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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 واکسن کرونا گرفتار تعارض منافع مالیدرآمد: 
 گیری کروناتعارض منافع مالی در زمان همه

 

 افسانه شرکت
 

ری آنان گیتصمیم های مالیگاه انگیزهزند و هیچها حرف اول را میخورند که سالمتی بیماران آنپزشکان قسم می
 ایم که پزشکان تحت تأثیر هدایا، پاداشکند. با این وجود، بسیاری از ما به عینه دیدهاز مسیر درست منحرف نمی

ی به بررسی ارا انکار کنند. در مقالههای پزشکی قرار دارند هر چند خود، آنهای دارویی و تولیدکنندگان دستگاهشرکت
های مشورتی ویژه بهداشت کشور کانادا حضور دارند کمیته 88فرد که در  18غیرمستقیم  میزان منافع مالی مستقیم و

دهد فقط یک اقلیت کوچک تعارض منافع مالی مستقیم داشتند در پرداخته شده است. نتیجه این تحقیق نشان می
 رد؟موم مردم قرار گینفر منافع مالی غیرمستقیم دارند. چگونه ممکن است تصمیمات این مورد قبول ع 65حالیکه 

 

ارض بندی کرد. تعتوان به دو نوع تعارض منافع مالی و غیرمالی تقسیمرا می تعارض منافعبندی کلی در یک دسته

حوی شامل منفعتی مالی شوند. این نوع از تعارض منافع در هایی است که به نمنافع مالی بطور کلی شامل موقعیت

تحقیقات علمی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان به وفور وجود دارد. تعارض منافع در تحقیق علمی در مواردی 

های خود به عنوان محقق ترجیح دهد. این نوع وجود دارد که فرد منافع یا تعهدات خود را نسبت به وظایف و مسئولیت

عارض منافع ممکن است واقعی، بالقوه یا شبهه تعارض منافع باشد. برای مثالی در حوزه بهداشت و درمان )حوزه مورد ت

حوه تواند بر نهای داروئی اشاره کرد. این نوع ارتباطات میتوان به روابط پزشکان با شرکتبحث این یادداشت( می

 کنند، تأثیر بگذارد.بیماران توصیه می گزارش نتایج مطالعات تحقیقاتی یا درمانی که برای

از  گیری آنانهای مالی تصمیمگاه انگیزهزند و هیچها حرف اول را میخورند که سالمتی بیماران آنپزشکان قسم می

-ایم که پزشکان تحت تأثیر هدایا، پاداش شرکتکند. با این وجود، بسیاری از ما به عینه دیدهمسیر درست منحرف نمی

را انکار کنند. زمانیکه پزشکان و محققان های پزشکی قرار دارند هر چند خود، آنارویی و تولیدکنندگان دستگاههای د

ولید کنند تا محصولی را تهای پزشکی و بیوتکنولوژی فعالیت میهای سازنده دستگاههای دارویی، شرکتبا شرکت

های گیری قضاوتمالی آنان با صنعت ممکن است بر جهتشود که روابط گسترده کنند، این نگرانی عمومی ایجاد می

یت ای، کیفای آنان تأثیر بگذارد. چنین تعارض منافع مالی، یکپارچگی تحقیقات علمی، اهداف آموزش حرفهحرفه

 کند. مراقبت از بیمار و اعتماد عمومی به پزشکی را تهدید می

-ان دانشگاه، دکترها و پرستاران همگی در زمان شیوع یک همهبسیاری از رهبران ما، از سیاستمداران گرفته تا مدیر 

های فزاینده تعارض منافع قرار ها را در موقعیتبا شرایط دشواری روبرو هستند، این شرایط آن 91گیری مثل کووید 

ی میالدی، سازمان بهداشت جهان 0202مارس سال 99کند. در های آنان را با مشکل روبرو میگیریداده، تصمیم

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/
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گیری همچنان ادامه داشته و میزان مرگ گیری تأیید کرد. از آن زمان به بعد این همهشیوع ویروس کرونا را به شکل همه

-و میر ناشی از آن در سطح جهانی رو به افزایش است. این امر فوریت تولید و اطمینان از دسترسی همگانی به واکسن

کند. اما تولید واکسن کرونا نیز با وجود اهمیت آن خالی از تعارض میهای مقرون به صرفه، ایمن و کارآمد را روشن 

 منافع نیست.

های احتمالی چندین عضو یک هیئت که در مورد واکسن1با توجه به سوابق بررسی شده توسط پروژه نظارت بر دولت

ند. الیدکننده واکسن کرونا داشتههای تودهند، سابقه روابط مالی با شرکتویروس کرونا به سازمان غذا و دارو مشاوره می

های سفر و اقامت صورت گرفته در مواردی هم این ارتباطات به اشکال مختلفی از جمله هزینه مشاوره، جبران هزینه

 های دارویی به مطالعات پزشکیاند که شرکتاند. همچنین سوابق نشان دادهها به این افراد پول پرداخت کردهشرکت

دهد های فدرال آمریکا نشان میپایگاه داده اند.قش اصلی را داشته باشند پرداخت مالی مستقیم داشتهها در آن نکه آن

دالر از شرکت  99701(، Pfizerدالر از شرکت فایزر ) 00122، 0291یک عضو کمیته مشاوره سازمان غذا و دارو در سال 

ده است که هر سه شرکت در حال تحقیق روی ( دریافت کر Sanofiدالر از شرکت سانوفی ) 99212( و Merkمرک )

توان در این خصوص زد. خالفی هم میهای (. اما مثالPOGOسایت ساخت واکسن ویروس کرونا هستند )منبع: 

( در Baylorهای عفونی در کالج پزشکی بیلور )ها و بیماریرئیس کمیته سازمان غذا و دارو که متخصص واکسن

انصراف داد زیرا وی رئیس آزمایشگاه  91هوستون آمریکا است از عضویت در هیئت مدیره کمیته بررسی واکسن کووید 

 (  است و در این پروژه تعارض منافع مالی دارد.Modernaواکسیناسیون مودرنا )

گیری درباره واردات واکسن یا تهیه شود. بارزترین آن تصمیمهایی از این دست در کشورمان ایران نیز مشاهده میمثال

در  های واردکننده دارورجوع کنید( . چراکه بسیاری شرکت این مطلبنمونه داخلی آن است )برای اطالعات بیشتر به 

اند. بسیاری از مسئولین حوزه دارویی کشور یا خودشان یک شرکت واردکننده ایران زیر سایه تعارض منافع قرار گرفته

 تنامه مسئوالن  پیشین وزارت بهداشاند که مجوز تولید دارو دارد. این موضوع در هدارو دارند یا شرکت تولیدی ثبت کرد

ر ب تواندی سالمت و اقتصاد به دکتر نمکی نیز آمده است. در این حالت تعارض منافع مالی میو کارشناسان حوزه

گیری آنان چه از منظر واردات یا تولید داخل و چه از منظر واردات از کدام کشور یا تأیید کدام واکسن تولید داخل تصمیم

گذاران حوزه دارویی کشور را زیرسوال برده و مردم اثرگذار باشد. اینجاست که تعارض منافع اعتماد عمومی به سیاست

است. به طور کلی وقتی پای تخصص در  شفاف سازیدهد. راهکار اساسی ر میدر دوراهی اعتماد یا عدم اعتماد قرا

گذاری عمومی و هم بخش خصوصی باشند توانند هم در سیاستموضوعی مطرح باشد، این تصور وجود دارد افراد می

اینکه پیش از گرفتن تصمیمات عمومی، منافع خود را اعالم کنند مثال اینکه خودشان  اما یک شرط مهم وجود دارند و آن

 یا اقوامشان در شرکت دارویی سهام دارند یا خیر؟

ای درباره خرید واکسن کرونا توسط کشور کانادا نکته قابل توجهی مطرح شده بود. در ماه آگوست دولت فدرال در مقاله

یز های فایزر، مودرنا، سانوفی نکسن در ایاالت متحده و پس از آن در ماه سپتامبر با شرکتکانادا با دو تولیدکننده وا

ها میلیون دوز واکسن خریداری شود. ها دهقراردادهایی برای واردات واکسن منعقد کرد تا در صورت اثبات موفقیت آن
                                                           

1 Project On Government Oversight (POGO) 

https://www.pogo.org/investigation/2020/10/some-fda-advisors-tapped-to-review-coronavirus-vaccines-received-payments-from-vaccine-companies/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/14142/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/14142/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6643/
https://iran-bssc.ir/republish-contents/8611/
https://iran-bssc.ir/republish-contents/8611/
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مردم چقدر مطمئن باشند تصمیم گرفته  ها توسط مردم به این بستگی دارد کهپذیرش عمومی هر کدام از این واکسن

شده توسط مسئولین امر صحیح است. اگر معلوم شود که تصمیم گرفته شده با مشورت افرادی صورت گرفته که در 

تولید واکسن تعارض منافع دارند در این صورت پروژه پذیرش واکسن توسط مردم شکست خواهد خورد )منبع: سایت 

The Conversationبا  تواند رابطه مستقیمی(. اینجاست که اهمیت مقابله با تعارض منافع و اینکه چگونه این امر می

 شود.المت مردم داشته باشد، آشکار میس

و  مالی مستقیم افشای منافعاندرکار در تولید یا واردات دارو فرم شفافیت در این مورد یعنی اعضای بالقوه دست

، حق ها، سهامداریگذاری در شرکترا تکمیل کنند. منافع مالی مستقیم شامل اشتغال فعلی، سرمایه غیرمستقیم

های دارویی داخل و خارج است. منافع غیرمستقیم نیز شامل مشاوره، امتیاز یا انواع دیگری از روابط پولی با شرکت

از جوئل لکسین )منبع:  0291توصیفی در سال ای دریافت کمک هزینه شخصی، هدایا یا بودجه تحقیقاتی است. مقاله

Camajopen  فرد که در  19( منتشر شده است، وی در این مقاله به بررسی میزان منافع مالی مستقیم و غیرمستقیم

قط یک دهد ف. نتیجه این تحقیق نشان میمشورتی ویژه بهداشت کشور کانادا حضور دارند پرداخته است کمیته 99

 99نفر منافع مالی غیرمستقیم داشته و این افراد در هر  65اقلیت کوچک منافع مالی مستقیم داشتند در حالیکه 

تواند مورد قبول عموم مردم قرار کمیته حضور فعال دارند. حال باید قضاوت کرد که چقدر تصمیمات این کمیته می

 گیرد.

ن بهداشتی باید بپذیرند که اگر تحت تأثیر تعارض منافع مالی )مستقیم و غیرمستقیم( قرار بگیرند، بعید گیراتصمیم

است بتوانند انحرافات خود را تشخیص دهند. مسئله سوگیری ناخواسته و ناخودآگاه یک مشکل فراگیر است که 

عان گیرند باید به ذینفز طرف مردم تصمیم میمدارن و سایر افرادی که ارا حل کند. سیاستتواند آنخودتنظیمی نمی

 کنند. ( با تعارض منافع دست و پنجه نرم نمی91ها )بخصوص کووید خود این اطمینان را بدهند که در مدیریت بیماری

-در نهایت در عین اهمیت و لزوم وجود شفافیت، شفافیت به تنهایی کافی نیست. پاسخگویی نیز الزم است. تصمیم

ممکن است تصور کنند تعارض منافعشان مغرضانه نیست، اما این فرض بر پایه یک مدل ذهنی نادرست از گیرندگان 

چگونگی عملکرد چنین تعارضاتی استوار است. تجربیات و شواهد به کرات نشان داده که تعارض منافع بدون آگاهی 

گیرندگان همچنان طعمه منافع متعارض کند. بدون اهرم پاسخگویی، تصمیمما و گاه برخالف نیت اصلی ما عمل می

 شوند.خود می

-سخن آخر آنکه تنها راه مؤثر برای مدیریت تعارض منافع تالش صادقانه مسووالن برای از بین بردن یا کاهش موقعیت

گیری خود را جهت های تعارض منافع است. وقتی چنین تعارضاتی برطرف نشود رهبران باید فرایندهای تصمیم

گیری برای چنین مسائل پاسخگویی شفاف ساخته و در معرض نظارت عموم قرار دهند. اگر مراحل تصمیمافزایش 

سازی شوند، احتمال پذیرش و موفقیت آن باالتر خواهد رفت ضمن آنکه مهمی که جان مردم به آن وابسته بوده شفاف

 پاسخگویی انحرافات را به حداقل خواهد رساند.

*** 

 

https://theconversation.com/canadas-covid-19-vaccine-task-force-needs-better-transparency-about-potential-conflicts-of-interest-147323
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/9077/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/9077/
http://cmajopen.ca/content/7/2/E334
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 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: هایها و گزارشیلاخبار، تحل ده  یگز

گانه تصویبی دولت با عنوان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در حساب توئیتر خود نوشت: لوایح سه 

هاست اهمای با فساد است. شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد موثرترین اصالحات حقوقی برای مبارزه ریشه

که این سه الیحه منتظر بررسی در مجلس است اگر در مبارزه با فساد صادق و جدی هستیم باید بررسی و تصویب 

 این لوایح در مجلس شورای اسالمی در اولویت باشد.

 ی گذشته طرح مدیریت تعارض منافععلی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد در هفته 

آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. از جمله مصوب  97کمیسیون اجتماعی مجلس بوده و تا بند  در دستور

ای صورت دهند به سه تا هفت سال حبس محکوم شد اگر افرادی که مصداق تعارض منافع هستند بخواهند معامله

 شده و باید سه برابر ارزش اقتصادی معالمه را به عنوان جریمه بپردازند.

ای با انتقاد ازطرح مجلس برای اصالح قانون انتخابات ریاست رای هماهنگی جبهه اصالحات در بیانیهشو 
استفاده از جایگاه نمایندگی ی قانونگذاری را مصداق بارز تعارض منافع در امر تقنین و سوءجمهوری این شیوه

 مردم در جهت منافع جناحی عنوان کرد. 

کننده از پاسخ وزیر علوم در مورد ی سوالهمدان از عدم قانع نشدن نماینده احمدحسین فالحی، نماینده مردم 

 سهامداری مدیران ارشد وزارت علوم سهامدار در موسسات آموزش عالی غیردولتی خبر داد. 

فرد رییس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی خبر داده که اتاق بازرگانی ایران در جریان طرح حسن فروزان 

مدیریت تعارض منافع مجلس نیست و از بخش خصوصی به طور رسمی برای مشاوره در این زمینه دعوت نشده 

 است.

 1399دی  13مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 داری وزارت ورزش تعارض منافع در باشگاه
 11دی  5ـ  (فوتبال مازندران یاته یسو رئ یگمشاور سازمان ل)غالمرضا بهروان 

 تعارض منافع در حوزه ورزش 
 

 یسباشگاه استقالل و پرسپول 0ادعا کرده مجوز  یرزادهنص ینکهدر خصوص ا گو با فارسوغالمرضا بهروان در گفت
عنوان کرده مجوز باشگاه  یمهد یلسه یگرباشگاه وزارت ورزش است و از طرف د 0 ینباطل شود چون مالک ا یدبا

 نیقانون به ا دراند. درست گفته یرزادهنص یو هم آقا یمهد یلسه یباطل شود عنوان کرد: هم آقا یدتراکتور با
 داشت. یمت 0 شودینم یگل یکدر  گویدیشود. قانون مموضوع تعارض منافع گفته می

 خبرگزاری فارس 

 

 

 یتمام مسئوالن باشد نه منافع شخص یتاولو یدبا یمنافع مل
 11دی  7ـ  (عمران مجلس یسیونعضو کم)پور  ینکمال حس

  تعارض منافعکلیات 
 

 یردصورت گ یانتخاب یدکه با ینجاستو ا یردگدر تضاد قرار می یبا منافع مل یتشانراه مسئول یانهای در ممنافع عده
با منافع کشور در تضاد است که  یای در صنعت خودروسازکه به نفع مردم است. به عنوان مثال امروز منافع عده

مجددا  یمانکاریپ یها و قراردادهااز پروژه یبرخ یدر اجرا بازار رقم زده است. اینرا در  یفعل یتآن وضع یجهنت
 قطار تهران به اصفهان که خوشبختانه متوقف شده است. ییلیاردپروژه چند م یرتعارض منافع خود را نشان داده نظ

توسعه  یقرار داده و برا یتخود منافع مردم را در اولو یفوظا یدر اجرا یدکه قرار دارد با یگاهیدر هر جا یهر مسئول
 . یمسئوالن باشد منافع کشور است نه منافع شخص یتدر اولو یدگام بردارد. آنچه که با یمل

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 جوالنگاه کشاکش منافع متعارضبودجه به مثابه غنیمت جنگی: 
 11دی  7ـ  ی(خارج یاستو س یمل یتامن یسیونعضو کم) ینیزاده مشکمحمود عباس

 در نظام برنامه و بودجه تعارض منافع 

 

بودجه  جانیلرزان و ب یکراز پ یشترگرفتن سهم ب یبرا یو لشگرکش هایسیونکم یورود یراهروها یروزها شلوغ ینا یاآ
 به جوالنگاه کشاکش منافع متعارض یداست. بودجه نبا یجنگ یمتغن یا یانگار بودجه گوشت قربان اید؟یدهرا د

 یوهبموضوع مهم توجه نشود، کشور با ان ینشود. اگر به ا یلو آن تبد ینجذب منابع به سمت حوزه ا یبرا ینفعانذ
تمل مش یدور مواجه خواهد شد.بودجه بااقتصاد  بهره ییکاهش کارا ینو همچن یافتهپاسخ ن یهاو درخواست یازهااز ن

 یهاپاسداشت راه یکسب قدرت برا یاشمول و تعادل باشد. تالش به حفظ و  یت،صحت، کفا یت،بر وحدت، جامع
 است. یارتجاع یدهه گذشته افزوده است، حرکتکه فقط بر گستره طول عمق مشکالت مردم در چند  یارفته

 خبرگزاری ایسنا 
 

https://www.farsnews.ir/news/13991006000431
https://www.farsnews.ir/news/13991006000431
https://www.isna.ir/news/99100603893
https://www.isna.ir/news/99100603893
https://www.isna.ir/news/99100704819
https://www.isna.ir/news/99100704819


 

 

 

 

 

 

 1399دی  12تا  6 | 27شماره  7

 

 یهمواد اول یمتق یشدر افزا هایمیتعارض منافع پتروش
 11دی  7ـ  ی(دستیینپا یعصنا هاییتعاون یهاتحاد یسرئ)یس دور رئ ینحس
 ی صنعتدر حوزه تعارض منافع 

 

ت در پ یمترقابت و ق یشدر افزا هایمی. منافع پتروششودیالبسه م یمتق یشمانع از افزا یمجوز واردات پت نساج
 یصنف مخالفت انجمن یلدل و مردم به دست آورند. یدکنندهتول یباز ج یشتریصورت سود ب ینبورس کاالست تا بد

دات پت تعارض منافع است. اگر وار  یکاز  یبلکه ناش یست،ن یکارشناس یبا واردات پت نساج یمیپتروش ییکارفرما
 یدرصد 62 یال 22شاهد رقابت  یگرو د شودیدر بورس کاال شکسته م یهماده اول ینا یدخر یمتق یرد،صورت بگ

قرار  مردم یاره و در اختشد یینتع یالبسه به صورت منطق یمتم بود و قینخواه هایمیپتروش یمازاد بر سود اصل
به عنوان  انیتندگو یدشه یمیدر بورس کاال، سود پتروش یپت نساج یهپا یمتکه در ق ید. توجه داشته باشگیردیم

از رقابت مازاد بر سود  یناش یمتق یشدرصد افزا 62 یندر نظر گرفته شده است و ا یهماده اول ینا یدکنندهتنها تول
ت در کشور پ یدکنندهبه عنوان تنها تول یانتندگو یدشه یمیپتروش یباست که هم اکنون به ج هایمیپتروش دیعا
 .رودیم

 خبرگزاری فارس 
 

 

 تعارض منافع که در رفت و آمد مجالس فراموش شد! یریتمد یحهال
 11دی  7ـ خبرگزاری ایسنا  

  تعارض منافعطرح و الیحه مدیریت 
 

که درباره موضوع مبارزه با فساد مطرح شده،  هایییزنها و گمانهتمام بحثدر طول چهل سال گذشته با وجود 
احساس شده است.  دهدیتعارض منافع را در دستور کار قرار م یریتقانون که موضوع مد یک یخال یهمواره جا

 یناشتن قواناز مسئوالن معتقد بودند در صورت وجود د یاریکار خود را شروع کرد که بس یطیدر شرا یروحان  دولت
 یحهموضوع بود که ال  ین. به دنبال ارفتیم ینرخ داده از ب یاز فسادها یاریبازدارنده شانس به وجود آمدن بستر بس

 ندگانینما ی،اسالم یبه مجلس شورا یحهال  یناز ارسال ا پس تعارض منافع در دستور کار دولت قرار گرفت. یریتمد
 یهرقوه مج یاز سو یگرابهامات بار د ینبرطرف کردن ا یبرا یددولت ابهام دارد و با یحهاز ال  یاعالم کردند که بخش

 یهاماه ردشود. سرانجام  یکنزد یمهم به فراموش یارقانون بس ینکه باعث شد عمال ا یندیفرآ یرد؛قرار گ یمورد بررس
سپرده شد و  یبه فراموش دولت یحهعمال ال  یازدهم،کار آمدن مجلس  یمجالس و رو ییجاگذشته پس از جابه

 یخواهند کرد؛ موضوع ییکرده و نها یچارچوب بررس یندر ا یگراعالم کردند که طرح خاص خود را بار د یندگاننما
 دارد. دولت یشنهادیپ یحهبه ال  یکیواکنش دولت به آن چه خواهد بود و البته چه شباهت و نزد یستکه مشخص ن

با حضور  توانندیدولت م یندگاناند که نماگفته یناز ا یاسالم یقانون در مجلس شورا یندنبال کننده ا نمایندگان
تعارض منافع اعالم کنند تا کار در  یریتکردن قانون مد یینها ینظرات خود را برا یاجتماع یسیوندر جلسات کم

 ییسر ریاخ یدر نشست خبر یحت یحهال  یندولت و مجلس در رابطه با ا یانم نظرهااختالفشود.  ییکوتاه نها یمدت
 خود را نشان داد.  یزن یجمهور

 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.farsnews.ir/news/13991006000519
https://www.farsnews.ir/news/13991006000519
https://www.isna.ir/news/99100704507
https://www.isna.ir/news/99100704507


 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 از بخش خصوصی برای بررسی طرح تعارض منافع دعوت نشده است
 11دی  7ـ   (تهران یمبارزه با فساد اتاق بازرگان ونیسیکم سییر)فرد حسن فروزان

  تعارض منافعطرح و الیحه مدیریت 
 

الء خ سفانهکه در رابطه با مبارزه با فساد مطرح شده، متا ییها و شعارهاصحبتدر چهار دهه گذشته با وجود تمام 
ولت د یحه. ال کردیباز م یفساد ساختار یمساله راه را برا یندر حوزه تعارض منافع وجود داشت که هم یمهم یقانون

وجود  زیاز ساختار فسادانگ یبردن بخش ینرا به وجود آورد که امکان از ب یدواریحوزه ام ینقانون الزم در ا یجادا یبرا
حضور داشت و  یحهال  ینا ینتدو یانگذشته در جر یهادر سال یبخش خصوص یندهبه عنوان نما یراناتاق ا دارد.

 یحهال  ینا یدولت قرار داد، اما متاسفانه بررس یارمکتوب در اخت ییهاخود را در جلسات و در قالب متن یشنهاداتپ
 سپرده شد. یمجالس به فراموش ییجاجابه یانمهم در جر

تعارض منافع خود با تعارض منافع مواجه شده است و چه در  یریتمد یحهکه ال  دهدیبه وجود آمده نشان م یطشرا
 یراآن وجود دارد؛ ز یینها یبتصو درباره ییهامقاومت یانیم یرانمد یبرخ یانو چه در م یاسالم یمجلس شورا

 نباشد. یندخوشا یبرخ یبرا تواندیموضوع م ینخواهد داد و ا ییرتغ یرا به شکل جد یطشدن آن، شرا ییاجرا
به  دنیبا توجه به رس رسدیسپرده شد و به نظر م یدولت به فراموش یحهدر مجالس عمال  ال  ییجامتاسفانه با جابه

دارند. ن یحهال  ینبه دنبال کردن ا یامشکالت خود چندان عالقه یاندر م یزن یدولت، مسئوالن دولت یانیپا یهاماه
 یکه اتاق بازرگان کندیم یگیریچارچوب پ ینمجزا را در ا یکرده که طرح المخود اع یاسالم یالبته مجلس شورا

 دعوت نشده است. ینهزم ینمشاوره در ا یبرا یبه طور رسم یو از بخش خصوص یستآن ن یاندر جر یرانا
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 تعارض منافع مجلس ضعیف استهای اجرا در طرح مدیریت ضمانت
 11دی  7ـ  (حقوقدان)یی کامران آقا

  تعارض منافعطرح و الیحه مدیریت 
 

محسوب  یکار یمضمون مواز یکدولت و مجلس با  یو طرح از سو یحهارائه ال  یاسوال که آ یندر پاسخ به ا آقایی
ولت د یحهرا فهم کنند. ال  یگرد یک یهانظرگاه توانندیم ییافزاو هم یگفت: مجلس و دولت با همفکر شودینم

نظارت  یرا برا یکرده و از جمله مراکز بینییشپ یساالر یواند یاگونه ناعمال قانو یشده است و برا ینمفصل تدو
 تریشیو تخلف از مقررات در نظر گرفته است، در برابر طرح با اختصار ب یدر خصوص مسائل اجرائ گیرییمو تصم

مضاعف  تابعیت یرنظ ییهانباشد. بخش یکاف رسدیکه به نظر م سپردیکل کشور م یت و کار را به بازرسهمراه اس
 یمحر دخالت در یژهبه و یدوم یناست و ا یقانون ینارتباط با چن یافراد به خارج از کشور اصوال ب یشخص یو سفرها

فت: و طرح گ یحهال  ینشده در ا یهتعب یفریو ک ییبا اشاره به ضمانت اجرا وی .شودیشهروندان محسوب م یشخص
و مجازات  یمهو جر یادار یهاجبران خسارت، مجازات یرنظ ییهابه تناسب عمل، ضمانت یحهال  01تا  05از مواد 

 یعوزمورد توجه باشد اما ت لیروند ک یکبه عنوان  یدبا یفرزداییک یاستشده است. اگرچه س بینییشپیفری ک
 ت.شده اس بینییشمهم پ یقانون ینازل برا یمجازات یزو در طرح مجلس ن کندیرا فراهم م ریها امکان تفسمجازات

 خبرگزاری ایسنا 
 

https://www.isna.ir/news/99100704507
https://www.isna.ir/news/99100704507
https://www.isna.ir/news/99100604338
https://www.isna.ir/news/99100604338
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 تعارض منافع ی'' در بانک اطالعاتیران''سامانه ثبت اطالعات مد یجادا
 11دی  7ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم یسخنگو)ی کارنام ییبابا یعل
  تعارض منافعطرح و الیحه مدیریت 

 

 یهاسامانه یدها، باماده ینقرار گرفت. طبق ا یمورد بررسمجلس تعارض منافع  یریتاز طرح مد یگرماده د چهار
ع که مرتبط با تعارض مناف ییو محتوا یشکل یطگرفته و شرا یرانشود که اطالعات الزم را از مد یجادا یمتحد الشکل

 بانک اطالعات جامع ثبت شود. یکوجود دارد در  یردولتیو غ یدولت یهادر بخش
اع داده ارج یاجتماع یسیونسلمان ذاکر، عضو کم یدس یریتبا مد اییتهمتحد الشکل به کم یهاسامانه ادیجماده ا

 یهاتگاهبا حضور مسئوالن دس یندهشده و مقرر شد ظرف دو هفته آ یلتشک یشترب یبررس یبرا یبرا یتهکم ینا شد.
 ائه شود.ار  یسیونشود و گزارش آن در جلسه کم یکارشناس یقمربوطه به طور دق

 خبرگزاری خانه ملت 
 

 

 برای مقابله با فساد، مجلس الیحه مدیریت تعارض منافع را تصویب کند
 11دی  7ـ  (دانشگاه قم علمییئتحقوقدان و عضو ه) یمشهد یعل
  تعارض منافعکلیات 

 

 یعنی گردد،یبرم یرانبه تعارض منافع مد یراندر ا یمؤلفه فساد ادار ینتردر سطح خرد، مهم یلحاظ حقوق از
 یمنافع شخص ینکه البته ا دهندیانجام م یکسب منافع شخص یبرا یاز قدرت عموم یرانکه مد یاسوءاستفاده

تر مهم اریبس یفساد ادار یاجتماع - یمؤلفه فرهنگ یزداشته باشد و در سطح کالن ن یمتعدد یقند مصادتوایم یزن
 یولتد یک یوقتآن یغنائم وجود دارد که ط یستمبه نام س یادر کشور ما قانون نانوشته .باشدیها ممؤلفه یراز سا

و کارمندان را در  یآبدارچ یحت نگاه کرده و یمتبه شکل غن یادار هایگیرییمها و تصمبه پست آید،یکار م یرو
 که در سطوح کالن در کشور اتفاق یادار یاز فسادها یاریبس دیگریانب. بهکنندیعوض م یمنافع حزب ینجهت تأم

 یباشد که احزاب، قانون ینها احلاز راه یکی رسدی. به نظر مگرددیبرم یرانمد یتعارض منافع حزب ینبه ا افتدیم
 ماده آن ن یاسیرا س یربگذارند و تا سطح معاون وز وشتهنان

 
قانون  70موجود است. ماده  یندر قوان یزبدانند. اتفاقا

هم آن یقانون هایینهجدا کرده است و زم یوادار یریتیمد یهارا از پست یاسیس یهاپست یخدمات کشور یریتمد
ندارد  یدارا یتکه کفا شودیم یرمد یشخص یاست. گاه شدهبروز فساد  سازینهزم یزن ینمتأسفانه ا یفراهم است ول

 دارد.  یحزب یو وابستگ یاسیس یتاما کفا
است،  یخوب یارشود، قانون بس یبارائه کرده اگر تصو «یرانتعارض منافع مد یریتمد»که دولت با عنوان  اییحهال 
است،  صنعت یرکه وز ی. مثال  کسگرددیبرم یدولت یرانکالن ما به تعارض منافع مد یادار یبخش عمده فسادها یراز

 یمیاست، معلوم است که منفعت دارد، تصم مدیرهیئتعضو ه رکت،ش 02خودش در  یتحت مجموعه یهادر شرکت
 یدارا یعنوان عمده علت فسادهابه یدولت یرانکه شرکت فالن ضرر کند. با توجه به تعارض منافع مد گیردینم

 .دینما یبارائه کرده را تصو «تعارض منافع یریتمد»که دولت با عنوان  ایهیحاست مجلس، ال  یستهکالن، شا
 مرکز پژوهشی مبنا 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/463973
https://www.icana.ir/Fa/News/463973
https://www.smhi.ir/index.php/interview/item/5499-corruption
https://www.smhi.ir/index.php/interview/item/5499-corruption
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 تعارض منافعبارز مصداق  یبه خودروساز یسازقطعه یومورود کنسرس
 11دی  7ـ  (کارشناس خودرو)سنجری یمیحسن کر

 در صنعت تعارض منافع 
 

در  یزحاال ن ینسازان همقطعه است.مصداق بارز تعارض منافع  یبه خودروساز یسازقطعه یومورود کنسرس
م ه یبه نوع تواندیخودرو م یدقشر، ورودشان به عرصه تول ینخاص ا یاتسهام دارند و با توجه به روح یخودروساز

سهامدار خودروسازان هستند، هر وقت  ینکهآنها با توجه به ا بکشاند. ینابود رطهخود آنها و هم خودروسازان را به و
 یانحصار رفتار ینخودرو شوند، ا یدخود وارد عرصه تول یوقت ینبنابرا کنند،یقطعه را متوقف م یندلشان بخواهد تام

ا حد ت دهندیم یحکشور شوند، ترج یخودروساز یدبه قطب جد یلسازان تبدقطعه یوقت بروز خواهد کرد. یدترشد
به واسطه  پایسا خودرو و یراندر ا یدتول یندر بازار تصاحب کنند، بنابرا یشتریخود را باال برده و سهم ب یدامکان تول

  قطعات، دچار مشکل خواهد شد. یناختالل در تام
. هم کردفرا یبخش خصوص یتفعال یرا برا یطسازان، شراخودروساز شدن به قطعه یشنهاددادن پ یبهتر است به جا

از انحصار بازار را حل نخواهند کرد و اگر قرار  یخودرو هم داشته باشند، مشکل یدتول یاگر توان فن یسازان حتقطعه
بهتر است  ،یگردر عرصه صادرات باشد. به عبارت د یتشود، بهتر است در قالب فعال یلتشک یزن یومیاست کنسرس

نه  و یرندشان را در عرصه صادرات به کار گ یو فن یکرده و توان مال یتسازان در همان حوزه تخصص خود فعالقطعه
 .یودروسازورود به خ

 پول نیوز 

 

 

 به بهره برداران معادن یشگاهیآزما یبردارنمونهتعارض منافع در واگذاری 
 11دی  7ـ خبرگزاری تسنیم 

 در صنعت تعارض منافع 

 

 یامعادن مجلس شور  یتهکم یسنائب رئ یینشست مطالبه گران حوزه معادن سراسر کشور با حضور معصومه پاشا
و  یربغ یجانخوزستان، کرمان، اصفهان، آذربا یهااز استان ینشست ابتدا مطالبه گران ینبرگزار شد. در ا یاسالم

از  یربرداصورت گرفته در حوزه  بهره خلفاتخود نسبت به ت یهانقطه نظرات و دغدغه یانو کردستان به ب یشرق
در  ران حوزه معادنمطالبه گ یمطرح شده از سو یمحورهایکی از  معادن شهرستان محل سکونت خود پرداختند.

 خصوص تعارض منافع اینگونه بوده است:
و  ییطمح یستز یقاتتحق یتمسئول ینکهمعادن از جمله ا یهای مرتبط با بهره بردارنامه یینو آ یننقص قوان

بند موجب شده تا  ینبرداران معادن واگذار شده که تعارض منافع موجود در ابه بهره یشگاهیآزما یبردارنمونه
 یجیها نتاگاهیشبا زدوبند با آزما یاانداخته  یربه تاخ ار  یطیمح یستهای زیابیارز یجمختلف نتا یبرداران به انحابهره
 ربط ارائه کنند. یبه مراجع ذ یمعدن در حال بهره بردار یطیمح یستهای زیندگیآال  یزانای از مشده یفتحر

 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.poolnews.ir/fa/news/343972
https://www.poolnews.ir/fa/news/343972
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/07/2418313
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/07/2418313
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 تعارض منافع در انعقاد قراردادهای بلندمدت توسط مسئوالن دولتی
 11دی  1ـ  پدرام مجیدی

 نقلتعارض منافع در بخش راه و حمل 
 

 یقانون اتیفاز موارد با ترک تشر یاریبلندمدت را دارند، در بس یانعقاد قراردادها یتکه مسئول یدولت یراناز مد یبرخ
 نوردییاسازمان بنادر و در ییژهو ینکه اگرچه در ظاهر با قوان کنندیرا منعقد م ییمناقصه قراردادها یبرگزار یرنظ

کردن منافع بلندمدت خود، حقوق  یلافراد با دخ این .شودیرانت و تعارض منافع م یجاددارد اما سبب ا یخوانهم
همان شرکت  یدیکل یهاچندان دور با در دست گرفتن پستنه اییندهتا در آ دهندیالشعاع قرار مرا تحت یعموم

 خود منتفع شوند. یگذشته یهاسال یکنند و از سود قراردادها یافتدر یحقوق نجوم ی،خصوص
عامل سازمان بنادر و  یئته یساز یمو تصم گیرییمقدرت تصم یو مقررات و محدوده یندر قوان یبازنگر شکبی
 یزن یببندد و البته بخش خصوص یآت یراه بر تخلفات احتمال تواندیم یژهو ینظارت یراهکارها ییهو تعب یانوردیدر

 .یردصورت گ یناک آن بازنگرشبهه یشود و نسبت به لغو بندها یبازنگر یزگذشته ن یتوقع دارد که در قراردادها
 هفته نامه فرهنگی دلفین 

 

 

 یردولتیموسسات غ یسهامدار و تعارض ارشد وزارت علوم رانیمد
 11دی  1ـ  (مردم همدان یندهنما) یفالح یناحمدحس

 ی آموزش عالیتعارض منافع در حوزه 
 

 گانیند به سواالت نما ییبه موضوع پاسخگو یو فناور یقاتعلوم، تحق یرآموزش با حضور وز یسیوننشست کم
از  کیکدام » ینکهمردم بابل در خصوص ا یندهنما یروزجاییف یمیکر یسئوال نخست از جانب عل اختصاص داشت.

 علوم قانع نشد. یروز یحاتاز توض ی، بود که و«هستند یردولتیارشد وزارت علوم سهامدار موسسات غ یرانمد
 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 مقابله با فساد است یحتعارض منافع از جمله لوا یریتمد یحهال
 11دی  1ـ  ی(کارشناس مسائل حقوق)منصور رحمدل 

  تعارض منافعطرح و الیحه مدیریت 
 

 یساد تلقمقابله با ف یحاز جمله لوا یدتعارض منافع را با یریتمد یحهال  ینکها یانبا ب یکارشناس مسائل حقوق یک
در  توانیا مطرح ر  یناز مفاد ا ییهاگفت رگه یدگرفت. البته با یکبه فال ن یدرا با یحهال  ینکرد، گفت: نفس طرح ا

قانون  و یدولت تقانون منع مداخله در معامال ی،در معامالت دولت یمانند قانون مجازات تبان یبمقررات سابق التصو
مالحظه  یدر ارتباط با معامالت دولت یرقه قانون مجازات اسالمو مواد متف یمنع اخذ پورسانت در معامالت دولت

ا ر  یدر هر رده ادار یرگ یمو همه افراد تصم پردازدیبه موضوع م یحاضر آن است که به طور کل الیحه یازنمود. امت
 . داردیم یبر منافع خصوص یمنافع عموم یحملزم به ترج

 خبرگزاری ایسنا 

 

https://dolphinnews.ir/?p=5014
https://dolphinnews.ir/?p=5014
https://www.icana.ir/Fa/News/464037
https://www.icana.ir/Fa/News/464037
https://www.isna.ir/news/99100806056
https://www.isna.ir/news/99100806056
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 استمصداق بارز تعارض منافع  مجلس یقانونگذار یوهیش

 11دی  1ـ شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
 در مجلس تعارض منافع 

 

  یهورجم یاستاصالح قانون انتخابات ر یای با انتقاد ازطرح مجلس برایانیهجبهه اصالحات در ب یهماهنگ یشورا
ر جهت مردم د یندگینما یگاهاستفاده از جاو سوء ینرا مصداق بارز تعارض منافع در امر تقن یقانونگذار ییوهش ینا

  .داندیم یاز اصول قانون اساس آشکارو انحراف  یمنافع جناح

ها سمت یدر بعض تیریداشتن سوابق مد ایسال  72سال و حداکثر  22مانند داشتن حداقل  ارهایمع نیاز ا یبعض

 زیبودن، ن ریاحراز شرط مد یمسلح برا یروهاین یعال یفرمانده اینفر  ونیلیاز دو م شیب یشهرها یمانند شهردار

 .کندیخاص م قیاذهان را معطوف به مصاد یچنان است که حت
 خبرگزاری پانا/  خبرگزاری ایلنا 

 

 

 مجلس باشد یتمنافع در اولو یت و تعارضشفاف یحلوا
 11دی  92ـ  )معاون اول رئیس جمهور( یریاسحاق جهانگ

  تعارض منافعطرح و الیحه مدیریت 

 

اصالحات  نیتعارض منافع و مبارزه با فساد موثرتر یت،دولت با عنوان شفاف یبیگانه تصوسه یح: لواجهانگیری ییترتو

در مجلس است اگر در مبارزه  یمنتظر بررس یحهسه ال  ینهاست که اماه با فساد است. اییشهمبارزه ر یبرا یحقوق

 باشد. یتدر اولو یاسالم یدر مجلس شورا یحلوا ینا یبو تصو یبررس یدبا یمهست یبا فساد صادق و جد
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 در دستور کار شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تعارض منافع
 11دی  92ـ  ی ساختمان کشورنظام مهندس سازمان

 در بخش مسکن و شهرسازی تعارض منافع 
 

سازمان  یسمهندس خرم رئ یاستبه ر ینظام مهندس یهاسازمان یرؤسا یامنطقه یدوره جلسات شورا یندر دوم

از اقدامات انجام  یساختمان، گزارش یسازمان نظام مهندس یسجلسه رئ ینا درساختمان آغاز شد.  ینظام مهندس

به  اقدام یل،و اردب ینهای تهران، قم، قزواستان یجلسه روسا ینا در کرد. یهرفع مشکالت استانها را ارا یشده برا

 یندرباره مهمتر یننو ارزشمند استان خود پرداختند. آنان همچ یژهو اقدامات و یتارائه گزارش عملکرد و فعال

 را مطرح کردند. یمشکالت استانها از جمله تعارض منافع، نکات
 تاسیسات نیوز 

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1016879
http://www.pana.ir/news/1150549
http://www.pana.ir/news/1150549
http://www.pana.ir/news/1150549
https://www.irna.ir/news/84167784
https://www.irna.ir/news/84167784
https://tasisatnews.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86/
https://tasisatnews.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86/
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 نوشته نشده است یشخص و جناح خاص یطرح مجلس برا
 11دی  99ـ  یقات مجلس(آموزش و تحق یسیونعضو کم) محمدصالح جوکار

 در مجلس تعارض منافع 

 

خواهند بر اساس اصل تعارض منافع، در کشور هستند میجمهوری ریاستمهم  یگاهجا یکه مدع یغالبا کسان
که  یقانون .یستقابل قبول ن ینجناحشان باشد و ا یاها، حزب منافع آن ینتام یکه در راستا دوضع شو ینیقوان
نوشته نشده و بر اساس تراز انقالب  یشخص و جناح خاص یو کالن است و برا یکل کنندیم یبتصو یندگاننما

ه ک ی. هرکسباشد یجمهور یاستر یگاهدر اندازه جا یداکند شخص کاندمی یشده است که بررس یطراح یاسالم
که نامزد  ی. افرادیردبگ یگاهجا ینخود را از ا یتشان ینکهدهد نه ا یتشان یگاهجا ینبه ا یدبا یدآپست می ینا یبرا

 یت. برخآنها بزرگ اس یبرا یالباس قانون به تن آنها اندازه است  ینکه ا ینندبب یدشوند بامی یجمهور یاسترپست 
 موضوع کامال روشن است.  ینو ا یدآو لذا دادشان در می یستشان نتن دازهکه دوخته شده به ان یلباس ینا

 پایگاه خبری جهان نیوز 

 

 

 ستندیپزشک ن کایامر یهامارستانیب یدرصد روسا9۹
 11دی  90ـ  ی(خانه پرستار یرکلدب)مقدم  یفیمحمدرضا شر

 ی سالمت تعارض منافع در حوزه 
 

 یعلم اتیبه ه یعنیو هشتصد هزار تومان به حقوق پرستاران اضافه شده است.  یلیونتا دو م یمو ن یلیونم یکحدود 
 یک یقتهزار افزوده شده است. در حق یستو دو یلیونم 0 یباتقر یتومان و کادر درمان استخدام رسم یلیونم92

تعارض منافع به وجود آمده است.  یلموضوع به دل ین. اکندیم یافتبرابر کادر درمان اضافه حقوق در 6 یعلم یاته
توسعه  یشورها. در کآیدیتعارض منافع به وجود م یراینصورتباشند در غ ینفعذ یدنبا یاستگذارس یا یرگ یمفرد تصم

کنند.  یتفعال یدنبا یگرد یجا یرانگ یمموضوع در نظام سالمت حل شده است و طبق قانون تصم ینته جهان ایاف
. در کشور کنندیکه پزشک هستند کار طبابت نم یدرصد92. یستندپزشک ن یکاامر هاییمارستانب یدرصد روسا12

وجود دارد،  ی. اگر پرستار شرکتشودیختم م یبخش خصوص هاییمارستانبه سهامداران ب هایریگ یمما تصم
تند داش یپرستار یاربه یا یمارستانیسال دو برابر کردند، طرح پرستار ب 5-6را در عرض  یدانشکده پرستار یتظرف

نند کار را قبول ک یطیدهند و عرضه را کم کند تا پرستاران و کادر درمان در هر شرا یشآن است که تقاضا را افزا یبرا
مجموعه  یقتهزار تومان هم حاضر به کار باشند. در حق622و  یلیونم یک یحقوق و حت یهپا زر او با حقوق کمت

 تانیمارسوزارت بهداشت و ب ی،سهام داران بخش خصوص ی،در نظام پزشک یوزارت بهداشت گروه هاییریگ یمتصم
در  یدکه با ردیمربوطه است. ف یتحت نظر دانشگاه علوم پزشک یخصوص هاییمارستانحضور دارند. ب یدولت

ه بخش ب تواندیم کند،یم یجراح یا پردازدیم یمارب یزیتبه و یخصوص یمارستاندانشگاه حضور داشته باشد در ب
 نظارت داشته باشند؟ یخصوص

 تحلیلی رکنا –پایگاه خبری  
 

http://www.jahannews.com/report/749828
http://www.jahannews.com/report/749828
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-646386
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-646386
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 شوندیتعارض منافع شناخته م که مصداق بارز یافراد یتحکومم
 11دی  1ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم یسخنگو)ی کارنام ییبابا یعل
  تعارض منافعطرح و الیحه مدیریت 

 

 یمواد اگر کس ینشد بر اساس ا یبررسکمیسیون اجتماعی قانون تعارض منافع در جلسه امروز  97تا  92 یبندها
رکت شوند، حق ش یباشند که مصداق تعارض منافع واقع یکسان یو خصولت یخصوص یردولتیغ یدولت دهایدر نها

که مصداق تعارض منافع  یاگر افراد افراد طبق قانون برخورد خواهد شد. ینرا ندارند و با ا یدر جلسات اقتصاد
معالمه  یسه برابر ارزش اقتصاد یدصورت دهند به سه تا هفت سال حبس محکوم شده و با یاهستند بخواهند معامله

  بپردازند. یمهرا به عنوان جر
 پایگاه خبری خانه ملت   

 

 

 اعتناست؟ بیچرا مجلس به الیحه مدیریت تعارض منافع دولت 
 11دی  5ـ  ی(کارشناس اقتصاد)ی ناصر ذاکر

 در مجلس تعارض منافع 

 

چراغ راه  و اریرا مع« نفع مردم»مردم،  یشتیرفع مشکالت مع تیبر اولو دیهفته گذشته با تأک بافیمحمدباقر قال
 برداشت کرد که در نیچن توانیم ند،یگویسخن م« نفع مردم»از  انیمجلس یوقت اعالم کرد. انیمجلس تیفعال

فت لزوما گ دیدر بودجه ساالنه کشور خواهد شد. البته با هایبندتیاولو رییتالش آنان مصروف تغ طیشرا نیبهتر
حل مشکالت  به یوسکمک محس گرید ینخواهد بود و از سو راتییتغ نیترو مناسب نیبهتر سوکیاز  یراتییتغ نیچن

 نیقوان بیاست عملکرد مجلس درباره تصو یادعا کاف نیاثبات ا ینخواهد کرد. برا ترشدن سفره مردمکشور و بزرگ
تعارض  تیریمد حهیضد فساد از جمله ال  حیکه چرا مجلس به لوا میو سؤال کن میکن یمبارزه با فساد را بررس یبرا

 .کندینم ییاست، اعتنابه مجلس ارسال شده  و هیمنافع که سال گذشته از طرف دولت ته
 روزنامه شرق 

 

 

 در غیاب الگوی توسعه، مدیریت تعارض منافع ناممکن است 
 11دی  1ـ  (توسعهپژوهشگر حوزه )کمال اطهاری 

  تعارض منافعکلیات 
 

سعه بدهند، تو یالگو کهنیبدون ا شود،یباشد مسائل حل م یکه اگر دموکراس یانتزاع یهاحرف نیبه ا افتنی لیقلت
ز بزرگ قرارگرفته است. ا یهایتعارض منافع جزو استراتژ تیریها مد شده است و مدگفته نی. اآلن استیمعنادار ن

گاه ممکن است دو دست د؟یکنیمنافع را برطرف م تعارضچگونه  د،یتوسعه ندار یشما که الگو پرسندیخودشان نم
وجود  مندتفکر دستگاه یمعروف خربزه و عسل با هم ساختند و دمار ما را درآوردند. وقتقولرا به هم مرتبط کنند و به
 . و... یعدالت، دموکراس ،یمثل آزاد ،یانتزاع یهابه حرف کندیم دایپ لیندارد و اصول توسعه تقل

 نگری آیندهماهنامه 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/464184
https://www.icana.ir/Fa/News/464184
https://www.icana.ir/Fa/News/464184
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/275797
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/275797
http://www.tccim.ir/story/?nid=66507
http://www.tccim.ir/story/?nid=66507
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 ودشهای درآمدی باال میهای شناسایی دهکمانع توسعه روش تعارض منافع مانع
 11دی  99ـ تحلیلی جهت  –پایگاه خبری 

  تعارض منافعکلیات 
 

ثل م  یتیحما یکه تحت پوشش نهادها یازمندانیهای صورت گرفته در خصوص نیابیبرآوردها و ارز یبرخ براساس
ها را ندارند چرا که یتحما یافتدر یدرصد آنها استحقاق الزم برا 02به  یکتوان گفت نزدامداد قرار دارند می یتهکم

 یتسا یو فور یعسر یگزینیجا دیازمننظر ما ن یناز ا دارندشاغل منبع درآمد  یا ینتوانمند شده و به عنوان کارآفر
راده ا یجادواجب است ا یتسا یکه قبل از طراح یموضوع مهم .یمهست یازمندافراد ن یصو سامانه تشخ ییشناسا

 یتفافش یجادا یلموضوع شده و به دل ینمنظور است چرا که متاسفانه تعارض منافع مانع ا ینتحقق ا یدر دولت برا
ال دولت از با ییفشارها یهای اقتصاداز سوء استفاده یریو جلوگ یاتباال و الزام به پرداخت مال یدرآمدها ییو شناسا

 یندست به کار شوند تا بتوان به ا یدفشارها با ینمقابله با ا یدارد لذا ارکان نظام براموضوع برحذر می ینرا از انجام ا
 یقمای عتر و اقشار دارا فاصله یفجامعه روز به روز ضع یفصورت اقشار ضع ینا یرمنظور مهم جامه عمل پوشاند در غ

 شود.ای که خطرات آن هم اکنون در جامعه احساس مییهکنند، رومی پیدامردم  یربا سا
 تحلیلی جهت –پایگاه خبری  

 

 محتوای تصویری تعارض منافع 
 

 بازتاب یافت:مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی ی تصویری برنامه یکدر هفته  گذشته، 
  99 ید 11 /  باشگاه خبرنگاران جوان / «سخهن»مستند 

است،  تیبا موضوع شفاف یالیسر یقسمت از مستند یک« نسخه»نکته که مستند  ینبا اشاره به ا علیداد یدحم
در انتخابات،  یتدر مجلس، شفاف یتاز جمله شفاف یتقسمت به مقوله شفاف 1مجموعه در  یناظهار داشت: ا

و تعارض  تیآن و رابطه شفاف یتو اهم یتمقوله شفاف یینتب ها،یدر حوزه شهردار یتشفاف یی،در نظام قضا یتشفاف
 .پردازدیمنافع م

 
  

 

  

https://jahatpress.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C/?print=1
https://jahatpress.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C/?print=1
http://iraneconomist.com/fa/news/371677
https://www.yjc.ir/fa/news/7615047
https://www.yjc.ir/fa/news/7615047


 

 

 

 

 

 16 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 همه برای یکی یکی برای همه؛    مجازی: فضای در منافع تعارض تحلیل
 مطالبه عمومی برای مدیریت تعارض منافع در کشور

 

 فرشته الهی
 

های مطلب با کلید تعارض منافع در صفحات شخصی کاربران شبکه 846مجموعا   8911ماه دی 81تا  4در بازه زمانی 
ای توجه رسانه %64ام با تلگر مجازی توییتر و تلگرام تولید و بازنشر شده است. بیشترین سهم این تعداد مطلب متعلق به 

گر های توییتر و تلگرام در این بازه زمانی بیان( است. بررسی محتوای تولیدشده در شبکه%8و اینستاگرام  %46)توییتر 
آن است که موقعیت تعارض منافع نظارت بر خود )در وزارت بهداشت و دادسرای جرائم پزشکی و همچنین در شکایات 

ین اجتماعی( و نیز بررسی طرح تعارض منافع در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی موضوع مربوط به سازمان تأم
 های مجازی بوده است.اصلی موردبحث میان کاربران این رسانه

 

صورت شخصی مسئول نظارت و قضاوت بر رفتار و عملکرد گذاری برای خود، فرد یا سازمانی که بههمانند مسئله قاعده

اوت توان گفت مسئله نظارت یا قضکه مینحویشود بهه خود است نیز با مسئله تعارض منافع روبرو میخود یا زیرمجموع

با مشکل روبرو خواهد شد. زیرا اشخاص قرارگرفته در یک صنف خاص همواره منافع صنف خود را پیگیری خواهند کرد 

طور قوی وجود خواهد داشت که افراد احتمال بهها برده شود، این و اگر از جانب افراد بیرون صنف شکایتی از به آن

صورت عادالنه قضاوت نکنند. در همین خصوص کاربران فضای مجازی به دو مورد از مصادیق تعارض منافع نظارت به

 اند:بر خود در سازمان تأمین اجتماعی و نیز وزارت بهداشت پرداخته

 کاربری در مورد این موقعیت تعارض منافع در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نوشت: 

اوج تعارض منافع! از شعبه سازمان تأمین اجتماعی شکایت به هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین » 

لتی اعدکنند چون نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در جلسه هست، هیچ بیبریم. گمان میاجتماعی می

 «دهد. برادر! دریاب. پدر محترم پایان ببخش با تعارض منافع.رخ نمی

 کند که سازمان تأمین اجتماعی، با اهم وظایفاین کاربر با درک درستی از مسئله تعارض منافع نظارت بر خود، بیان می

ی از کارفرمایان و کارگران خدمت به مردم و فراهم نمودن امکانات رفاهی برای آنان، چگونه حتی با عضویت نمایندگان

 اعتمادی افارد جامعه را فراهم سازد.عدالتی و بیتواند درگیر تعارض منافع شده و موجبات بیمی

 همچنین کاربری در توییتر نوشته است: 

تر از همه است. طرف خودش پزشکه بعد باید دادسرای جرائم پزشکی واقع در خیابان مطهری تهران، که بد» 

 «کنه...شاگرد بیست سال پیشش رو محکوم کنه!! تعارض منافع بیداد می بیاد فرضاً
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اطات کند. وی با بیان اینکه ارتباین توییت نیز همانند توییت قبل به مسئله تعارض منافع نظارت بر خود اشاره می

پزشکان  علیه گیری صحیح در خصوص شکایاتطوالنی و قدیمی افراد در صنف پزشکان مانع برقراری عدالت و تصمیم

واند تعدالتی و تعارض منافعی میپردازد که بردن شکایت از یک صنف به خودش چه بیشود، با این نکته مهم میمی

ستی در اعتمادی افراد جامعه نسبت بهبه وجود آورد، که این امر موجب پایین آمدم کارآیی آن سیستم و عالوه بر آن بی

 شود. و صداقت آن سازمان می

  موضوع
 
دیگری که در فضای مجازی موردتوجه قرار گرفته بود، مسئله بررسی طرح مدیریت تعارض منافع بود؛ که اکثرا

دی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای  7وآمد مجالس فراموش شد" به دستورکار نشست ای که در رفتبا عنوان "الیحه

دم ساری و میاندرود، را بازنشر کرده بود. وی در خصوص اسالمی پرداخته بود،  سخنان علی بابایی کارنامی، نماینده مر 

طرح مدیریت تعارض منافع که با الیحه دولت تلفیق شده  92تا  92در این نشست مواد »این نشست بیان کرده بود: 

ه ک الشکلی ایجاد شودهای متحدای اشاره شده است که باید سامانهاست موردبررسی قرار گرفت. در این مواد به نکته

های دولتی، نهادهای عمومی اطالعات الزم را از مدیران و شرایط شکلی و محتوایی مرتبط با تعارض منافع که در بخش

با تأیید سخنان این نماینده باید افزود « غیردولتی و نهادهای عمومی وجود دارد در یک بانک اطالعات جامع ثبت کنند.

ا ههایی از تعارض منافع که امکان حذف کامل آنمنافع و مدیریت موقعیت که گام اساسی و اولیه برای مبارزه با تعارض

ای هغیر از سازمانها )البته بهای از شفافیت در تمامی ابعاد و سازمانوجود ندارد، ایجاد و فراهم آوردن بستر گسترده

ودی خود منجر خواهد شد گر تخصصی به خهای مطالبهامنیتی( است. شفافیت و پایش مداوم آن توسط مردم و گروه

 تا مواردی از تعارض منافع رفع شوند و افراد با توجه خاصی از افعال و اعمال خود مراقبت نمایند.

همچنین در خصوص بررسی طرح مدیریت تعارض منافع افراد متعددی به اهمیت آن در راستای مبارزه با فساد تأکید 

اینکه اهتمام جدی به "مدیریت تعارض منافع" موجب فسادزدایی  دان با بیانکرده بودند، از این میان یک حقوق

ویژه در کشورهایی نظیر ما که دارای نظام اداری توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به»شود گفت: می

 «آورد.شفاف نیست و دارای خالءهای عمیقی است که اسباب سوءاستفاده را فراهم می

 «برای برطرف کردن عیوب الیحه تعارض منافع دوره آزمایشی بگذارند.»هم گفت: گرا یک فعال سیاسی اصول

این  هاآید، ولیکن باید به این امر توجه شود که همانند برخی طرحگرچه در مرحله اول این پیشنهاد خوب به نظر می

 ن هیچ بازخورد و کارآیی ناجرای آزمایشی نباید به نحوی باشد که به صورت طوالنی مدد تمدید شده و در نهایت بدو
 
هایتا

به تصویب همان قانون اولیه اکتفا شود. بلکه باید یک ضمانت اجرایی قوی از جانب تمامی قوا به ویژه مجلس شورای 

 منجر به 
 
اسالمی پشتوانه آن بوده و در مدت زمان اجرای آزمایشی آن تمامی نواقص و ایراداتش برطرف شده و نهایتا

 امع و کامل شود.تصویب یک قانون ج

های تلگرامی بررسی شده اما توییتی از کابران توییتر به مسئله درخور توجهی اشاره کرده بود، ها و پستدر میان توییت

 این کاربر نوشته بود: 
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د. تواند سوءاستفاده کنکس نمیبه نظرم اگر همبستگی داشته باشیم و با تبعیض مقابله کنیم، هیچ» 

یکی برای همه؛ همه "برد. بت، سوءظن و احساس دروغین تضاد منافع را از بین میهمبستگی حسادت، رقا

 «. این باید شعار ما باشد."برای یکی

ای که این کابر بیان کرده است راهکاری است که در امر مبارزه با تعارض منافع و مدیریت آن یک موضوع ضروری مسئله

ستی ها و البته اجرایی شدنشان بایهای قانونی و موردتوجه قرار گرفتن آنآید. برای به نتیجه رسیدن فرآیندبه شمار می

یک مطالبه عمومی گسترده در این خصوص شکل گیرد. این مطالبه عمومی منجر خواهد شد تا مبارزه با مسئله تعارض 

 گیران اصلی واقع شدهگذاران و تصمیمها اعم از دولتی و خصوصی موردتوجه قانونمنافع و مدیریت آن در تمام جایگاه

شناسی دانست، که ریشه تغییر و توان آن را یک اصل جامعهها را وادار به انجام اصالحات عمیق کند. درواقع میو آن

شود. از آنجا که مسئله تعارض منافع را در جای جای منصب تک افراد جامعه شناخته میتحوالت، از درون و توسط تک

رسیم که مدیریت تعارض منافع یک اصل اساسی کنیم، به این نتیجه میی مشاهده میهای دولتی و خصوصو موقعیت

ها و مدیریت کشور است؛ زیرا در هر حال همواره افرادی خواهند بود که در فرآیند انجام برای موفقیت در تمامی برنامه

 اصالحات و یا حتی مبارزه با مفاسد درگیر تعارض منافع شوند. 

های دولتی زندگی و منافع خود را فدای منافع عمومی و مداران و بوروکراتخاب عمومی، سیاستمطابق تئوری انت

 شبیه به تاجران و بازرگانان است )میان منافع شخصی کارکنان و بوروکراتجامعه نمی
 
-کنند و رفتار و عملکرد آنان تقریبا

ها منافع و قدرت خودشان را . درواقع بوروکراتها تعارض وجود دارد(های دولتی و منافع عمومی و وظایف اصلی آن

دیگر اگر آنان کاری به نفع عبارتها دشوار باشد. بهتواند برای آنداشته و تمییز بین سیاست و دولت در عمل می

-مداران و بوروکراتدهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی خواهد داشت. یعنی سیاستشهروندان انجام می

 هیچ ضمانت یا دلیل منطقی وجود ندارد دولتی اغلب به دنبال منافع خویشهای 
 
اند تا در پی منافع شهروندان و اساسا

اند و وظایف خاصی دارند دچار تحول شخصیتی شده و که در جایگاه خاصی قرار گرفتهکه این افراد فقط به دلیل این

های دولتی نیز به دنبال حداکثر نمودن منافع خویش بوده و سعی تمنافع دیگران را بر منافع خود مقدم بدانند. بوروکرا

-یتوجهی قرار مدارند از طرق گوناگون این منافع را به حداکثر برسانند، که در این راه منافع عمومی مورد غفلت و بی

برسد،  تواندد میگیرد. این تعارض منافع حتی در مورد تصویب و اجرایی کردن الیحه مدیریت تعارض منافع به اوج خو

بنابراین اهمیت مطالبه عمومی در موضوع مدیریت تعارض منافع، با توجه به فشاری که این مطالبه بر مسئوالن کشور 

 شود. کند، دوچندان میوارد می



 

 

 

 

 
 
 

 

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

 1399 دی  12تا  6-بیست و هفتم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:
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