییها کاراامانهس نیاگر ا کنمیاست. من سئوال م انیاما هنوز صحبت از قاچاق معکوس دارو در م اندپرداخته رهیو غ

بال دن دیو با ستیمطرح ن یلیبه نظر من بحث قاچاق هم خ اند؟شده جادیا یگزاف یهانهیهز نیندارند، چرا با چن

 یجد که ارادهکه مشکالت صنعت دار و راهکار دارد اما به شرط آن میاما بارها گفته .میحوزه باش نیتعارض منافع در ا

 تعارض منافع است. نیود داشته باشد. سرچشمه فساد در حوزه دارو همبرخورد با تعارض منافع وج یبرا
  نیوزانصاف 

 

http://www.nedayegilan.ir/?p=147505
http://www.nedayegilan.ir/?p=147505
http://www.ensafnews.com/348739
http://www.ensafnews.com/348739
http://www.ensafnews.com/348739
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  کشور در برنامه هفتم توسعه یابرمسائل فراروتعارض منافع؛ یکی از  
  

 

 0010خرداد  01ـ (سازمان برنامه و بودجه کشور نیسرزم شیگروه آما سیرئ) یثامن ریام
 کلیات تعارض منافع 

 

 یهانامهبر  نینظام تدو یهاو خصلت ندهایفرآ کردها،یرو ها،نشیدر ب نیادیبن یبا توجه به الزامات تحول و دگرگون

 :گرددیم یمعرف ریاز شروع برنامه هفتم توسعه به صورت ز شیکشور در مقطع پ یتوسعه، ابرمسائل فرارو

 رانیدولت در ا التیساختار و تشک ی( ناکارآمد0)

 «ینظارت»و  «ینیتقن»نظام  ی( ناکارآمد2) 

به  یدسترسعدم طیدر شرا یحکمران: و روزآمد وندیپهم چه،کپاریو نبود نظام آمار و اطالعات  تی( فقدان شفاف9) 

کشور  انر یگمیو تصم استگذارانیس یفرارو قیو عم قیدق ییهالیآمار و اطالعات که تحل کپارچهینظام جامع و  کی

 با چراغ خاموش است! کیتار یدر شب یقرار دهد، مانند رانندگ

سائل ابرم نیترو ملموس نیاز مشهودتر یکی شکینافع در کشور: بتعارض م تیریماندن سازوکار مد نحلی( ال 0) 

آلود کردن آب و گرفتن گل یامور است. ماجرا انیاندرکاران و متولدست انیکشور، وجود تعارض منافع م یفرارو

 بیو نفوذ ترت است که اصحاب قدرت «یاستگذاریس یهایباز»از  یپرده برخهولناک از پشت یلیاز آن، تمث یماه

 .دهندیداده و م

از مسائل  یاآن گره یالپوشان ایکه انکار  یتلخ تیواقع: در جامعه یاضدتوسعه اتیبودن فرهنگ و خلق نهی( نهاد۴) 

در  شهیدر جامعه است که ر یاضدتوسعه یها و رفتارهاغلبه باورها، نگرش رشیپذ کند،یکشور باز نم

( و یو آموزش عال هی)اعم از آموزش پا ینظامات آموزش دیغلط دولتمردان و ضعف شد یفتارهاو ر  هایاستگذاریس

 کشور دارد. یگفرهن
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 فساد در چرخه آرد و نان، تعارض منافع است  یگلوگاه اصل  
  

 

 0010خرداد  09ـ ( یفرماندار شهرستان سار) نوبخت یعلمحمد
 تعارض منافع در حوزۀ کشاورزی و دامپروری 

 

 دیات بعملکرد مناسب داش یها یاز خباز یاگر واحد ؛ردیمورد توجه قرار گ دیها با ییو نظارت مداوم بر نانوا یبررس

ارض چرخه آرد و نان؛ تعفساد در  یگلوگاه اصل .ردیبرخورد الزم صورت گ دیقطعا با بود نیاز ا ریشود و اگر غ قیتشو

ذف ح رد؛یقرار گ هیمنفعت ثانو کی ریو اقداماتمان ، تحت تأث ماتیداد که  تصم میهرگز اجازه نخواه .منافع است

 ینظارت ینهاد ها یکه البته ما با همکار تتعارض منافع اس یها بیآس خارج از قاعده و قانون از یرقبا و سهم خواه

 کرد. میموضوع به طور قاطعانه مقابله خواه نیبا ا انیبا سودجو یو  برخورد جد
 پایگاه استانداری مازندران 

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3871255
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3871255
https://www.ostan-mz.ir/news/113012
https://www.ostan-mz.ir/news/113012
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 تجویز بیش از اندازه دارو ارتباطی به تعارض منافع پزشکان ندارد  
  

 

 0010خرداد  20ـ  ی(متخصص اطفال و فعال صنف) یبابک خط
  تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

آن  توانیپزشکان ندارد نم یبرا ییباال  یچرخش مال نکهیاست و با توجه به ا یمسئله اجتماع کیدارو  ادیاستفاده ز

 کنندیم دایبا دارو بهبود پ کنندیمردم ما تصور م یبه لحاظ فرهنگ نکهیرا به تعارض منافع ارتباط داد. اما با توجه به ا

. ابدییم شیها افزاسرعت بهبود آن کنندیشود به همان نسبت تصور م زیجوها دارو تآن یبرا شتریهرچه ب نیبنابرا

تا  دکننیم زیتجو مارانیب یرا برا یمتعدد یفرهنگ شده و داروها نیا میتسل زیاز همکاران ما ن یمتأسفانه برخ

 یها را از فروش داروآن یمتعدد یهابخشنامه نکهیها با اداروخانه گرید یخود را از دست ندهند. از سو مارانیب

ص با تخص یفقط پزشکانرا که  یاختصاص یداروها یبدون نسخه منع کرده، متأسفانه در عمل همه انواع داروها حت

 رینظ هایماریاز ب یبرخ .دهندیمردم قرار م اریها هستند به صورت آزاد در اختآن زیمرتبط، مجاز به تجو

روزه آن  زمان پنج تا هفت دیو با ابدییبهبود م ینیقطره ب کی تیو درنها نوفنیورق قرص استام کیبا  یسرماخوردگ

 یدارو ندچنسخه اکتفا کند، با مراجعه به داروخانه  نیبه هم ماریب نکهیا یبه جااما  ابد،یبهبود  ماریشود تا ب یسپر

 . ردیگیم گریمختلف د
 الینقدس آن 

 

 آهن مستقل از وزارت راه و شهرسازی باشدکمیته مقصریاب حادثه راه  
  

 

 0010خرداد  20ـ  (مجلس عمران ونیسیکمسیرئ)ی کوچ ییمحمدرضا رضا
 نقلحمل تعارض منافع در حوزۀ  

 

 که در محل یمانکاریاز جمله قصور شرکت پ یعوامل متعدد زدیمشهد به  یر وقوع سانحه دردناک قطار مسافربرد

و  یوزارت راه و شهرساز بوده است.  لیدخ ورانیلوکوموت رمجازیسرعت غ نیسانحه مشغول به کار بوده و همچن

ر، حرکت قطا ر،یسم یمسدود انیمناسب در خصوص پا یاناطالع رس رینظ یشرکت راه آهن مکلف بوده تا اقدامات

 نیا یانجام دهند که عدم اجرا ریدر طول مس وریکنترل سرعت لوکوموت یهوشمند برا ستمیس یو اجرا ریکنترل مس

توسط  سانحه یبررس یبرا یاتهیعمران، کم ونیسیاست. عالوه بر کم یاسانحه نیبروز چن لیاز جمله دال  زیموارد ن

 تهیمک نیالبته در ا .سانحه است نیابعاد ا یشده و در حال بررس لیتشک زیو شرکت راه آهن ن یراه و شهرسازوزارت 

 پاسخگو باشد، دیموضوع بوده و با نیا یتولتعارض منافع وجود دارد، چرا که وزارت راه و شرکت راه آهن خود م ینوع

 .شودیم لیآهن تشک مجموعه وزارت راه و شرکت راه لیسوانح ذ تهیاما عمال  کم
 خبرگزاری تسنیم 

 
 

https://www.qudsonline.ir/news/803008/
https://www.qudsonline.ir/news/803008/
https://www.qudsonline.ir/news/803008/
https://www.qudsonline.ir/news/803008/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/21/2726901/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/21/2726901/
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 رهیمدئتیو ه رانیتعارض منافع مربوط به حقوق مد  
  

 

 0010خرداد  21ـ ( و جامعه تیحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز) افسانه شرکت
 ع تجارب جهانی مدیریت تعارض مناف 

 

وص است بخص رانیمد ای رهیمدئتیحقوق ه نییتع شودیها بحث مکه در حوزه تعارض منافع شرکت یموضوع نیاول

 نییهمچون تع ییراهکارها تیموقع نیا تیریمد یکنند. هرچند برا میرا تنظ شانیهاها خود پاداشکه آن یزمان

را  مشکل تعارض منافع زیراهکارها ن نیا مااست ا شنهادشدهیسود شرکت پ ای یعملکرد یپاداش بر اساس نمودارها

کمتر  را هایو بده ازحدشیرا ب هاییدارا شتریکسب سود ب یبرا رهیمدئتیه یممکن است اعضا رایز کنندیحل نم

 یافشا ودشیاستفاده م زیکشورها ن شتریو در ب شودیموضوع مطرح م نیحل ا یکه برا دهیا کی کنند. یابیاز حد ارز

 به هر یپرداخت نیاعالم مجموع کل و باالتر ،یپاداش هر عضو با اعالم نام و یافشا ایها ع کل مبالغ پاداشمجمو 

ر کارساز است اما د انهیگرایتساو یگبا ساختار فرهن یتنها در جوامع تیشفاف دهی. اهاستدهیا نیفرد از انواع ا

سواشده شخص ر  میمطمئن باش دی. ضمن آنکه باستین است مؤثر و کارساز رشیکه پول درآوردن موردپذ ییهافرهنگ

و  رمشیافراد ب یاز تعارض منافع برا یریجلوگ یراهکار مناسب برا تیخواهد شد. شفاف نیاز عملکرد خود شرمگ

توان  یکارآمد در ژاپن اجراشده است واگذار یبردن تعارض منافع به شکل نیاز ب یهااز راه گرید یکی .ستین حیوق

ضعف از عامل به کارفرما است. نقطه ایبه مجموعه سهامداران  رهیمدئتیاز ه ییهاپاداش نیدرباره چن یریگمیتصم

 لیدر سال تشک بارکیاساس قانون تنها  رمجمع ب نیسازوکار در ساختار مجمع کل سهامداران است چراکه ا نیا

ا که جزو اسرار شرکت است سخت هبوده و صحبت در خصوص مبلغ پاداش یمجمع علن نی. ضمن آنکه اشودیم

 راهکار مؤثر است که دو مشکل مذکور حل شود. نیا یتنها در صورت نیخواهد بود. بنابرا

/ ینیع یرا مشروط به ضوابط رعامالنیو مد رهیمدئتیکه پاداش ه ینیقوان نیحذف تعارض منافع با تدو ایکاهش 

امکان  نی. هرچند ارسدیجذاب به نظر م یاهکارهار  سازدیم یو سودآور یهمچون عملکرد اقتصاد طرفانهیب

 کند. نیباالتر را تضم یکنند که دستمزدها میتنظ یرا طور نیقوان رانیهمچنان وجود دارد که مد

از  یکه تعارض منافع ناش یسازمان یساختار جادیمسئله وجود دارد: اول ا نیحل ا یدو راهکار برا یکلطور به

. ترینیع یهاکه از شاخص یدهمدل پاداش یریکارگحور را کاهش داده و دوم بهعملکرد م یدهپاداش یهامدل

 .افتیشده کاهش خواهد اعالم یصورت خطر نادرست بودن سودها نیدر ا

 ییآزما یاز پاداش را تا زمان راست یتوجهکه پرداخت بخش قابل شودیم شنهادیپ یمال یخصوص نهادها در

در  دیحالت از بروز تعارض منافع در اعمال صالحد نیانداخت. در ا قیبه تعو شدهینیبشیپ یهایگذارارزش

 .شودیکاسته م هایو بده هاییدارا یگذارارزش

ط است که توس «یو شرکت یدولت ،یجهان یتعارض منافع در حکمران»خالصه فصل شانزدهم کتاب  ادداشتی نیا

 .ه استشدمنتشر و  و جامعه ترجمه تیحاکم یمرکز توانمندساز
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

  

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/21886/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/21886/
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 دولبه توجه به تعارض منافع ریشمشتحلیل فضای مجازی: 
 باشد؟ دیتعارض منافع چه با اتیادب جیهدف از ترو

 
 محمد عادلی  

 

ر های این حوزه با تأکید بهای بحرانزیست به ریشهآبادی از کارشناسان حوزه محیطدر هفته گذشته حجت میان
صرفا  به  های بحرانتواند سبب آن شود که ریشهامی مثبت که میتعارض منافع در نظام حکمرانی کشور پرداخت؛ اقد

مسائل فنی تقلیل داده نشود. در سوی دیگر شدت گرفتن انتقادات به تعارض منافع پزشکان سبب شده است که 
ج دهد که ترویگیری هرگونه گفتگو و مداخله مثبت در این حوزه کاهش یابد. تفاوت این دو مسیر نشان میامکان شکل

گاه  سازی دقیق و نه منکوب کردن گروهی از افراد به بهانه تعارض منافع باشد.ادبیات تعارض منافع باید مبتنی بر آ

توجه هاست. جلبترین آنیکی از مهم تعارض منافعبرد که نظام حکمرانی ایران از مسائل و مشکالت مختلفی رنج می

دید  آمیز که ازهای تعارضتواند کمک کند که بسیاری از موقعیتمردم به این مسئله و مشکالتی که در پی دارد، می

ها کوشید؛ مانند گذاران و همچنین نهادهای ناظر پنهان مانده است، عیان شده و بتوان در راستای رفع آنسیاست

ازحد بر تعارض شود؛ اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که تأکید بیشزیست مشاهده میآنچه در حوزه محیط

بری بسته شده و نتوان اقدامی درخور ای خاص سبب شود که باب هرگونه سخن یا اقدامی با اتهام نفعمنافع در حوزه

 شود.ت امروز نظام سالمت مشاهده میکرد. چنانچه این مسئله در مورد وضعی

 زیست در نظام حکمرانیهای محیطریشه بحران
محیطی در ایران ازجمله موضوعاتی است که شاید بتوان گفت کمتر به تعارض منافع در ها و اقدامات زیستسیاست

مانند  ها به اقداماتیارتباط تنگاتنگی وجود دارد اما اکثر واکنش تعارض منافع و فسادآن اشاره شده است. هرچند بین 

آب  محیطی مانند بحرانهای زیستتأسیس پتروشیمی میانکاله، قطع درختان چند صدساله در قزوین و... و یا بحران

 های آن و تعارض منافع کمتر پرداخته شده است.که باید به ریشهنانچو آلودگی هوا بیشتر بر فساد تأکید داشته و آن

آبادی که خود از پژوهشگران این حوزه است، بحث تعارض منافع را در این میان مطرح اما در هفته گذشته حجت میان

های سی سیاستهای علمی و نقد اقدامات با این نگاه به برر بر شاخصکه بسیاری از منتقدان با تکیهکرد. درحالی

پردازند، وی به مشکالت نظام حکمرانی اشاره داشته و نقش موانعی چند همچون تعارض منافع را محیطی میزیست

 مهم دانسته است: زیستحوزه محیطدر 

های غیرعلمی و ناصحیح همچون مواجهه با مشکالت و مسائل آب در کشور بیش از آنکه نگران شاخص در» 

ی، تعارض پذیرها و اصول حکمرانی در کشور ازجمله شفافیت، مسئولیتتنش آبی باشیم، باید نگران شاخص

 «.منافع و پاسخگویی و غیره باید بود

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/2731/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/2731/
https://iran-bssc.ir/?nonce=e0ae84e774&s=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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گر های دیبر تحلیل شواهد است؛ اما از سوی دیگر با توجه به واکنشفارغ از آنکه این سخنان تا چه میزان مبتنی 

ر بین گیری گفتگو دتواند به شکلدهد که چگونه چنین سخنانی از سوی کارشناسان مورد وثوق میکاربران نشان می

ر شتند که دمردم حول موضوعی خاص کمک کند. چنانچه دیگر کاربران نیز نظرات خود را پیرامون این موضوع ابراز دا

 شود:ها اشاره میادامه به دو مورد از آن

شاید یکی از عوامل عدم استفاده صحیح از سیستم و تفکر سیستمی در کشور ما تضاد منافع باشد. سیستم » 

 «.خواهندشود و بیگانگان آن را به همین دلیل نمیباعث شفافیت و مانع بروز فساد می

 .«بر وجدان و سالمت فرد جایگزین مناسبی نیستایران است. تکیهتعارض منافع حلقه گمشده حکمرانی » 

 های ناشی از فضای منفی نسبت به پزشکانمحدودیت
تعارض در حوزه دهند، های اصلی تعارض منافع که همواره کاربران نسبت به آن واکنش تندی نشان مییکی از حوزه

عنوان نمونه در بحث افزایش ظرفیت پزشکی که پزشکان از مخالفان سرسخت آن هستند، رو بهاست. ازاین سالمت

محض اند؛ بنابراین بهوکار خود متهم شدهداشتن فضای کسبها به تعارض منافع و تالش برای محدود نگههمواره آن

هام راحتی از سوی کاربران با اتکند، بههایی وارد میمی از سوی نهادهای پزشکان انتقادی را به چنین سیاستآنکه مقا

 گوید:شود. چنانچه کاربری در واکنش به سخنان معاون سازمان نظام پزشکی میتعارض منافع تخطئه می

عه پزشکی درآمد نجومی ندارد و گوید که اکثریت جاممعاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران می» 

 التحصیالن این رشته به سایر مشاغل کوچ کردهحتی برخی فارغ
 
 اند. چرا این خبر رو منتشر میکنن؟! احتمال

 تعارض منافع دلیلی بر مخالفت جهت این تصمیم از 
 
بحث بر سر افزایش ظرفیت پزشکی بال گرفته و طبیعتا

 «.سمت نظام پزشکی و وزارت بهداشت هست

کل سازمان نظام پزشکی در توییتی بر تضعیف جامعه پزشکی زاده؛ رئیسکه محمد رئیسدر موردی دیگر نیز درحالی

 به تعارض منافع وی و همکارانش اشاره کردند:
 
 به دلیل برخی اقدامات تأکید داشت، کاربران مجددا

باشد که عدم توجه به ری میضمن عرض تسلیت مجدد به مردم عزیز آبادان، اشاره به این نکته ضرو» 

ها با شعار نادرست تعارض منافع، ریزش هشدارهای کارشناسان دلسوز جامعه پزشکی و منکوب کردن آن

 «.های سالمت را به دنبال خواهد داشتمتروپل

های آقای رئیس! تعارض منافع یک وضعیت است و نقدی است کامال  درست. تعارض منافع، ریشه متروپل» 

ی های پزشکها و انگارهفرضم ایران است. مثل؛ قضاوت وضع سالمت و نیاز سالمت مردم با پیشسالمت مرد

 «.تجاری و معیارهای سبک زندگی ساکنان شمال بلوار کشاورز تهران

دی داشته تواند فوایگیری فضای گفتگو پیرامون موضوع تعارض منافع میهرچند در بخش پیشین اشاره شد که شکل

که شناسایی و رفع نقاط پر ریسک تعارض منافع سوی دیگر چنین مضراتی را نیز در پی دارد. درحالی باشد؛ اما از

گیری فضایی بر ضد جامعه پزشکی سبب شده است که هر اقدامی نیازمند پژوهش و مطالعه دقیق است؛ اما شکل

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
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اقدامی از سوی جامعه پزشکی به  پیشاپیش موردنقد و اعتراض قرار گیرد. به همین دلیل است که به هرگونه سخن و

 کند.شود و درنتیجه امکان هرگونه مداخله را منتفی ساخته و یا با مشکل مواجه میدیده تردید نگریسته می

 عیار دولت در مقابله با فساد
نتقاد ا بها در چند ماه گذشته یکی از موضوعاتی بوده است که مردم در مورد آن بسیارافزایش زیاد قیمت مسکن و اجاره

تا  ایداری حرفهاجارهو  نهضت ملی مسکناند. هرچند دولت سیزدهم سعی کرده است با اقداماتی مانند داشته

حدودی در بازار مسکن مداخله کرده و بر وضعیت آن کنترل داشته باشد؛ اما همواره این گمان در بین کاربران وجود 

 تعارض منافع در بخش مسکنتعداد زیادی مسکن و زمین دارای  داشته است که برخی مسئوالن به دلیل مالکیت بر

کنند. چنانچه کاربری در پاسخ به کاربری دیگر که به مسئوالن از افزایش ها در این حوزه را ناکارآمد میبوده و تالش

 نویسد:شده و نبود نظارت گله کرده بود، میدرصد اعالم 2۴جای بها بهدرصدی اجاره 911تا  211

کنند یچیز نرخ تعیین مها که برای همهدانید که تعارض منافع دارد برای مسئولین؟ وگرنه اینیعنی شما نمی» 

ند. ود بیشتر گران کتوانند برای امالکی هم تعرفه بگذارند تا بر اساس مبلغ نباشد که امالک برای سمی

 «.چیز را همگان دانند اما سود داره براشونهمه

یار تواند عداند که موفقیت در آن میهمچنین کاربر دیگری مالک ضد فساد بودن دولت را در کنترل بازار مسکن می

 واقعی بودن اقدامات دولت را مشخص کند:

شد باید با محدود کردن تملک بیشتر از یک واحد اگر دولت به معنای واقعی مردمی، ضد فساد و ضد رانت با» 

داری در بخش مسکن شود. این جدای ای شدن مسکن و سوداگری و سرمایهبرای هر خانواده مانع از سرمایه

 «.تواند هزارتا خانه بسازدوساز است که هر کس میاز سیاست تحریک تولید و ساخت

 نمایندگان چه کسی؟
ها موردتوجه مردم بوده است. هرچند هایی هستند که همواره تعارض منافع آننیز ازجمله گروه نمایندگان مجلس

عنوان تر کرده است. بهقویتوان چنین برداشتی را پر بیراه دانست چنانچه برخی اقدامات نمایندگان این گمان را نمی

توان به انتصاب رئیس اداره گاز شهرستان هرسین توسط نماینده این شهرستان اشاره ای از این اقدامات مینمونه

 دهد.داشت که احتمال وجود تعارض منافع را افزایش می

کنید. کار شما آقای رضایی نماینده مردم محترم هرسین! شما حق ندارید در عزل و نصب مدیران دخالت » 

 «.غیرقانونی و غیرشرعی است

https://sad24.ir/blog/2022/04/24/national-housing-and-answers-to-10-important-questions-about-it-the-final-amount-of-the-national-housing-movement/
https://sad24.ir/blog/2022/04/24/national-housing-and-answers-to-10-important-questions-about-it-the-final-amount-of-the-national-housing-movement/
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/190716-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/15799/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/15799/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-parliament/12693/
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کنند اما در سوی دیگر اقدامی به دلیل همین اقدامات است که در موضوعات مختلف کاربران به این مسئله اشاره می

 کنند:ها چنین بیان میبینند و درنتیجه نظرات خود را در مورد آندرخور برای مقابله با آن نمی

ای به دروغ خود را انقالبی جا بزند، به خاطر نقد در کشور آنجاست که مثال  نماینده هاریشه واقعی متروپل» 

های بستگان پیمانکارش طرح سؤال کند، در انتخابات شورا دخالت کند، برای انتصاب نزدیکانش نشدن پول

 «.بزندفشار بیاورد، پیمانکار تحمیل کند و بعد با وقاحت در تلویزیون دم از قانون تعارض منافع 

 2۵تومان، درصد افزایش حقوق:  ۰9۰1۵۵۰۵۵۵تومان، حداکثر حقوق:  ۰۰۰۵۵۰۵۵۵حداقل حقوق: » 

وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی و... کنندگان حقوق حداقلی: وزارت آموزشدرصد، دریافت

 کنندگان حقوق حداکثری: مجلس شورای اسالمی، نهاد ریاست جمهوری و... مرجع تصویب: مجلسدریافت

 «.شورای اسالمی، تعارض منافع کشک!!!

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

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

  1401خرداد  22تا  15 –نود و هشتم  شماره
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09331441822: خبرنامه شماره واتساپ
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