طرح شناسايي موقعيتهاي تعارض منافع
در حوزههاي
-١سﻼمت -٢بازرگاني خارجي )واردات و صادرات(
 -٣تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي  -٤كشاورزي و امور دام

مركز آموزش و پژوهش هاي سﻼمت اداري و مبارزه با فساد
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مقدمه
در سال هاي اخير ،كشف انواع فساد در كشور ،به يكي از خبرهاي ثابت و هر روزه تبديل شده است .فسادهاي اقتصادي و
 ...به يكي از چالشهاي نظام حكمراني در جمهوري اسﻼمي ايران تبديل شده است .فساد نه تنها ميتواند منجر به هدررفت
سرمايههاي مادي اين كشور شود ،بلكه اعتماد عمومي به نظام مستقر را روز به روز كاهش ميدهد؛ اعتمادي كه ترميم آن به
سهولت و در مدت زمان كم ،امكانپذير نيست .عليرغم صدور فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقﻼب اسﻼمي درباره لزوم
مبارزه با فساد اقتصادي و تأسيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال  ،١٣٨٠تصويب قانون ارتقاء سﻼمت نظام اداري و
مقابله با فساد در سال  ١٣٩٠و ساير اقدامات تقنيني ،سياستي و اجرايي ،به نظر ميرسد »اژدهاي هفت سر« همچنان به
حيات خود ادامه ميدهد .ريشهي عمدهي ناكاميها در حوزهي مبارزه با فساد در اين چند دهه را ميتوان در تدوين قوانين،
طراحي ساختارها و نيز اجراي خطمشيها جست.

بيان مسئله
اگر به ريشه ناكاميها در امر مبارزه با فساد در چند دهه اخير در كشور و دﻻيل آن نگاهي گذرا انداخته شود مشخص
ميشود كه توجه به ساختارها و اتخاذ رويكردهاي پيشيني در مبارزه با فساد و استفاده از دانشها و ابزارهاي جديد مانند
شفافيت و مديريت تعارض منافع ،ميتواند فصل جديدي از مبارزه با فساد را در كشور باز كرده و متوليان مبارزه با فساد را
بيش از پيش به اين امر مهم موفق بدارد.
همچنين تاثيرگذاري اقدامات پيشگيري از فساد نهتنها بيشتر بوده بلكه هزينه كمتري نيز بر حاكميت متحمل ميكند.
همانگونه كه بيان شد ،يكي از اصليترين موضوعات در پيشگيري از فساد ،موضوع »تعارض منافع« است .تعارض منافع
عليرغم ظاهر ساده ،يك مفهوم پيچيده است .آشنايي با انواع ،اشكال و مصاديق تعارض منافع كمك ميكند تا ضمن شناخت
پيچيدگيهاي اين مفهوم ،امكان مديريت آن در كشور فراهم شود.
اگر موقعيتهاي تعارض منافعِ متوجه كارمندان دولت ،برطرف نشود ،ميتواند موجب اختﻼل در عملكرد بازارها ،اثرگذاري
بر تخصيص منابع عمومي ،تقويت فساد و در نتيجه تخريب اعتماد عمومي نسبت به نهادهاي دولتي شود .از آنجا كه همواره
اين امكان وجود دارد كه اشخاص در مقام انجام وظايف عمومي در صورت مواجهه با تعارض منافع ،مطابق انتظار ،منافع
شخصي خود را در تصميمگيري و اقدام دخالت ندهند ،بنابراين تعارض منافع مساوي با فساد نيست .با وجود اين ،شواهد و
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تجربيات مختلف نشان ميدهد كه استفاده از مقام و موقعيت اداري براي منافع شخصي ،پديدهاي محتمل است كه بايد
مورد نظارت و كنترل قرار گيرد .حتي اگر در حالت تعارض منافع ،منافع شخصي در عمل بر منافع عمومي ترجيح داده نشود،
اشخاص ذينفع و افكار عمومي ممكن است در صحت عملكرد مقام و كارمند مربوط ،ترديد كنند و در نتيجه ،اعتماد مردم
به حكومت و دستگاههاي مختلف اجرايي آسيب ببيند.

اهميت و ضرورت انجام طرح
در سند تحول قضائي ،قوه قضائيه به عنوان يكي از اركان نظام ،نقشي اساسي در تحقق اهداف عاليه جمهوري اسﻼمي
ايران داشته و عمل در بستري منسجم و يكپارچه و همچنين نقشآفريني متعامل با ساير اركان نظام ،ضامن موفقيت آن در
اين مسير قلمداد شده است .لذا استفاده از تمامي ظرفيتهاي نظام براي تحول در قوهقضائيه و فعالسازي ظرفيتهاي قانوني
اين قوه براي كمك به حل مؤثر چالشهاي كشور ،مورد اهتمام اين سند بوده است.
با توجه به اهميت توجه به موضوع رفع تعارضات منافع جهت احياي حقوق عامه و گسترش عدل ،در سند تحول قضايي
راهكار »احياي حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي مطابق مصالح عامه از طريق شناسايي
موقعيتهاي تعارض منافع با اولويت موضوعات پولي و بانكي ،مالياتي ،خصوصيسازي ،واردات و
صادرات ،سﻼمت و تأمين اجتماعي و پيگيري براي اصﻼح يا حذف قوانين ،مقررات و رويههاي انحصاري
براي مديريت تعارض منافع در موضوعات مربوطه« به عنوان يكي از تكاليف سازمان بازرسي كل كشور در سند
مذكور تعيين گرديد.

پيشينه پژوهش
به منظور اجراي راهكار مذكور پس از تعريف يك برنامه فوقالعاده نظارت و بازرسي براي كليه بازرسيهاي امور و گردآوري
برخي از موقعيتهاي تعارض منافع در دستگاههاي اجرايي ،به منظور شناسايي هرچه دقيقتر موقعيتهاي تعارض منافع و
راهكارهاي رفع موقعيتهاي مذكور ،قرارداد همكاري با انديشكده شفافيت براي ايران منعقد گرديد و در گام دوم پيگيري
راهكار فوقالذكر موقعيتهاي تعارض منافع در چهار حوزه كليدي ماليات ،خصوصيسازي ،نظام بانكي و بازار
سرمايه شناسايي و راهكارهايي براي مديريت آنها از سوي اين انديشكده ارائه گرديد.
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مهمترين اهداف و انتظارات پژوهش
هرچند چهار حوزه بررسي شده در قرارداد منعقده با انديشكده شفافيت جزء حوزههاي كليدي و چالشبرانگيز كشور ميباشند
اما همچنان حوزهها و بخشهاي فراواني وجود دارند كه به منظور پوشش مطلوب راهكار مذكور در آنها نيز بايد مورد بررسي
و شناسايي قرار گرفته و در جهت رفع آنها پيشنهادات كاربردي ارائه گردد.
از اينرو در گام سوم سازمان قصد دارد در قالب يك قرارداد پژوهشي به شناسايي موقعيتهاي تعارض منافع و تعيين
پيشنهادهايي جهت رفع آنها در چهار حوزه  -١سﻼمت -٢بازرگاني خارجي )واردات و صادرات(  -٣تأمين اجتماعي و
صندوقهاي بازنشستگي  -٤كشاورزي و امور دام اقدام نمايد.
در اين طرح انتظار ميرود پژوهشگران در شناسايي موقعيتهاي تعارض منافع در هر حوزه نكات
ذيل مورد توجه قرار گيرد:


با توجه به اينكه قالباً و نه حتماً ،موقعيتهاي تعارض منافع منتج به آسيب و يا سوءجريان ميگردند ضروري است
در انجام پژوهش از تداخل بين اين دو مفهوم )موقعيت تعارض منافع /گلوگاه فساد و آسيب( اجتناب شود چراكه
هدف از اين طرح صرفاً شناسايي موقعيتهاي تعارض منافع به عنوان گلوگاهي براي بروز فساد و ارائه پيشنهاد
جهت رفع آنها است.



گردآوري نظاممند و مستند مصاديق تعارض منافع در هر حوزه در قالب سه مرحله شناسايي ،تحليل و ارزيابي با
انجام اقدامات ذيل:



-

بررسي قوانين و اسناد باﻻدستي

-

بررسي ساختار و فرآيندها و تكاليف موجود

-

مطالعه و بهرهگيري از گزارشهاي پژوهشي و مقاﻻت تخصصي

-

مصاحبه با نخبگان ،خبرگان ،مديران و كارشناسان با تجربه

ارائه پيشنهادات و راهكارهاي كاربردي مديريت تعارض منافع در خصوص مصاديق احصاء شده
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