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آیا برای شما هم پیش آمده است که

در موقعیت تعارض منافع
برنامه آگاهیبخشی برای تعارض منافع
نشریه  – 1موقعیتهای تعارض منافع

قرار بگیرید؟

به نام خداوند بخشنده مهربان

سالم به همکاران عزیز!
قصد داریم برای شما همکار گرامی صنعت آب و برق ،تصویری از موقعیتهایی که فرد در
معرض تعارض منافع قرار میگیرد ،ارایه دهیم.
لطفا با دقت ،این موقعیتها را مرور کنید و ببینید آیا برای شما هم پیش آمده که در این
موقعیتها یا نمونههایی شبیه آن قرار گیرید؟
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اول از همه ببینیم مفهوم تعارض منافع چیست؟
تعارض منافع ،مجموعه ای از شرایطی است که موجب میشود تصمیمات
و اقدامات مدیران یا کارکنان ،تحت تأثیر یك منفعت ثانویه قرار گیرد.
یعنی شرایطی که در آن ،بین منافع سازمانی و مناافع شخصای ،تعاارض و
تضاد وجود دارد و فارد در موقعیات تصامیم ،ارهاارنار یاا اقادام قارار
میگیرد.
با این تعریف ،برویم سراغ چند موقعیت تعارض منافع.
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موقعیت 1
فرض کنید شما کارمند بخش مطالعات فنی شرکت هسایید
و همزمان ،با مشاوری که در حوزه طرحهای شرکت شاما
کار میکند همکاری میکنید.
در واقع شما باید طرحهایی را بررسای و تاییاد کنیاد کاه
توسط شرکیی که با آن همکاری دارید ارایه شده است.
در چنین شرایطی شاما در موقعیات تعاارض مناافع قارار
دارید و در بررسی طرح های ارایه شاده نمای توانیاد باه
درسیی ارهار نار کنید.
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موقعیت 2
تعدادی از مدیران و کارمندان به واسطه مسئولیت هاایی کاه
دارند در فرایند تنایم ،اجارا و نااارت بار قراردادهاا ن اش
دارند .حال فرض کنید شما بهعناوان مادیر یاا کارمناد و یاا
بسیگان شما ،در کسب و کار مورد نار مناافعی داشایه باشاند.
مثال شما یا بسیگان تان جزو صاحبان سهام یا مالکان شرکت یاا
نهاد طرف قرارداد باشید.
در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و
نمی توانید در فرایند تنایم ،اجرا و ناارت بر قرارداد ،ن اش
و وریفه خود را به درسیی انجام دهید.
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موقعیت 3
فرض کنید شما به واسطه مسئولییی کاه داریاد و جلسااتی
که شرکت میکنید باه مجموعاهای از اطالعاات شارکت
خود دسیرسی دارید .این اطالعات ممکن اسات اطالعاات
مردم باشد و یا اطالعات مربوط به تاسیسات ،وضعیت ماالی
و غیره .بیان این اطالعات میتواند برای شما در جمعهای
خانوادگی ،محافل علمی و یا کسب و کارهای خصوصای،
ایجاد جایگاه و منفعت نماید.
در چنین شرایطی شاما در موقعیات تعاارض مناافع قارار
دارید و الزم است ضرورت امانتداری و حفا
را در نار داشیه باشید.
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اطالعاات

موقعیت 4
هر یك از مدیران و کارشناساان باه واساطه وراایفی کاه
دارند در برخی تصمیمسازیها و تصمیمگیاریهاا دخیال
هسیند .موقعییی را در نار بگیرید که تصمیمی کاه گرفیاه
میشود به صورت مسی یم یا غیر مسی یم بر شما و یا بسایگان
و وابسیگان شما تاثیر مثبت و منفی بگذارد.
در چنین شرایطی شاما در موقعیات تعاارض مناافع قارار
دارید .چرا که در ارایه نار و تالش برای اعمال نار ،اثار
آن تصمیم بر خاود و اطرافیاانتاان را هام مادنار قارار
میدهید.
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موقعیت 5
فرض کنید شما به خاطر تخصص و دانشای کاه داریاد در
یك حوزه کاری دیگر نیز فعاال هسایید .ماثال در دانشاگاه
تدریس می کنید .این باعث میشاود در تناایم جلساات و
برنامه های مربوط به کار خود باه عناوان کارمناد ،سااعت
کالس ها و حضور در دانشگاه را نیاز در ناار بگیریاد .ماثال
زمان یك جلسه مهم را به خاطر برنامه دانشگاه جابجا کنیاد
یا مجبور شوید در آن حضور نیابید.
در چنین شارایطی شاما در موقعیات تعاارض مناافع قارار
دارید و کار دوم شاما روی تصامیمات و برناماههاای کاار
اصلی شما تاثیر میگذارد.
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موقعیت 6
برخاای پیمانکاااران ،مشاااوران ،تولیدکنناادگان و یااا حیاای
مراجعین ممکن است هدایا ،مزایا و یا امکاناتی را در اخییاار
شما قرار دهند .حیی اگار شاخص اهادا کنناده ،انیااارات
معینی را مطرح نکند ،شما با دریافت این هادایا ،مزایاا و یاا
امکانات ،خود باه خاود در ماوقعییی قارار مایگیریاد کاه
بهصورت ناخودآگاه ،تصمیم و برخوردتاان دچاار خدشاه و
تغییر میشود.
در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار داریاد
و در انجام وریفه خود نخواهید توانسات باه درسایی عمال
نمایید.
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موقعیت 7
وابسیگی افراد به برخی اقوام ،احزاب و گروه ها ،خاود باه
خود موجب بروز انیاارات خانوادگی ،اجیماعی یا سیاسای
از فرد می گردد .حال اگر شما مدیر یا کارمند یاك بخاش
دولیی یا خدمات عمومی اثرگذار باشید ،در موقعییی قارار
می گیرید که مدام بین منافع سازمان و شرکیی کاه در آن
کار میکنید و منافع قومی ،حزبی و گروهای خاود دچاار
تضاد میشوید.
در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید
و نمی توانید تصمیماتی درست و با درنار گارفین صارفه و
صالح عموم مردم ،دولت و شرکت خود داشیه باشید.
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موقعیت 8
کارمندان دولت و بخش عمومی پس از دوره کاری خود بازنشسیه
میشوند و یا ممکن است در میانه عمر کاری خود از مجموعه جدا
شوند و در بخش دیگری به فعالیت بپردازند .وقیی شما از سازمان خود
جدا میشوید ،تا چند سال روابط و نفوذ خود را در آن سازمان
خواهید داشت .حال اگر شما جذب یکی از شرکتهای طرف
قرارداد شوید و یا خودتان کسب و کاری را در حوزه فعالیت شغل
قبلی خود راه بیندازید ،می توانید به راحیی و با اسیفاده از روابط و
نفوذ خود ،کارتان را پیش ببرید و فعالیت اقیصادیتان را ت ویت کنید.
در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و منافع
شخصی باعث میشود که از روابط و نفوذ خود برای پیشبرد فعالیت
اقیصادی و اجیماعی خود اسیفاده نمایید.
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موقعیت 9
هر یك از مدیران و کارکنان بخش عمومی و دولیای ممکان
است در سازمان خود به سبب تخصص و تجربهای کاه دارناد
طرف مشورت قرار گیرند.
اگر موضوع مشورت مسالهای باشد که باه نحاوی بار شاما یاا
بسیگان و وابسیگان شما تاثیرگذار باشد ،شما در ماوقعییی قارار
خواهید گرفت که مشورتتان تحت تاثیر منافعتاان خواهاد
بود.
در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار داریاد و
نباید طرف مشورت قرار گیرید.
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موقعیت 10
گاهی در سازمانهای دولیی ،شرکتها و یا پیمانکاران و
مشاورانی که عهدهدار کارهای شرکتها هسیند ،فرصتهای
شغلی پیدا میشود که مدیران و کارکنان این فرصت را
دارند تا بسیگان خود را برای اشیغال معرفی نمایند .البیه
گاهی برخی کارکنان بدون اینکه فرصت شغلی خاصی وجود
داشیه باشد نیز به واسطه ارتباطات خود ،سعی در اسیخدام و
بهکارگیری بسیگان خود میکنند که این کار در تضاد با
منافع سازمان است.
در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و
نباید از موقعیت خود برای منافع شخصی اسیفاده نمایید.
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همکار گرامی!
از اینکه وقت گذاشتید و مطالب این نشریه را مطالعه کردید سپاسگزاریم.
از شما میخواهیم تا موقعیتهای مشابهی را که ممکن است برای شما پیش آمده باشد،
در ذهن خود مرور کنید و ببینید در این موقعیتها چه تصمیمی گرفتهاید و چه اقدامی
انجام دادهاید؟
آیا پیش آمده که بهخاطر یک منفعت شخصی ،مصالح سازمان یا شرکت خود را کنار
بگذارید و تصمیم متفاوتی اتخاذ کنید یا به نحو دیگری عمل کنید؟

