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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 شوندر میدرآمد: مدیریت تعارض منافع؛ استعدادهایی که هد
 

 سعید هراسانی
 

صحبت با متخصصان در حوزه تعارض منافع اغلب کاری دشوار است. این موضوع به سبب موقعیت تعارض منافع برای 

 های تعارض منافع هستند. در یکی ازکنید که خود درگیر موقعیتآید، یعنی شما با کسانی صحبت میها پدید میآن

 نمود. این کارشناس بانکیمی زیبرانگتأملای را بیان کرد که انک مرکزی وی گزارهها با معاون ارزی اسبق بمصاحبه

دهد. گفت قوانین مدیریت تعارض منافع امکان استفاده از استعدادهای کشور را که محدود نیز هستند تقلیل میمی

زی سمت ود، دیگر در بانک مرکگفت مگر چقدر خبره بانکی داریم که اگر کسی در شبکه بانکی فعال ببه زبان ساده می

ن های تخصصی پدید آمده باشد. اینگیرد؟ تعارض منافع برای زمانی است که سطحی از توسعه نیروی انسانی در حوزه

 موضوع از آن زمان دغدغه ذهنی نویسنده شده بود.

رکزی دراز در بانک م چندی بعد یکی دیگر از متخصصان حوزه بانکی به این ابهام پاسخ داد. این متخصص که سالیان

ی بانک مرکزی زمانی آغاز شد که بانک هایکژکارکردای از کند بخش عمدهمشغول به فعالیت بوده است، اشاره می

مرکزی آموزش مستقل کارشناسان خبره را متوقف و کارشناسان خود را از فعاالن شبکه بانکی و کسانی که برای 

گیری های ابتدایی شکلب کرد. وی راه نجات بانک مرکزی را بازگشت به سالبودند انتخا دهیدآموزشبانکداری تجاری 

مستقیم برای فعالیت در بانک مرکزی پرورش داده  صورتبهاین بانک و آموزش و بورسیه کارشناسانی دانست که 

 شوند.می

انداز مبان ساده مسئله از چشدهد. به زهای شخص اول است، بلکه قاعده را تغییر میپاسخی به گفته تنهانهاین مسئله 

ود، بلکه شگیری تعارض منافع نمیهای فنی منجر به شکلنبود متخصص در حوزه تنهانهگیرد. ما به موضوع شکل می

 شود.های نیروی انسانی متخصص میوجود همین تعارض منافع مانع از توسعه ظرفیت

ها لکند. برای مثال ساای تعارض منافع را نیز مدیریت میهالزم به ذکر است، این دیدگاه مسئله بسیاری از موقعیت

است که مسئله قضاوت درباره اشتباهات پزشکی با این مغالطه همراه بوده است. پزشکان همواره این استدالل را مطرح 

سخ به این ؟ پادیآیبرمکنند که چه کسی باید درباره اشتباهات پزشکی قضاوت کند؟ آیا این کار جز از پزشکی دیگر می

ای گروهی ای با عنوان پزشکی قضایی یا بسط حوزه فعالیت پزشکی قانونی است. در چنین شیوهرشته سیتأسمسئله 

های الزم درباره قضاوت درباره های عمومی پزشکی آموزششوند که عالوه بر مهارتاز متخصصان پزشکی تربیت می

پروانه طبابت برای این گروه صادر  حالنیدرعگیرند و می هبر عهداشتباهات پزشکی و همچنین پزشکی قانونی را 

شود بلکه حتی قضاوت درباره اشتباهات های تعارض منافع مدیریت میموقعیت تنهانهای نخواهد شد. با چنین شیوه

کند. آموزش نظارت مهندسی، قضاوت و تر خواهد شد. این موضوع درباره سایر موارد نیز صدق میپزشکی تخصصی

 سیاری موارد دیگر.ب
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افع های تعارض منهای خبرگانی در صورت مدیریت تعارض منافع، رها کردن موقعیتبنابراین راه چاره تقلیل ظرفیت

های تخصصی و را پاک کنیم. آموزش مسئلهصورتتوانیم به سبب برخی مشکالت به حال خود نیست. ما نمی

 شود، دو گروه با منافع متضاد ایجاد شوندنافع هستند موجب میهای تعارض موظایفی که درگیر موقعیت شدهکیتفک

ئله قرار دهید. مس مدنظری را مهندسنظامکه تعادلی مثبت در جامعه ایجاد کنند. برای مثال وضعیت تعارض منافع در 

ارت طریق نظکنند، این نظارت بر خود از ی آن است که افراد بر خودشان نظارت میمهندسنظاماصلی تعارض منافع در 

های دولتی و عمومی که وظایف حاکمیتی نظارت شود. به عبارت ساده اکثر کارکنان دستگاهناشی می« گروه خودی»بر 

مهندسی بوده و پروانه مهندسی دارند، یعنی در خارج از سازمان متبوع مهندسی بر عهده دارند، خود عضو سازمان نظام

به  واقعی خاطرتعلقچنین شرایطی این افراد همه جزو یک گروه بوده و  خود مشغول به فعالیت مهندسی هستند. در

انگارانه شدن نظارت سهل»تواند در آینده سوژه نظارت دیگری باشد، از آن دارند. همچنین وقتی یک ناظر خود می

 .کندهای مختلف تعارض منافع میمنتفع خواهد شد. مجموع این عوامل آنان را درگیر موقعیت« مهندسی

آموختگان نظارت مهندسی اجازه مهندس و نظارت مهندسی از یکدیگر مجزا شوند و دانش دو گروهآنکه  محضبهاما 

توانند ینم وجهچیهبهخواهیم داشت که  رو شیپهای مهندسی نداشته باشند، آنگاه دو گروه با منافع متفاوت فعالیت

ندسی تخلفات مه شیازپشیبوختگان نظارت مهندسی کشف آمهای تعارض منافع شوند. منافع دانشدرگیر موقعیت

های کشف تخلفات مهندسی را توسعه خواهد دارد و یک جریان مدافع منافع عمومی را خواهد بود. این دانش روش

 پدید خواهد آورد.

دیریت ا مهای تخصصی آن ر های تعارض منافعی که بتوان با رشتهمدیریت تعارض منافع محدود به موقعیت حالنیباا

های متعددی چون خویشاوندی، سهامداری، درآمد و وظیفه و غیره است. در چنین کرد نیست و شامل موقعیت

های خبرگانی وجود خواهد داشت. برای مثال فرض کنید در یک شهر فرضی تنها شرایطی امکان هدررفت ظرفیت

ین راه ترر است. در چنین شرایطی سادهشرکت متخصص حوزه هوش مصنوعی کنترل ترافیک متعلق به برادر شهردا

ممنوعیت عقد قرارداد با خویشاوندان است، اما به سبب آن، امکان استفاده از تنها ظرفیت خبرگانی از بین خواهد 

 رفت، حال باید چه کرد؟

عارض ت تراهکار در مدیری نیتررانهیگسختآخرین و « ممنوعیت کامل»نکته مهم در مدیریت تعارض منافع آن است که 

منافع است. راهکارهای دیگر همچون افشای اطالعات مجریان یا به زبان ساده شفافیت کامل فرایند اجرا و همچنین 

عمومی زمانی که خویشاوندان  طوربهمحدودیت مجریان نیز در مدیریت تعارض منافع بسیار سودمند است. برای مثال 

های شوند؛ بلکه دستورالعملکل از استخدام منع نمی طوربه، ارندد رایک مسئول قصد استخدام در یک سازمان دولتی 

ی از فرایند جذب کنار گذاشته خواهد طورکلبهشود. برای مثال مسئول دولتی خویشاوند اعمال می هاآنای درباره ویژه

رفت. خواهند گ درباره صالحیت فرد برای استخدام در آن سازمان تصمیم« مقامات باالدستی»شد و هیئتی مستقل یا 

کار، ها در صورت استخدام نیز ادامه خواهد داشت و مواردی همچون دستمزد، پاداش و اضافهعالوه بر این محدودیت

 نظارت و غیره به اشخاصی که در موقعیت تعارض منافع قرار ندارند سپرده خواهد شد.
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 لیتفصبه« عارض منافع: یک راهکار بالقوهمشکالت آزاردهنده راهنماها و ت»( در مقاله 0202گایات و همکارانش )

ها استفاده کرد. عمومی در تمام حوزه صورتبهتوان اند که از آن میدرباره این مشکل در حوزه پزشکی بحث کرده

های مادی و معنوی تعارض های مدیریت تعارض منافع، شفاف کردن موقعیتتدقیق دستورالعمل هاآنی طورکلبه

های مدیریت ترین شیوه حل آزارهای دستورالعملرا اصلی« شفافیت»مواجهه با آن و همچنین  منافع و راهکارهای

 دانند.تعارض منافع می

توان از آن گذشت، اما آن شخص یا هایی که به تخصص یک شخص یا سازمان نیاز است و نمیبرای موقعیت حالنیباا

 بر دوش فردی« مسئولیت»شود. اول آنکه کار مشخص ارائه میسازمان در موقعیت تعارض منافع قرار دارند نیز دو راه

باشد که درگیر هیچ نوع موقعیت تعارض منافعی نیست. یعنی مسئولیت پروژه و موضوع بر عهده اشخاص یا 

 صهایی باشد که درگیر هیچ نوع و موقعیتی از تعارض منافع نیستند و افراد متخصص درگیر تعارض منافع سازمان
 
 رفا

تر آن است که تمام نظرات کارشناس درگیر موقعیت تعارض منافع مشاور خدمت خواهند کرد. نکته دوم و مهم در نقش

مسئول  رهیدمئتیهگیری درباره تصدیق و اجرای این نظرات بر عهده یک کمیته مستقل یا ثبت و شفاف شده و تصمیم

 خواهد بود. رهیمدئتیهیا  کمیته بر عهدهها و تبعات آن تصمیم خواهد بود و تمام مسئولیت

گیری از دانش متخصصانی که به سبب اجرای این شیوه و همچنین راهکارهای پیشنهادی دیگر امکان بهره

 د.کنها و خدمات دولتی درگیر شوند را فراهم میمستقیم در پروژه صورتبهتوانند های تعارض منافع نمیموقعیت

 زنظرای مشخصی ارائه کرد. برای مثال راهکارهاتوان م مصادیق تعارض منافع نمیباید اشاره کرد که برای تما حالنیباا

های قضایی از های قضاوت و وکالت موجب تهی شدن دادگاهبرخی کارشناسان هر نوع تفکیک اجباری میان رشته

متر اهند کرد و کهای وکالت سوق پیدا خوهای رشته حقوق به سمت گرایشبرترین چراکهخواهد شد  هانیبااستعدادتر

شود عمده عالیق برای های قضاوت خواهد بود. در حال حاضر نیز بیان میمند به حضور در گرایشای عالقهنخبه

شرایط پسینی آن و حضور در عرصه وکالت است. به زبان ساده داوطلبان  اکردنیمه به خاطرحضور در مناصب قضایی 

ردان گبه موقعیت درب شکل دادنار خود را افزایش داده و همچنین با وکالت با اشتغال چندساله در عرصه قضا اعتب

الت برای امکان وک کهیدرصورت)روابط پساشغلی( شرایط بهتری را برای خود در بازار وکالت ایجاد خواهند کرد. بنابراین 

 بود. مند به حضور در عرصه قضاوت خواهدای عالقهقضات بازنشسته از میان برود، دیگر کمتر نخبه

شود، مین تیاهمکممدیریت تعارض منافع ممکن  تنهانهاین نکته باید مدنظر قرار گیرد که حتی در چنین شرایطی 

کند. به عبارت ساده اگر معایب موقعیت تعارض منافع را در یک کفه ترازو قرار بلکه حتی ضرورت بیشتری نیز پیدا می

کفه معایب موقعیت تعارض منافع پایین خواهد آمد.  نیقیبهکفه دیگر، دهیم و مزایای استفاده از دانش متخصص را در 

های اجرایی و پیچیده شدن شبکه منافع تنها بخشی از این معایب از بین رفتن اعتماد عمومی، ناکارآمدی دستگاه

 هستند.

*** 
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 ت:هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح اس هایها و گزارشاخبار، تحلیل ده  یگز

بعد از مدیریت تعارض منافع طرح  بر داده کهخمجلس  یاجتماع ونیسیکم یسخنگو یکارنام ییبابا یعل 

ه طرح ک یدر خالل مصاحبه اظهار داشته زمان ی. بابانامشودیمجلس ارائه م سهییر اتیبه ه ،هفته نیا التیتعط

 یاحهیال  یکه مانع اقدام مجلس باشد فور نیا یمطرح شد دولت برا ونیسیکم مجلس دهم در تعارض منافع در

 مضمون به مجلس ارائه کرد. نیدر ا

تعارض  تیریخبر داده که بر اساس مصوبه مدشهر تهران، یاسالم یشورا یاقتصاد تهیکم سیرئ ،یرلوحیم محمود 

و بستگان و منسوبانشان نه  یشهردار رانیشورا و مد یاعضا یر شهردارشهر تهران در حال حاضر د یمنافع شورا

 ارتقا دارند. ایامضا کنند و نه امکان استخدام  یقرارداد یبا شهردار توانندیم

و  همابهشتیارد یهااصالح مصوبه رازیشهر ش یاسالم یشورا قیتلف ونیسیجلسه کم نیشصت و ششم در 

 ستیبایدر دستورکار قرار گرفت که بر اساس آن م رازیش یتعارض منافع در شهردار تیریدرباره مد 89ماه بهمن

 به شورا ارسال شود. ندهیهفته آ کیمصوبه ظرف  یگزارش نحوه اجرا

ظام سازمان ن رهیمد ئتیه یاز اعضا یکی زیامسال شهردار تبر لیاوا دیگویسازه خبر م یلیتحل – یخبر گاهیپا 

د منصوب نمو یشهردار نیتابعه ا یهااز سازمان یکیرا به عنوان سرپرست  یشرق جانیساختمان آذربا یمهندس

موضوع در دست  نی. اکنون اشدیم وبتعارض منافع محس یامر بر اساس بخشنامه وزارت راه و شهرساز نیکه ا

 است.  یدگیرس

 کایخب آمرمنت جمهورسیرئ دن،یجو با یپنتاگون از سو استیر یژنرال بازنشسته ارتش برا «نیآست دیلو» یمعرف 

را از  یتعارض منافع و رامونیپ یمالحظات «تونیر» ینظام حاتیتسل دیتول یدر کمپان نیآست تیبه سبب عضو

 داشته است.  یدر پ یتیمقامات امن یکنگره و برخ ندگانینما یسو

1399آذر  22رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م  

  



 

 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 تعارض منافع؟تشدید  یاکمک به آموزش و پرورش  ی؛مدارس خصوص
مشاور ) مجید صرفی( و وزارت آموزش و پرورش یامور حقوق یرکلمد)ی منصور اردستان

 88آذر  01ـ ( و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یحقوق
 ی آموزش عمومیحوزهدر  رض منافعتعا  

 

لف های مختاز گروه یاریتعارض منافع و مبارزه با فساد در وزارت آموزش و پرورش که گره خورده با منافع بس مدیریت
ا ب مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه یبا همکار یزگردم یندر ا یرنادارد. ا یفراوان هاییچیدگیاست، پ ینفعذ
مرکز  یمشاور حقوق «یصرف یدمج»وزارت آموزش و پرورش و دکتر  یامور حقوق یرکلمد «ینمنصور اردستا»

  و جامعه گفت وگو شد. یتحاکم یتوانمندساز
مدارس  یعنیدر نظر گرفته شده است.  یردولتیکمک به مدارس غ یتومان برا اردیلیم 022حدود  88در سال 

 نیه تنها اکند ن یدگیرس یبه مدارس دولت یشتریدولت با توان ب از دوش دولت بردارند تا یکه قرار بود بار یخصوص
نفعان مدارس  یذ یمراحل بعد در .اندهکار را نکردند بلکه در حال حاضر دست به دامن بودجه دولت هم شد

نون ز قاا میمستق یهادادند. در واقع عالوه بر کمک رییرا هم به نفع خود تغ نیبا نفوذ در بدنه قدرت، قوان یخصوص
 ریمسئله موجب شد که اواخر خرداد امسال وز نیکردند.هم افتیهم در یگرید التیو تسه هاتیحما انهیبودجه سال

تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش  تیریاعالم کند که مصمم هستم تا مد یاشنامهبخ یآموزش و پرورش، ط
 کنم. یاتیعمل

 

 یتا مشخص شود که چه تعداد یمکرد یگیریغ شد ما پابال یه وقتمبخشنا ینا :منصور اردستانی
آموزش و پرورش شامل آن هستند.  یراننفر از کارمندان و مد 0۵2مشمول آن هستند.سرجمع حدود 

 یلهم ذ یرکلچهار مد ین. همچنشودیبخشنامه م ینشامل ا یروز یناز معاون یکیبه عنوان مثال 
را متوقف  خود یتافراد فعال یناز ا یبخشنامه در حال حاضر بخش ینبه ا . باتوجهگیرندین بخشنامه قرار میا یکماده 

وزارت  یهای مردمو سپس بر اساس سامانه مشارکت یمافراد تعهد هم گرفت یننکته ما از همه ا ینکرده اند. عالوه بر ا
 تیاو در مدرسه فعال یکبستگان درجه  یا. اگر خود فرد یمکنهم می ییآزما یاطالعات را راست ینآموزش و پرورش ا

 شود.عزل می یرداشته باشد آن مسئول راسا از طرف وز
 

 ینتعارض منافع در ا یریتمد یآموزش و پرورش برا یرخوشبختانه بخشنامه وز :مجید صرفی
موجود  ینما در حدود چارچوب قوان یهااست که در حوزه وزارتخانه یابخشنامه ینوزارتخانه، اول

 یاقدام مهم یفعل هاییلو پتانس ینبخشنامه در چارچوب قوان ین. اشودیغ ممجموعه ابال یربه ز
 نییاشخاص مع یرمفاد بخشنامه مخاطبان وز یحققوق یلتعارض منافع است. از نقطه نظر تحل مدیریتدر جهت 

ه آمده ک یبخشنامه به صورت کل یکدر ماده  هم مورد توجه قرار گرفته است. یخاص هاییتها و فعالهستند. مکان
حضور داشته باشند اما ما در  یدولت یتدر مسئول یاخود را ادامه دهند  یو خصوص یآموزش یتفعال یدبا یاافراد 

 یعال یشورا یندهمثل نما یستندکه عضو وزارت خانه ن یمرا دار ینظارت همانطور که اشاره کردم افراد یشوراها
از افراد  یفط ینبخشنامه شامل ا ینهم داشته باشد که ا یلتدو یرافراد مدرسه غ ینو ممکن است ا نگیانقالب فره

 .شودینم
 خبرگزاری ایرنا 

 

http://www.irna.ir/news/84136502/
http://www.irna.ir/news/84136502/
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 شودیارسال م ییسهر یاتبه ه یتعارض منافع بزود یریتطرح مد
 88آذر  09ـ ( مجلس یاجتماع یسیونکم یسخنگو)ی کارنام ییبابا یعل
  تعارض منافعکلیات  

 

متبوع خود خبر داد و  یسیونتعارض منافع در کم یریتطرح مد یمجلس از بررس یاجتماع یسیونکم یسخنگو
ماده  1ن تاکنو یاجتماع یسیونکم .شودیمجلس ارائه م ییسهر یاتهفته به ه ینا یالتططرح بعد از تع ینگفت: ا

 به صحن ارائه شود. یالتکرده و احتماال بعد از تعط یبو تصو یرا بررس یماده ا 0۲طرح  یناز ا
به  89بان ماه تعارض منافع را که در آ یریتمد حهیال  یسوال که چرا مجلس بررس یندر پاسخ به ا یمردم سار نماینده

اقدام کرده بود.  یموضوع ینچن یمجلس ارائه داده بود، در دستور کار قرار نداد، گفت: مجلس زودتر از دولت برا
در  اییحهال  یکه مانع اقدام مجلس باشد فور ینا یمطرح شد دولت برا یسیونکه طرح تعارض منافع در کم یزمان

ه ه دولت و طرح مجلس دربار یحدولت دعوت کرد تا ال  یندگاناز نما نیسیوالبته کم. مضمون به مجلس ارائه کرد ینا
هم تعارض منافع را به مجلس د یریتمد یحهدولت ال  شده و به صحن مجلس ارائه شود. یقتعارض منافع تلف یریتمد

جلس م شده را بهاصالح یحهال  یگردولت د یاز ابهامات به دولت برگشت داده شد. ول یرفع بعض یارائه داد که برا
ولت دولت اعالم کرد که د یندهاست. البته نما یدهنرس یاجتماع یسیوناگر ارسال شده به کم یاارسال نکرد  یازدهم

عنوان کردند که از آنجا که هدف نوشتن درست  یندگانموضوع است و نما ینا یبرا یدیجد یحهال  یندرحال تدو
 . کندیاستفاده م رضتعا یریتطرح مجلس در طرح مد دولت و یحهال  نویسیشاز پ ونیسیاست، کم یقانون یمحتوا

 یریام ینعلیشود که هفتم آبان ماه گذشته حسمی یانب یمجلس در حال یاجتماع یسیونکم یسخنگو اظهارات
 یحهمجلس هر چه زودتر ال  ییسهر یاتمجلس و ه ییسکرده بود ر یدواریابراز ام یجمهور ییسر یمعاون پارلمان

العات تعارض منافع براساس مط یریتمد یحهال  یریگفته ام به رض منافع را اعالم وصول کنند.تعا یریتمد یتیدوفور
 آن انجام گرفته است. یرو یمفصل یاربس یشده و کار کارشناس ینو تدو یهته یقیو تطب یعوس

 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 یشرق یجانساختمان آذربا ینظام مهندس درتعارض منافع 
 88آذر  09ـ سازه خبر 

 وراها و شهرداریشی در حوزه تعارض منافع  
 

 ساختمان یبر سازمان نظام مهندس یاسترا که سابقه ر یرهمد یئته یاز اعضا یکی یزامسال شهردار تبر یلاوا
مر بر ا ینمنصوب نمود که ا یشهردار ینتابعه ا یاز سازمانها کییرا هم داشت به عنوان سرپرست  یشرق یجانآذربا

 یرهدم یئته یدبا یرهمد یئتعضو ه ینشد و اصوال اتعارض منافع محسوب می زیاساس بخشنامه وزارت راه و شهرسا
 رخ اتفاق ینا یناباور ینداد که در عالبدل می یخود را به عضو عل یساختمان استان را ترک و جا ینظام مهندس

تخانه وزار  ینکه ا نمودخصوص  یندر ا یاقدام به استعالم از وزارت راه و شهرساز یسهرئ یئتنداد. با گذشت چند ماه ه
تان ساختمان اس ینظام مهندس یرهمد یئتنموده بود. اما باز هم عضو مورد نظر ه یدامر را تائ ینتعارض منافع بودن ا

استعفا داده و در آستانه انتخاب  یسازمان تابعه شهردار یمت سرپرستپس از چند ماه از س یتارا ترک نکرد و نها
 کرد. یداپ یشرق یجانساختمان آربا یحضور پرنگ در سازمان نظام مهندس یسهرئ یئته یاعضا

 تحلیلی سازه خبر –پایگاه خبری  
 

https://www.irna.ir/news/84138492
https://www.irna.ir/news/84138492
http://sazehpress.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/
http://sazehpress.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/
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 یرانتفاعیغ یهادانشگاهو ممنوعیت  تعارض منافع درباره طرحابهام 
 88آذر  09ـ  روزنامه کیهان

 ی آموزش عالیحوزهدر  تعارض منافع  
 

طرح مبارزه با تعارض منافع و » ینمجلس از تدو یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم یکبود که  یمهرماه سال جار
 نیدرباره ا یسیونکم یناستدالل ا او آموزش مجلس خبر داد. یسیوندر کم «یانتفاع یرغ یهادانشگاه یتممنوع

 یتو نحوه فعال یمجوزده ،هایریگمیمنجر به تعارض منافع در تصم یاهیرو ینکرد: چن یانب ینگونهطرح را ا
 . انجامدیم یبه ضعف در نظارت در حوزه آموزش عال یتو در نها شودیم یردولتیغ یهادانشگاه

 یناز ا یقرار داده است؛ در بخش یطرح را مورد بررس ینا یمجلس در گزارش یهاماه مرکز پژوهش یکو پس از  حاال
 نهادیشمبهم و فاقد پ «یرانتفاعیغ یهادانشگاه یتطرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوع»متن »گزارش آمده است: 

( یددج یستأس یا یت)استمرار فعال رانتفاعییغ یهامطرح شده درخصوص دانشگاه یتو اهداف روشن است. ممنوع
عدم وجود  یلبه دل ین،است. همچن یبهتر مراکز علم یطرح به خصوص سامانده ینبا اهداف مطرح شده در ا یرمغا
ر ادامه کا یاو  یلدر تشک یتهرگونه ممنوع یبرا یدرخصوص موضوع طرح، لزوم قانونگذار یکاف یهیتوج یلدال 

 یهادانشگاه یتعنوان و متن طرح نامفهوم است و ممنوع «است. یجد یدمحل ترد یفاعیرانتغ یهادانشگاه
ه ک یامواد است، به گونه یصقانون و تخص یکندارد. طرح فاقد شکل و ساختار  یمشخص یمعنا یرانتفاعیغ
فاقد  ینرابناب. شودیدر آن مشاهده نم یشنهادیتبصره پ یامواد و  یلذ یبه لحاظ مواد، بندها بندییمتقس گونهیچه

 است.  یاتو استحکام در ادب ینگارش ظاتمالح
 روزنامه کیهان 

 

 

 خصوصی و لزوم مدیریت تعارض منافع -مشارکت عمومی 
 88آذر  08ـ ی( مبارزه با فساد وزارت دادگستر یونکنوانس یمرجع مل یردب) یانمحمود حکمت

  تعارض منافعکلیات  
 

با  بارزهم یونکنوانس یمرجع مل یردب یانتهران محمود حکمت یمبارزه با فساد اتاق بازرگان یشدوره هما یندر ششم
در  ستین یبه کار یازین یگرشد د یبتصو یقانون یاست که وقت یناظهار کرد: تصور ما ا یفساد وزارت دادگستر

 . یمدار نسجمبه برنامه اقدام م یازکه ن یحال
اصل  ینا ۳را به بند  یبخش عموم یعنی ۴۴اصل  یکموارد بند  خواهیمیاست که ما م یناز نکات قابل توجه ا یکی

و  یمحرت یاضطرار یتانتقال همراه با وضع ین. ایمآن ندار یبرا یکه برنامه اقدام یمانتقال ده یصوصبخش خ یعنی
 هایگیریمیهستند که در تصم یرگذارافراد تاث یدر بخش خصوص باشد. یتشفاف یرآن غ یاقتضا یدشده که شا یرهغ

تا  یمکن ریافراد را درگ ینا یدچگونه با یدد ید. بانقشیو ذ ربطیذ نفع،یآنها مترتب است ذ یبرا یتکالن سه وضع
 .یاوردب جودسه موضوع تعارض منافع را به و یننباشد تقاطع ا نفعیباشند اما ذ نقشیو ذ ربطیذ

 خبرگزاری ایلنا 

 

http://kayhan.ir/fa/news/205361
http://kayhan.ir/fa/news/205361
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1007899
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1007899
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 در دستور کار شورای شهر رازیش یتعارض منافع در شهردار تیریمد
 88آذر  09ـ  راستین آنالین

 در شوراها و شهرداری تعارض منافع  
 

ماه بهمن و ماهیبهشتارد یهااصالح مصوبهیراز شهر ش یاسالم یشورا یقتلف یسیونجلسه کم یندر شصت و ششم
نحوه  گزارش بایستیکه بر اساس آن م قرار گرفتدستورکار در  یرازش یردارتعارض منافع در شه یریتدرباره مد 89

 به شورا ارسال شود. یندههفته آ یکمصوبه ظرف  یاجرا
 تحلیلی راستین آنالین -پایگاه خبری  

 

 
 یهرماس یدیبر عا یاتمال تعارض منافع در اتاق بازرگانی و مخالفت با

 88آذر  08ـ  اقتصاد مقاومتی
وکارها و بازرگانیی کسبتعارض منافع در حوزه  

 

 یندهمان یگرو به عبارت د ینهاد به عنوان پارلمان بخش خصوص یناز ا یگذشته، مقامات اتاق بازرگان یانسال یط
نهاد با  ینا ی،از بخش خصوص یندگینما یموارد با وجود ادعا یاند. اما در برخکشور نام بردهدر  یبخش خصوص

  مجلس مخالفت کرده است. یهسرما یدیبر عا یاتطرح مال یرنظ ی،و مقابله با سوداگر یداز تول یتحما ممه یهاطرح
 یهاو متون و استدالل یجهان یاتجرببرخالف ت یه،سرما یدیبر عا یاتمخالفان مال یلدال  دهدینشان م هایبررس

و  نفعیداشته باشد، وابسته به منافع افراد ذ یو عمل یعلم یلو تحل یتدر واقع یشهاز آنکه ر یشاست و ب یکارشناس
 تواندیمسئله م ینها از ابعاد امجلس و رسانه یندگانو نما ینمسئول آگاهی افراد و نهادهاست. یتعارض منافع برخ

در  یفراهم آورد و آنان را از سرگردان یشرفتهقانون پ ینا یبو ممانعت از تصو ینفعاناز فشار ذ یریجلوگ یرا برا ینهزم
 بخشد. ییخوار رهارانت یتمردم و اقل ینب یدو راه

 پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی 

 

 

 درآمیختن سیاست و اقتصاد، منشاء بروز تعارض منافع
 88آذر  08 -( مصلحت نظام یصمجمع تشخ یردب)محسن رضایی 

 تعارض منافع کلیات 
 

 یرا جراح رانیدرست، اقتصاد ا ینشبتواند و با ب یدبا یندهدولت آ ینکها یانمصلحت نظام با ب یصمجمع تشخ یردب
 ینصورتا یررا از اقتصاد جدا کرد، در غ یاستابتدا س یدبا یعنیاز باال هم باشد.  دیبا یجراح ینکرد: ا یحکند، تصر

 یناز ا یشمسائل اقتصاد ب ینصورتخودشان را وارد کنند. در ا ایرفق یدو با شوندیها با تعارض منافع مواجه مدولت
 یگرفاسد د 022سال بعد  ید،کن یرنفر فاسد دستگ 022است. شما امسال اگر  یو جناح یباشد، گروه یکه اقتصاد

با  یاستاست که س ینفساد ا یشه. رشودیم یدفاسد دوباره تول یدرا حل نکن یشهکه ر ی. شما تا زمانشودیم یدتول
 دارد. یازن یموضوع به جراح یناز هم جدا شوند. ا یددو با یناقتصاد گره خورده و ا

 تحلیلی راهبرد معاصر -سایت خبری/  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب 
 

https://rastinonline.ir/social/10320
https://rastinonline.ir/social/10320
https://moqavemati.net/114102
https://moqavemati.net/114102
https://www.entekhab.ir/fa/news/589123
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/69828
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/69828
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 میدولت هست حهیتعارض منافع منتظر ال تیریمد نهیدر زم
 88آذر  08 -( مجلس یاجتماع یسیونکم یسرئ)زاده  یسیع یمهد
 تعارض منافع کلیات 

 

فت: شود، گمی یگانیدولت در مجلس با یحلوا یدگوجمهور می یسموضوع که رئ ینزاده در واکنش به ا یسیع یمهد
رسال ا یثارگرانو ا یستیسازمان بهز ینی،امداد امام خم یتهرفاه، اشتغال، کم یشت،مع ینهدر زم یا یحهدولت چه ال 

ه دولت یحتعارض منافع منتظر ال  یریتمد ینهما در زم و طرح خود را دنبال کرده است؟ یگانیبا مجلسکرده است که 
 دولت یاز سو یا یحهمان ال هر ز .یمذارگکارها معطل ب یبرخ یتوان مشکل مردم را برانشد، نمی یاما خبر یمهست

 زینیگجا یطرح یچتا کنون ه یرد،گیقرار م یاجتماع یسیونها و حداقل کمیسیونکم یکار یتارسال شود در اولو
 ها نقص داشته باشند.یحهال  ینکهمگر ا ،نشده است یحلوا

 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 «بایا»به  هاپروژه یصتخص یبهامات تعارض منافع و چگونگا
 88آذر  00 - مرتضی عبدالحسینی

  یوکارها و بازرگانکسبی در حوزهتعارض منافع 

 

 یانصار امکیشده و س یزیونیتلو یغاتروزها سردمدار تبل ینکه ا «یابا»و فروش کاال و خدمات  یسامانه معرف یتفعال 
دانش  شرکت»سامانه  ین. مالک ایستشده و ملموس نآحاد مخاطبان شناخته یآن، چندان برا ییغاتتبل یرسف یزن

بوده است.  یرو کالن کشور در چند سال اخ یپروژه عمده مل 0۳ یو مجر بنیانانشد یاست که شرکت «یانپارس
 81تا اسفندماه  8۳که از سال  فردی یهقوه قضائ یها و روزنامه رسمشده در سامانه ثبت شرکتاطالعات ارائه براساس

این شده است.  ضافهشرکت ا ینا مدیرهیاتبه ه 81 یرماه( بوده، در تاییارانه یسازمان نصر )سازمان نظام صنف یردب
این امر  بوده است. یاسالم یمجلس شورا یننو یوکارهاکسب یتهکم یسمشاور رئ 88خرداد  یانتا پا ینهمچن فرد

 شائبه بروز تعارض منافع در اعطای قراردادهای مذکور به شرکت دانش پارسیان را در پی دارد. 
  روزنامه فرهیختگان 

 

 

 ونچالش تعارض منافِع گزینه پیشنهادی بایدن برای پنتاگ
 88آذر  02 -پور یرضا عدالت

تعارض منافع ی جهانی هانمونه 
 

گون با انتقادات پنتا یاستر یژنرال بازنشسته ارتش برا «ینآست یدلو» یبا معرف یکامنتخب آمر جمهوریسرئ یدن،جو با
سبب  «یتونر» یمنظا یحاتتسل یدتول یدر کمپان ینآست یتعضو .شده است هدر پنتاگون و کنگره مواج یقابل توجه

 . دمطرح شو یتیمقامات امن یکنگره و برخ یندگاننما یتعارض منافع از سو یرامونپ یشده مالحظات
 روزنامه وطن امروز 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/462332
https://www.icana.ir/Fa/News/462332
http://farhikhtegandaily.com/news/48988
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/35798
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/35798
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 از تعارض منافعی شهرسازی، دوری حوزهنظامند شدن 
 88آذر  00-( شهر تهران یاسالم یشورا یاقتصاد یتهکم یسرئ) یرلوحیمحمود م

  در شوراها و شهرداریتعارض منافع 
 

ثبت  یتسا ینباشد حتما در ا یشترب یلیونم 0۵2از  یقرارداد یاگر در شهردار یتسامانه شفاف یبعد از راه انداز

 .گیرندیم یشهر را یاز شورا یحسابانعوض شد و ذ یماده هشتاد قانون به طور جددوره بند دوازده  ین. در اشودیم

شهر  یرا به شورا هاینصاحب امضا هستند از جمله شهرداران مناطق االن ما ا یکه در مسائل مال یهمه کسان

  کنند. یتمقررات را رعا یدبدانند با ینکها یبرا دهیمیم یو را آوریمیم

نه  وبانشانسو بستگان و من یشهردار یرانشورا و مد یاعضا یو االن در شهردار یمافع را نوشتما مصوبه تعارض من

 ینهم هم یخارج یارتقا دارند. در مورد سفرها یاامضا کنند و نه امکان استخدام  یقرارداد یبا شهردار توانندیم

که در حوزه  یمتعدد یهامثال سامانه یا. شودیشده و نظارت اعمال م نمندموارد قانو ینوجود دارد. همه ا یهرو

 شد. یجادو صدور پروانه ا یشهرساز
 خبرگزاری میزان 

 

 

 نشده در ارتباط قاضی آمریکایی و سناتور لیبریاییتعارض منافع اعالم
 88آذر  02ـ  دپارتمان نظارت بر دارایی ایالت متحده

 تعارض منافعهانی ی جهانمونه 

 

است،  یبریال یمجلس سنا ییقضا یتهکم یسو رئ یبریایی،سرشناس، سناتور ل یلوک یکشرمن که اکنون  یوارن یهر

ارتشاء در  ینقشه مجرمانه برا یکبه پرونده او در ارتباط با  کنندهیدگیتن از قضات مرتبط با دادگاه رس ینبه چند

 از قضات، که نها یکیبا  ورشوه داده بود  یشنهاد، پ0202سال 
 
 یکاو را صادر کرد،  یگناهیحکم ب 0208 یهدر ژوئ یتا

 تعارض منافع اعالم نشده داشت. 

 یتانیاییبر یکارشرکت معدن یکتوسط  ید،که به محاکمه او انجام 0202در آن نقشه مجرمانه مربوط به سال  شرمن

ج یازامتبه دست آوردن  یبرا یاقدام تالش یناستخدام شده بود. ا
ُ
 هایییدارا یناز آخر یکی یزی،معدن سنگ آهن ُول

 یقاول از طر دیقرارداد، آنها با ینکسب ا یکرده بود که برا صیهشرکت تو ینبود. شرمن به ا یبریا،مانده ل یباق یمعدن

 یدولت ز مقاماتا یگرتن د یندهند. شرمن و چند ییررا تغ یبریال یازاتو امت یاعرشوه دادن به مقامات ارشد قانون ابت

متهم شدند.  آمریکاهزار دالر  8۵2نقشه مجرمانه ارتشاء به ارزش  ینبه مشارکت در ا یبریاتوسط دولت ل 0201در سال 

 نقشه ارتشاء را تبرئه کرد.  ینهمه افراد متهم به دست داشتن در ا 0208دادگاه در سال  یسرئ
  U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY /Global public affairs 

 

 

https://www.mizanonline.com/fa/news/682505
https://www.mizanonline.com/fa/news/682505
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1206
https://translations.state.gov/2020/12/09/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7/
https://translations.state.gov/2020/12/09/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7/
https://translations.state.gov/2020/12/09/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7/
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 111جرایم کمیسیون ماده  اشی ازن راهکاری برای مدیریت تعارض منافع
 88آذر  00 -( عمران مجلس یسیونعضو کم) یاقبال شاکر

  در شوراها و شهرداریتعارض منافع 
 

 یاست که از روند فسادزا یبررسدر حال  یاسالم یعمران مجلس شوار یسیوندر کم 022ماده  یسیوناصالح کم
 92واحد و  022اما تخلف ساخت و ساز  شود،یمدرسه م یکسقف  یمانع نقاش یچطور شهردار شود. یریآن جلو گ

 لییتفص یهاطرح بپردازد و هایخود را به شهردار هاییبده یداز تخلف، دولت با یریجلوگ یبرا .بیندیواحد را نم
و  یفکلت یینتع هایکاربر ییربرخورد مناسب و تغ یو شهردار یلفان در نظام مهندسشود و با متخ یقدق یکارشناس

و پول  دیتخلف کن یدشهردار گفت برو یکگذاشته شد که  یاز زمان هایتخلف در شهردار یانبن انجام شود. یبدرست
عارض منافع با است ممکن است ت یآن با شهردار هایینهو هز 022ماده  یسیونکم یلچون تشک .یدآن را بده

 یجا به هامهیبرداشته شود و جر انیاز م یاگر جرائم نقد کرد. یآن فکر در مورد یدبا ینشود بنابرا یجادا یشهردار
 .ابدییشود تخلفات کاهش م زیوار یاز شهردار ریغ یگرید

 خبرگزاری صدا و سیما 

 

 

 محتوای تصویری تعارض منافع 
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: ی تصویری برنامه یکدر هفته  گذشته، 

 برنامه کشاکش منافع: قسمت سوم/  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه/ یتعارض منافع در نظام بانک /

 88آذر  0۵

 شهیاقتصاد کشور است. بدون شک ر یرو یشپ یهااز ابرچالش یکی ینظام بانک

ر تعارض منافع د هاییتبه موقع یراندر ا ینظام بانک هاییاز کژکارکرد یاریبس

 ایبه عنوان نهاد ناظر و  یمرکز بانک .گرددیرمما ب یو بانکدار یبانک یستمس

 ایتعارض منافع  هاییتدر رفع موقع ینقش محور ی،بانک یستمدر س گریمتنظ

 دارد. یزفسادخ هاییتآنها به موقع یلتبد

و  یاسبق بانک مرکز یمعاون ارز یزیقسمت از برنامه کشاکش منافع به سراغ گفتگو با دکتر احمد عز ینسوم در

در نظام  تعارض منافع یقبا مصاد ییتا ضمن آشنا یمرفت یاستاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد یسعدوند یلدکتر ع

 .میحوزه بپرداز ینتعارض منافع در ا یریتمد هاییشهراهکارها و ر یبه بررس ی،بانک مرکز الخصوصیو عل یبانک
 

  

  

https://www.iribnews.ir/00CNL1
https://www.iribnews.ir/00CNL1
https://www.irna.ir/news/84135745
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13817/
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13817/
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 ت افع در نظام سالمتداوم صدرنشینی تعارض من مجازی: فضای در منافع تعارض تحلیل
 

 زهره نجفی 
 

ی توئیتر و تلگرام درباره اهمیت و اثرات تعارض منافع در نظام پزشکی، هاشبکهآذر کاربران در  31تا  31در بازه زمانی 
سازمان غذا و دارو، مدیریت تعارض منافع در نظام تقنینی کشور و بازار سرمایه و خودرو نوشتند و به مصادیق تعارض 

توئیت در ارتباط  91مطلب، در شبکه توئیتر  22ها اشاره کردند. در این بازه زمانی در شبکه تلگرام ر این حوزهمنافع د
 با تعارض منافع به اشتراک گذاشته شده است. 

گیری شیوع ویروس کرونا و درگیری جامعه با این بحران باعث شده توجه مردم بیش از پیش به سمت اوج

ین، های پیشای که گذشت نیز، مانند هفتهام بهداشت، سالمت و درمان معطوف شود. در هفتهها در نظگذاریسیاست

های اجتماعی بود. همزمان با تولید انبوه واکسن تعارض منافع در نظام پزشکی از موضوعات مورد دغدغه کاربران شبکه

واکسن داخلی و یا واردات واکسن از های تولید ویروس کرونا در جهان و اظهار نظر مسئولین کشور درباره گزینه

گیرنده درباره این موضوع را مورد های اجتماعی تعارض منافع مقامات تصمیمکشورهای دیگر، برخی از کاربران شبکه

گیرنده از موضوعات مورد توجه کاربران در این های مقامات تصمیمانتقاد قرار دادند. تعارض وظایف و تعارض نقش

د زیادی نسبت به آن واکنش نشان دادند. کاربران شبکه توئیتر بر این نکته دست گذاشتند که فردی حوزه بود که افرا

که عضو تیم پژوهشی ساخت واکسن ایرانی است، نباید در خصوص واردات یا عدم واردات واکسن خارجی نقش 

 گیری داشته باشد. یکی از کاربران در همین رابطه نوشته است:تصمیم

 نظر واردات واکسن درباره دیداخل نبا دیتول یهااز واکسن یکیطرح  یکه مجر نهیا ]...[من به دکتر  یانتقاد اصل» 

 وزارت هفینحو احسن انجام بدن. واردات واکسن وظ خودشون رو به فهی. وظشهیم جادیتضاد منافع ا چون شائبه بده

 «ر مصاحبه کنن.کمت کنمیم هیهمکار کوچکتر توص هیعنوان  . بههیبهداشت و بانک مرکز

نکته قابل توجه آن است که کاربران شبکه توئیتر شناخت کافی از اشکالی از تعارض منافع دارند که ناشی از تفویض 

تی را های چنین موقعیاند و تبعات و آسیبهای متعدد به یک فرد است. کاربران متعددی به این نکته اشاره کردهنقش

هایی نیز در این خصوص شکل گرفته و حتی کاربرانی که د که بین کاربران بحثشواند. بعضا دیده میگوشزد کرده

های باند تبعات و آسیهایی به زبان ساده سعی کردهمشخص است دانش تخصصی در این حوزه ندارند، در رشته توئیت

ا دانش غیر ها از یک کاربر بای از این رشته توئیتاین موقعیت تعارض منافع را به دیگران توضیح دهند. توئیت زیر نمونه

 تخصصی در این حوزه است که نشان از فهم دقیق بخشی از جامعه از مفهوم تعارض منافع دارد:

 واکسن یهم منافع مال، رانهیساخت ا یواکسن کرونا یهم عضو ستاد کروناس، هم پژوهشگر اصل ]...[ نیا» 

، بره فروش بشه تا مال خودش یداریخر یکاف یارجدوز واکسن خ ذارهیهم احتماال نم ره،یم بشیتو ج یاحتمال



 

 

 

 

 

 

 14 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

فاده از سوءاست یریدر تعارض منافع جلوگ ست،یاهل سوءاستفاده ن نیبگ دیشا ست؟یتعارض منافع ن نیخب ا

 «جا فعال باشه هیفقط  دیبا شونیاداره!  شونیکه ا یتیموقع نیهم قایدق. مجازات کشف و بحث مطرحه نه

ا کشف واکسن داخلی مورد توجه نکته دیگری که در ارتباط ب

کاربران شبکه توئیتر واقع شده است، شفافیت و دسترسی عمومی 

به اطالعات و نتایج آزمایشات انجام شده بر روی این واکسن بود. 

در چندانی اطالعات  یرانیمورد واکسن ااز نظر کاربران در 

به  یدانشگاه یمرکز اطالعاتی نظیر این که آیا. ستیدسترس ن

دهد؟ یا وظیفه این پژوهش را انجام می مستقل ینهاد انعنو

 اند کارند؟ قراردادها و مبالغ توافق شده براینهادهای دیگر دست

 :توان به توئیت این کاربر اشاره کردهایی از این دست میای از توئیتبه عنوان نمونه ؟ات به چه صورت استمطالع نیا

 شفاف بشود، مثال   یرانیراکت اشخاص و نهادها در ساخت واکسن اش زانیواکسن، م تیکاش بجز درصد موفق» 

 کرونا نفر هم در ستاد کیکه  ستیتعارض منافع ن نیا ایآ پروژه چقدر هست؟ نینقش و سهم فالن استاد در ا نکهیا

 «هم مشخص شود. ندارد چه بهتر که آن یاست و سود شخص یباشد و هم در پروژه واکسن؟ اگر پروژه مل

ترین مصداق تعارض منافع در نظام پزشکی کشور دانست، در ترین و بنیادیتوان آن را کلیدییگری که میموضوع د

ای توضیح این بر « ه پزشکیتضاد منافع و آیند»در کتاب  رادویناین هفته نیز سوژه یک گپ و گفت در توئیتر شده بود. 

ن سه بیمار شروع با شکایت از گرفتگی و درد در قفسه سینه، به پزشکاکند: تعارض منافع بنیادین چنین مثالی ارائه می

ها از کنند. درمانهای متفاوتی را دریافت میکنند و هرکدام باوجود شباهت عالئم بیماری، درمانمتفاوتی مراجعه می

توصیه به ورزش تا استفاده از آنژیوگرافی، بالن و جراحی و پیوند رگ قلبی و کار گذاشتن دستگاه تنظیم تجویز دارویی و 

های متفاوت را به خصوصی بودن خدمات یکی از پزشکان، عمومی ضربان قلب متفاوت بود. رادوین علت این درمان

سومی در یک گروه حافظ سالمت و  بودن و نظارت یک شرکت بیمه ای بر یکی دیگر از پزشکان و عضویت پزشک

متفاوت تحت تاثیر شرایط شغلی، نظارت  یهاگرداند و معتقد است که درمانبرخورداری از حقوق ثابت، برمی

وئیتر . کاربری در تشوندیم انتخاب …و دولتی و روابط پزشکان با دیگر مراکز درمانی و داروسازی و  یامهیب یهاشرکت

ساده بیان کرده است که در نظام سالمت کشور ما، درآمد و منافع پزشکان در تعارض با سالمت  این موضوع را به زبانی

 عمومی جامعه قرار دارد:

 ضادت ها با ماپزشک یصورت عموم به رسه،یعقل خودم بهش نم یجد یلیاومده خ شیبرام پ یسؤال هیها من بچه» 

 ازمندین کنن کمتر به خودشون یکه سالم زندگ یطورکنن  حتینص یاگر عموم جامعه رو به درست منافع دارند،

 «کنن؟یرو به ما م هیتوص نیبهتر میکنیاست که فکر م یبر چه اساس نداره، یو صرفه اقتصاد شنیم

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/5648/
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این توئیت باعث واکنش کاربران دیگری شده است؛ برخی کاربران به این موضوع واکنش منفی نشان داده و به دفاع از 

گذاری بهداشت و درمان به ها و نهادهای سیاستد. این در حالی است که در ساختاری که جایگاهانپزشکان پرداخته

تسخیر پزشکان درآمده است، این اشکال تعارض منافع که پزشکان از کاهش سطح سالمت در جامعه منتفع شوند، 

رکز گزارش م اساس بر. کنندمی پیدا سوق درمان سمت به سالمت مسئول هایدستگاه گریزناپذیر است، زیرا اکثرا

 و انیبیمارست بخش ارتقای سمت به را آنها سالمت هایدستگاه بر پزشکان مدیریت ،توانمندسازی حاکمیت و جامعه

جالب توجه است که این نکته نیز از چشم کاربران  .داردمی زبا عمومی بهداشت خدمات ارتقای از و داده سوق درمان

زای تعارض منافع در نظام پزشکی ماست، در که یکی از اشکال آسیب« گذاری برای خودقاعده»توئیتر پنهان نمانده و 

وژه سارتباط با ریاست جمهوری ایاالت متحده و پیشنهاد یک حقوقدان به عنوان وزیر بهداشت توسط جورج بایدن، 

 توئیت دیگری شده است:

 وزارت صبمن یرا نامزد تصد ورکیوین التیا یآموخته دانشگاه استنفورد و دادستان فعلحقوقدان دانش کی دنیبا» 

 یپزشک متخصص فعال در بخش خصوص دیکه با دندینرس رتیبص نیهنوز به ا یعنی کرده است. کایبهداشت آمر

 «ارض منافع داشته باشند؟بگذارند تا تع شونبهداشتس وزارت أدر ر 

 عهده بر را جامعه سالمت مسئول هایدستگاه کلیت مدیریت پزشکان که زمانی این توئیت به این موضوع اشاره دارد که

 شود رفتهگ پیش دولتی هایدستگاه توسط که سیاستی هر. کرد خواهد غلبه هاسازمان آن بر پزشکی دیدگاه بگیرند،

 تواندیم سالمت به پزشکی هاینگاه از طرفداری بدبینانه نگاهی در بنابراین. دارد را دخو خاص بازندگان و برندگان

 پیش در را هاسیاست این آنها هایالبی و شد خواهد منتفع آنها از درمان بخش که باشد ایگسترده منافع بخاطر

 .گیرندمی

های ای که گذشت، مربوط به مسائل و دغدغهبخش عمده مطالب کاربران شبکه توئیتر در حوزه تعارض منافع در هفته

جامعه در بخش بهداشت و درمان بود. اما فضای شبکه تلگرام به لحاظ محتوایی کامال متفاوت بود؛ دو خبر، اولی در 

حوزه بازار خودرو و دومی در حوزه وکالت باعث شد، این دو موضوع بخش عمده مطالب تلگرامی در ارتباط با تعارض 

 ه خود اختصاص دهند. منافع را ب

موضوع نخست به تحلیل ناصر باغستانی، کارشناس اقتصادی، درباره اهمیت درآمد حاصل از واردات خودرو در بودجه 

بودجه  هحیال  درهای تلگرامی انعکاس یافته بود. بر اساس این تحلیل گردد که در بسیاری از کانالبازمی 0۴22سال 

 زیمجلس ن ه است.شد تومان درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته اردیلیم 02۴2برخالف دو سال گذشته  0۴22

آن را به  زیمعادن ن و عیصنا ونیسیخودرو گنجانده و در کم دیعرضه و تول یواردات مشروط خودرو را در طرح سامانده

ادرات ص محل دروسازان ازخو خودرو اعالم کرده کهواردات  تیلغو ممنوع با نیز عیصنا ونیسیکم رسانده است. بیتصو

محل ارز حاصله، امکان  از صادرات فعال هستند، نهیکه در زم یسازانقطعهو  خودرو به واردات خودرو مبادرت کنند

  واردات خودرو را دارند.

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6483/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6483/
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نده کن دیتول نیآن تعارض منافع ب نیدارد که مهمتر یاساس رادیراه حل چند ا نیابه زعم این کارشناس اقتصادی 

که در  یدر حال ،ها را کاهش دهدمتیبرده و ق نیقرار است انحصار خودرو را از ب وارداتزیرا  و واردکننده است. خودرو

سود  هیعرضه خواهند شد که به حاش یمتیدر ق یخارج یلذا خودروها .است یگرید زیچ در مدل سود واردکننده نیا

 نزنند. بیآس خودرو دکنندگانیمد نظر تول

 اجرای قانون ۲ ماده های تلگرامی انعکاس یافته بود، مربوط به بررسی طرح اصالحدر کانالموضوع دیگری که 

در شورای نگهبان بود. بر اساس این  کار و کسب مجوزهای صدور تسهیل طرح به موسوم ۴۴ اصل کلی هایسیاست

 وکال تیصالحن بازار، کاسته شود و طرح ظاهرا قرار است از سلطه انحصاری کانون وکال بر ورود رقبا و وکالی جدید بر ای

 یانه محدود کردن اعط وشود،  نیتضم، شودیبرگزار م نفعیذ ریغ یکه توسط نهاد یحد نصاب نمره در آزمون کسببا 

ارها وکگردد، وکالت را در زمره سایر کسباین طرح که تصویب آن در مجلس به اردیبهشت ماه سال جاری بازمی مجوز.

ا جهت تسهیل صدور مجوز برای این حرفه ارائه کرده است. اما با بررسی این طرح در شورای نگهبان دانسته و قواعدی ر 

ش تالرد آن  هایی و طرح ایرادات حقوقی و شرعی از مصوبه اخیر، در راستایبا نوشتن نامهوکال  یبرخدر هفته اخیر 

 .اندکرده
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