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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 تئوری پنجره شکسته و مدیریت تعارض منافعدرآمد: 
 

 فرشته الهی 
 

ط سالم در یک محی یکدیگرآرامش کنار امنیت و ها در انسان کندیمکمک  ،پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی تئوری

آزمایشی یک  مطرح شد: وی در( ۹۱۹۱) 1برای اولین بار توسط شخصی به نام فیلیپ زینباردو این تئوریزندگی کنند. 

ر مان وضعیت دخودروی بدون پالک را با کاپوت باز در یک خیابان پرت نیویورک رها کرد و خودروی دیگر را درست با ه

دقیقه  ۹۱زمان کمتر از مدتدر یکی از محالت ثروتمند کالیفرنیا قرار داد. خودرویی که در خیابان پرت قرار داشت، 

موردحمله قرار گرفت، وضعیت رهاشده و پرت آن خیابان موجب غارت سریع خودرو شد؛ اما خودرویی که در محله 

رو را خود یهاشهیشبعدی زیمباردو یکی از  گامنخورده باقی ماند. در ثروتمند رها شده بود، بیش از یک هفته دست

 یشکست. تقر
 
 کهیطوربه ،در زمان کوتاهی و طی چند ساعت، عابران شروع به برداشتن وسایل داخل خودرو کردند با

راد از غارتگران اف در هر دو مورد درصد باالیی که بوداین جالب  نکتهاین بار تمام قطعات وسایل خودرو به سرقت رفت. 

 خطرناکی نبودند.

ساختمان شکسته و به حال خود رها شده باشد، پس از مدتی عابرانی که از مقابل آن  یهااگر شیشه یکی از پنجره

که برای کسی مهم نیست که این پنجره شکسته است و کسی به شکسته  رسندیبه این نتیجه م گذرندیساختمان م

و بعد  دنیافزایشکسته ساختمان م یهاشهیمرور عابران بر تعداد ش. بهدهدیان اهمیت نماین ساختم یهاشدن پنجره

. بعد از ساختمان هم نوبت به خیابانی که ساختمان در رسدی، نوبت به خود ساختمان مهاشهیاز شکسته شدن تمام ش

که بخواهید مجازید انجام دهید بدون به همراه دارد و آن این است: هر کاری  ییهاگنالیو س رسدیآن قرار گرفته م

 شدندیزمان مشخصی تعمیر مسرعت در مدتشکسته شده به یهااینکه کسی مزاحم شما بشود. حال اگر این پنجره

چراکه داللت  دیانجامیکمتر شده و به تخریب بیشتر ساختمان نم ماندهیباق یهاتمایل خرابکارها برای شکستن پنجره

 اینکه: دارد بر

 .صاحب دارد ،هخان .۹

 .دهدیبه اموال خود اهمیت م .2

 .کندیخرابی را تحمل نم .3

 ین تئوری. ااستهنوز جزئی هستند، یک استراتژی موفق برای جلوگیری از خرابکاری  کهیحل مشکالت وقت نابراینب

 ادعای بزرگ دارد: دو

 .شودیسطح پایین، جلوگیری م یجزئی بیشتر و رفتار ضداجتماع یهااز جرم( 1

                                                           

1. Zimbardo 
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 (.۹9۱1و جعفری،  فریصولت) بزرگ، پیشگیری خواهد شد یهااز جرم( 2

 کاهش و کشورها اقتصادی رشد کاهش منابع، اتالفازجمله  اکثریت، و عامه منافع با آن تضاد و فساد مخرب پیامدهای 

ر حال رشد این اجماع د افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.روز  توجه باعث اثربخشی

است که جلوگیری از تعارض منافع برای مبارزه با فساد حیاتی است. یک مطالعه تطبیقی که در اتحادیه اروپا انجام شده 

که منافع شخصی قبال  به شکل ناصحیحی بر  شودیمظاهر  ییاکثر اوقات فساد درجا که کندیماست، خاطرنشان 

(. برای درک این موضوع که مسئله تعارض منافع چه 5۱۱1مندیتا، -وریاعملکرد مقامات دولتی تأثیر گذاشته است )ویل

 یهایمکارهارتباطی با فساد دارد باید توأمان به تعریف تعارض منافع و فساد توجه شود. طبق تعریف سازمان توسعه و 

از  دتوانیمکه  که فرد یا سازمانی )دولتی یا خصوصی( در موقعیتی است دهدیماقتصادی، تعارض منافع زمانی رخ 

فردی  کهیهنگام گریدعبارتیا منصب حاکمیتی در جهت منافع خود یا سازمان سوءاستفاده نماید. به یاحرفهشغل 

کل . از طرفی بانک جهانی به شدیآیمبتواند از جایگاه خود برای منافع شخصی استفاده نماید، تعارض منافع به وجود 

سعه )سازمان تو کندیمجایگاه عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی" تعریف فساد را "سوءاستفاده از  یافشرده

 (.5۱۱2اقتصادی،  یهایهمکارو 

از موقعیت خود  توانندیمبیان کرد که تعارض منافع هنگامی وجود دارد که کارکنان  توانیمبا توجه به تعاریف 

ه کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند. ک دیآیمفساد زمانی به وجود  کهی، درصورتکنندسوءاستفاده 

 خود فساد نیست و به آن منجر  جهیدرنت
ً
، بلکه وقوع هر فسادی در شودینموجود شرایط تعارض منافع لزوما

بنابراین با توجه به ارتباط این دو مسئله، پیشگیری از تعارض منافع،  ؛دهدیمبستر یک موقعیت تعارض منافع رخ 

(. درواقع هر سازمانی که بتواند ۹9۱۹فساد خواهد بود )پرهیزکاری و رزقی،  برای پیشگیری و مدیریت فرضشییک پ

، 1طور خودکار قرار گرفتن در معرض فساد را مدیریت کرده است )کچیکصورت مؤثر مدیریت کند، بهتعارض منافع را به

5۱۹2). 

چند  میتوانیکنیم م یابیاینکه عارضه یجادارد، مثال  بهد، وقتی مشکلی وجود سافمسئله در تئوری پنجره شکسته در 

 قبل از اینکه میتوانیدر معرض شکستن هست م یاپنجره مینیبیباشد تعمیر کنیم و اگر م پنجره کوچک را که شکسته

واره وجود طور مناسب و کافی همقانونی باید به یهافرهنگی فراگیر شود نگذاریم این پنجره بشکند و نظارتتبدیل به 

لوگیری ، جاندآمدهدر بستری از تعارضات منافع به وجود  دادهرخبیان کرد تمامی مفاسد  توانیم ازآنجاکه داشته باشد.

 در معرض خطر، همان مدیریت تعارض منافع و مقابله با آن و بروز فسادهای احتمالی است. یهاپنجرهاز شکستن 

تر خواهد اگر این سد شکسته شد، سدهای بعدی راحت ؛از چیزها از بین برودنباید بگذاریم قبح بعضی  دیگرعبارتبه

ت . قلب این نظریه اینجاست که تغییراخواهد آمد به وجودو انواع فساد و در سطوح باالتر فساد سیستماتیک  شکست

 یهاستمیس، سیعوامل نظارتی همچون بازر  یهابلکه تغییرات کوچک چون نظارت ،الزم نیست بنیادی و اساسی باشد

                                                           
1. Catchick 
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د را مفاسآن  تبعبهتعارضات منافع و و به ناگاه  آوردیو ... تحولی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود م داده محور

 .دهدیطور باورنکردنی کاهش مبه

 یهاظامدر تمام ننقطه شروع و گام اصلی مدیریت مسئله پرمخاطره تعارض منافع دانست.  توانیمشفافیت و نظارت را 

مدیران کسانی هستند که نظارت را در سیستم خودشان نهادینه و تقویت  نیتریحکومتی دنیا نظارت وجود دارد و قو

باشد که  یاگونهباید به تئوری پنجره شکستهکنند و موفقیت مدیران درگرو بها دادن به نظارت است. درواقع نظارت در 

 و افراد سالم نیز در کردهتنگ  کندیها خطور منی که فکر تخلف به ذهن آنعرصه را بر افراد متخلف در ادارات و کسا

وگیری به عمل به سیستم جل رساندناز تخریب و آسیب  ،موقع پنجره شکستهاین تنگنا قرار نگیرند، با اصالح و ترمیم به

 آید.

جامعه داغ است، نباید از این روزها که بحث بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در میان سطوح مختلف حاکمیت و 

 گذارانقانونو  مداراناستیسنکات ریز و اساسی غافل شویم. گرچه همین توجه اولیه به مدیرت تعارض منافع در میان 

د و توجهات جلب شده است، نبای شدهفراهمکشور به تصویب قانونی در این راستا خواهد انجامید؛ ولیکن حال که فضا 

ح نیز ، این طر انددهیرسبسا همانند قوانین مفیدی که در گذشته به تصویب ز دست داد. چهی این فرصت را اراحتبه

پس از تصویب و قانون شدن رها شده و تنها در مرحله اول خود باقی بماند. برای پیشگیری از این امر، باید اقدامات 

در تمامی  هادستورالعملو  هانامهنییآ الزم جهت اجرایی و عملیاتی شدن آن فراهم شود که گام اول آن پس از تدوین

 .است جانبههمهآن نظارت  تبعبه، ایجاد بسترهای مناسب جهت برقراری شفافیت و هادستگاهو  هاسازمان

مختلف تاکنون، در زمانی که قانون عام و مادر  یهاسازمانصورت گرفته برای مدیریت تعارض منافع در  یهاتالشاز 

عارض ت در مدیریتتالش وزیر وقت راه و شهرسازی به  توانیممنافع به تصویب نرسیده است، برای مدیریت تعارض 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و مدیریت تعارض منافع در ی، تالش مهندسمنافع در سازمان نظام

این وزارتخانه به اقدام عملی  یبعهتاسازمان  عنوانبهخود که در یک نمونه از سوی سازمان بهزیستی  هایزیرمجموعه

، وزیر محسن حاجی میرزاییتوسط  وپرورشآموزشبخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت ، ابالغ منجر شد

 شهرداریمدیریت تعارض منافع در مصوبه و  ی مدیریت تعارض منافع در وزارت نیروبخشنامه، ابالغ وپرورشآموزش

 اشاره کرد. تهران

 منتشر شد، ولیکنوپرورش به علت تعارض منافع نفر از مسئوالن آموزش 9۱۱گرچه خبرهایی مبنی بر جابجایی 

رفت در این زمینه ایجاد نشد و این امر نتوانست در جذب و افزایش اعتماد عمومی به میزان شفافیتی که انتظار می

ین در مورد اقدامات صورت گرفته در وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ی مؤثر واقع شود. همچنتوجهقابل

اما اقدامی که شورای شهر تهران در راستای ایجاد  را مشاهده کرد؛ یسازشفاففرایندهای  توانینمبهزیستی نیز 

شد. شورای شهر تهران با شفافیت و اعمال نظارت انجام داده است، احتمال بیشتری دارد که اقدامی مفید و مؤثر با

" توانسته است تا سطحی این شفافیت را از اقدامات موردی برای شناسایی مصادیق شهرسازیسامانه " یاندازراه

فاده است مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهرانمصوبه طبق تعارض منافع، به سمت اقدامات سیستمی سوق دهد. 

https://www.abfa-ilam.ir/file_bank/1399/91399919-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9.pdf
http://laws.tehran.ir/law/imagetext/5107
http://laws.tehran.ir/law/imagetext/5107
https://tmicto.tehran.ir/پروژهها-و-دستاوردها/ArticleId/319
https://tmicto.tehran.ir/پروژهها-و-دستاوردها/ArticleId/319
http://laws.tehran.ir/law/imagetext/5107
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 طهواسبهی توسط کارکنان شهرداری ممنوع است، زیرا ممکن است کارمند یک منطقه شهرداری مهندسنظاماز پروانه 

ظر یک پروژه ساختمانی شود و همکاران این شخص ای دیگر مجری یا نای در منطقهمهندسنظامبرخورداری از پروانه 

را  هاآن انهر یگسهلاین آشنایی  واسطهبهدر شهرداری که مسئولیت تأیید نقشه یا کنترل ساختمان را به عهده دارند 

" که در آن مشخصات مهندسان شهرسازیاتصال سامانه " واسطهبهتأیید کنند. این بخش از مصوبه در حال حاضر 

شود، به سامانه منابع انسانی شهرداری های در حال ساخت در سطح شهر درج میسازنده یا ناظر هر یک از ساختمان

پروانه شود و فهرست کارکنان شهرداری که از طریق که مشخصات کارکنان شهرداری در آن آمده است اجرا می

 یسری خود در تهران سازنده یا ناظر احداث ساختمانی باشند مهندسنظام
 
 شود و افرادخودکار مشخص می طوربهو  عا

سازی این سامانه و آمار و ارقامی گردند. هرچند هنوز گزارشی از میزان توفیق عملی در اجرا و پیادهاز این کار منع می

 توان امیدوار بود که فناوریرده منتشر نشده، اما چنانچه این روش اجرایی شود میهایی که تاکنون به عمل آواز ممانعت

 اطالعات در خدمت شفافیت و مقابله با تعارض منافع قرار گیرد و مدیریت تعارض منافع را تسهیل کند.

زم جهت فراهم ال  یهارساختیزنیازهای مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و دستگاهی ایجاد یکی از لوازم و پیش

نمودن شفافیت در عملکرد و همچنین امکان نظارت بر آن است. با توجه به اینکه در طرح در دست بررسی به اصل لزوم 

ن الزم ایجاد چنی یهانهیزمگوناگون  یهاسازمانو  هادستگاهتوجه شده است، بهتر است  ییهارساختیزایجاد چنین 

 یاهیریگیپهم دست از  گرمطالبهوم فراهم نمایند و همچنین نهادهای مردمی و را در صورت لز  ییهاسامانهبسترها و 

 دنشکسته شمانع  هانظارتتا بتوان از طریق این شفافیت و  خود برای تصویب و اجرایی شدن این طرح بر ندارند

 در معرض شکست و مدیریت تعارض منافع شد. یهاپنجره

ها و استفاده از فناوری اطالعات اندازی سامانهصرف راهازی در پیش است و بههرچند برای مدیریت تعارض منافع راه در 

های اداری یک کشور عجین شده و درآمیخته مبارزه ای که با زندگی افراد، هنجارهای جامعه و سنتتوان با پدیدهنمی

ر نظام ای ملی و تحولی دحیهگیری روگیر است که نیازمند شکلکرد؛ مقابله با تعارض منافع یک ماراتن سخت و نفس

و  ایی عدم انجام وظایف حرفهطلبی شخصی به هزینهگذاری جامعه است؛ تحولی که هرگونه منفعتهنجاری و ارزش

نگاری ا گذشت بینگارد و پیش از آنکه نیاز به ممانعت قانونی باشد، با کژنادیده گرفتن خیر عمومی را قبیح و غیرقابل

 هایانگاری و ظرفیت سامانهبروز آن شود. در روند اجرای این ماراتن، استفاده از قانون، جرم فرهنگی و هنجاری مانع

 عنوان راهکارهای مکمل، ضروری است.اطالعاتی نیز به

*** 

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

آموزش مجلس  یسیونکم حضور وزیر آموزش و پرورش در یاتدرباره جزئ مجلس آموزش یسیونکم یسخنگو  
رد مطرح ک یرزاییم یرا از حاج یآموزش و پرورش سؤال یرانمد ینه تعارض منافع بدربار  یندگاناز نما یکیگفت: 

 یافتدر هاگاهمدارس و آموزش یتحکم توقف فعال یلدل ینوزارتخانه به هم ینا یراننفر از مد ۰۱که او پاسخ داد 
شار تحت ف یشترافراد ب ینقانون استعفا دادند، هر چند که انتصاب ا ینا یهم با اجرا یرمد 2۱که  ینکردند ضمن ا

  از مسؤوالن کشور بوده است. یگرد یمجلس و برخ یندگاننما

https://tmicto.tehran.ir/پروژهها-و-دستاوردها/ArticleId/319
https://tmicto.tehran.ir/پروژهها-و-دستاوردها/ArticleId/319
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 یا اتکا به دانشمندانب و کوبا یرانا یواکسن کروناتولید تصریح کرده که  رانیپاستور ا تویانست سیرئ یگلریب رضایعل 
 . شودیم یگیریندارند در وزات بهداشت پ یتعارض منافع یچکه ه

را به عنوان مدیرعامل بیمه ایران منصوب کند  یاریبخت دیقرار است مجاقتصاد  ریوزیک کانال تلگرامی مدعی شده  
ه عنوان و انتصاب وی ب تهران هستند ییاتکا مهیب سیو همسرش سهامداران شرکت تازه تاس یاریبخت و اضافه کرده

 شود. مدیر بیمه ایران موجب بروز تعارض منافع می

 یالب کتابخود را در ق یاتو تجرب یقاتتحق یجنتا ،یرانا یبرا یتشفاف یشکدهتعارض منافع اند یکارگروه تخصص 
 .منتشر کرد «یتعارض منافع در بخش عموم»با عنوان 

  ۰911 بهمن ۰و جامعه جهاد دانشگاهی ـ رکز توانمندسازی حاکمیت م
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 به دور از تعارض منافع و کوبا یرانا یواکسن کرونا
 ۱۱دی  5۱ـ  یران(پاستور ا یتوانست یسرئ) یگلریب یرضاعل
  و درمان سالمت یحوزهتعارض منافع در 

 

 یرانردم ام یریند یارستور پا یتوانست شود.یم یانسان یشو کوبا اسفندماه وارد فاز بزرگ آزما یرانا یواکسن کرونا

حوزه  یندر ا یشگاهآزما 9۱۱با  یصروش تشخ یکرونا و طراح یصشبکه تشخ یاندازبا راه یزبوده و در بحران کرونا ن

ن مورد واکس دراعتماد کردند، لذا مطمئن باشند  یرانیهاست که به واکسن اسال یرانمردم ااست.  موفق عمل کرده

 تعارض منافع ندارند در وزات بهداشت یچکه ه یآن با اتکا به دانشمندان یتامن شودیام مکه انج یشیکرونا هم با پا

 پست سر بگذارد. یمراحل خودش را به درست یجهان یاز استانداردها یشتا ب شودیم یگیریپ
 خبرگزاری تسنیم  

 

 

 کاهش تضاد منافع سهامداران و مالکان شرکتفلسفه وجودی حسابرسی، 
 ۱۱دی  5۱ـ  ی(مدرس حسابدار) زادهیمهدو دینو
 ی مالی و پولی تعارض منافع در حوزه 

 

ورت نبودن اطالعات ص یشرکت و کاف تیبا واقع یدو موضوع منطبق نبودن صورت مال یصورت مال یدر رابطه با بررس

موضوع  نیا یدانیم یبه بررس ازیمنطبق دارد ن تیبا واقع یچقدر صورت مال نکهیا. سهامداران مطرح است یبرا یمال

 یهابنگاه یاست و از طرف شیکه در آن نرخ رشد تورم هر روز در حال افزا دیدار یاسمت شما جامعه کیدارد. در 

 متیق شیافزا یحصوالت دارد که از نظر شخصم متیق شیبه افزا ازین هانهیکه به منظور پوشش هز دیدار یاقتصاد

در جامعه متورم ما مطرح است  یپارامترها یاست نه خود تورم؛ از طرف ماز محصوالت توهم تور  یاریمحصوالت در بس

 چیمولد که در ه ریغ یها در کارهااز شرکت یبرخ یگذارهیمثل سرما ستندیقابل لمس ن یکه در علوم حسابدار

هم  ییبا خطاها ینوشتن صورت مال یفضا نیدر چن جهیها وجود ندارد در نتاز آن یرد هم یحسابدار یدفتر

شرکت  نیا جهیباشد در نت یشرکت به صورت دستور کیمحصوالت  متیممکن است ق همراه باشد. تواندیم

مه هم که در اساسناکارخانه  تیو ظرف دیتول زانیو م اوردیخود ب ینرخ را در صورت مال نیباالتر از ا ینرخ تواندینم

که  یهاهاطالعات و داد یعنیکند  دیهم تول تیفباالتر از ظر  ای ترنییپا یکم دیشرکت درج شده مشخص است که شا

در  ردیبتواند به آن استناد کند وجود دارد اما تخلف در کجا ممکن است صورت بگ یصورت مال دییحسابرس جهت تا

اده پارامترها د ریو سا ینقد ریو غ ینقد ییدارا زانیم د،یتول زانیص مدر خصو یکه به حسابرس اطالعات کاف یجا

 .ردیبگ دهیرا ناد زهایاز چ یلینکرده حسابرس بخواهد خ یخدا نکهیا اینشود و 

 ست.اسهامداران و مالکان شرکت  نیکاهش تضاد منافع ب یصورت مال یحسابرس در بررس یفلسلفه وجود رده شغل

به  ریمنتشر شود، شرکت هم ناگز دیاطالعات نبا نیسابرس است اگر او صالح نداند که اارائه اطالعات در دست ح

 است. یکار نیچن
 سایت تحلیل بازار  

 

https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/29/2434963
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/29/2434963
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/29/2434963
http://kayhan.ir/fa/news/208993
http://kayhan.ir/fa/news/208993
https://www.tahlilbazaar.com/news/68068
https://www.tahlilbazaar.com/news/68068
https://www.tahlilbazaar.com/news/68068
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 1433بودجه  یسندگاننو یبا سودا یمهب یندگانتعارض منافع نما
 ۱۱دی  5۱ـ  یمه(بازار صنعت ب یلگرتحل)ی اشرف یحاج یدرضاحم
 تعارض منافع در صنعت بیمه 

 

با  یمهب یهاشرکت یندگاندرباره تعارض منافع کارگزاران و نما یمهبازار صنعت ب یلگرتحل ی،اشرف یحاج یدرضاحم

 یندهتومان از مخارج سال آ یلیاردهزار م 5۰1 ینتام یبرا ۹2۱۱بودجه سال  یحهال  یسندگاننو که ییسودا

اعتراض به حق  یک ین: اگویدیم 52در ذهن خود دارند به اقتصاد  یانتظام یرویاورژانس و ن ی،راهدار یهاسازمان

خص ش هاییمهفروش ب یددر عوا ینفعذ یهادستگاه ییسالهاست که در درآمدزا یمهاست؛ شبکه فروش ب یمیو قد

 یناشبکه فروش مب یاست که گردش بانک یاتفاق درحال ینا .شودینم یبشاننص یثالث نفع دارند، اما کارمزد

شبکه  یدفتر هایینههز یرچند سال اخ ینوسانات اقتصاد یجهدر نت یگرد یاست. از سو یاتیمال یهاحساب و کتاب

 اهیناز ا یرها را پرداخت کرد؛ غآن توانیم یروز شده هم به سختبه یکارمزدهاکه با  یافته یشفروش آنقدر افزا

تحمل  ینا یکنون یطکه در شرا کنندیپرداخت م یاچند هفته یاکارمزد شبکه فروش را با وقفه یزن یمهب یهاشرکت

 .یستن یکار آسان یمهب یهاشرکت یندگانو نما هایکارگزار یبرا رهایتاخ
 4۰اقتصاد   

 
 

 

 تعارض منافع در نظام سالمت  یرینهسابقه د
 ۱۱دی  9۱ـ  یران(ا یپزشکدانشگاه علوم یاخالق پزشک یرگروهمد)فروزنده  ینام
  و درمان سالمت یحوزهتعارض منافع در 

 

 مجزا و یاخالق یکدها ینورود به دانشگاه و تدو ییابتدا یهااز سال یراپزشکیو پ یپزشک یانآموزش دانشجو
 است. یاز تعارض منافع ضرور یریجلوگ یاز نظام سالمت، برا یهر بخش یبرا یاختصاص

که  یعلوم پزشک یهاو تمام رشته یراپزشکدر نظام سالمت ارائه دهندگان خدمات سالمت شامل پزشک، پرستار، پ

. منافع گیردیمقرار  یهدر مقابل منافع ثانو یهکه منافع اول گیرندیقرار م یتیمندان نظام سالمت هستند در موقعحرفه

 ینا باشد به یآزمودن یک یاباشد و  یمارب یکن خدمت است که ممکن است یرندگادر نظام سالمت، منافع گ یهاول

المت در نظام س یهاو به دنبال داشته باشد. منافع ثانو یرا برا یمنافع تواندیکه م شودیم یصورت که وارد پژوهش

 یشپ ییطو شرا یردقرار گ یهمقابل منافع ثانو یهمنافع اول ینت و اگر اارائه دهندگان خدمت اس یهمان منافع شخص

 . دهدیدو باشد، تعارض منافع رخ م ینا ینکه پزشک مجبور به انتخاب ب یایدب

وجود دارد  ینهزم یندر ا یاخالق یکدها .به عنوان قانون مقابله با تعارض منافع در حوزه سالمت وجود ندارد یزیچ

 یندهایافر  یازمندحال ن یندر ع یم؛کدها وجود داشته باشد ندار ینا ییبه عنوان ضمانت اجرا یرسم نیقوان ینکهاما ا

 ت. روبرو اس یفراوان یشود. موضوع با گستردگ یطهح ینوارد ا یالزم است سازمان نظام پزشک و یمهست یسازمان
 ناخبرگزاری ایس 

 

 

https://eghtesaad24.ir/fa/news/93199
https://eghtesaad24.ir/fa/news/93199
https://www.isna.ir/news/99102921224/
https://www.isna.ir/news/99102921224/
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 ؟رانیا مهیب رعاملیانتصاب مد درتضاد منافع 
 ۱۱دی  5۱ـ بان ایران دیده
 تعارض منافع در صنعت بیمه 

 

 دیر است مجشده قرا دهیبرکنار شد و شن ییرضا .داد رانیا مهیب رعاملیمد یحکم به برکنار هفته گذشتهاقتصاد  ریوز

مشخص  .ندتهران هست ییاتکا مهیب سیهمسرش سهامداران شرکت تازه تاس و یاریبخت .ندیبنش شیبه جا یاریبخت

 مهیب شرکت نیبزرگتر رعاملیرا بعنوان مد یخصوص مهیشرکت ب کیسهامدار  یوزارت اقتصاد با چه منطق ستین

کل  سییر ایر اقتصاد یتعارض منافع آشکار بر وز نیا ایاست منصوب کرده است. آ یدرصد هم دولت ۹۱۱کشور که 

سازمان برنامه  سییصمت و ر ریرا به وز امر نیا ایآ رندیگینم یپنهان بوده؟ اگر آنها تعارض منافع را جد یمرکز مهیب

 اند؟ را امضا کنند اطالع داده رانیا مهیمجمع ب یپا دیکه با
 رانیبان ا دهید یکانال تلگرام 

 

 

 یکتاب تعارض منافع در بخش عمومانتشار 
 ۱۱دی  9۱ـ  شفافیت برای ایران

 کلیات تعارض منافع 
 

 ینف در امختل ییاجرا یهاها و پروژهبا انجام پژوهش یران،ا یبرا یتشفاف یشکدهتعارض منافع اند یکارگروه تخصص

منتشر  «یتعارض منافع در بخش عموم»با عنوان  یخود را در قالب کتاب یاتو تجرب یقاتتحق یجنتا ی،به تازگ ینه،زم

 د.کن تیریخود را مد نیتعارض منافع مسئول یهاتیاست که موقع یمبارزه با فساد، حکومت برندهکرده است. 

 هیپا یمفصل منتشر شده است؛ در بخش اول کتاب، مفاه یازدهدر چهار بخش و  «یتعارض منافع در بخش عموم»

شده است. در بخش دوم،  یآن بررس یمختلف و چارچوب مفهوم یفتعار یم،مفاه شناسییشهر یرتعارض منافع نظ

 مها و افراد در بخش سوتعارض منافع در جوامع، سازمان یامدهایتعارض منافع و اشکال آن ارائه شده و پ یبنددسته

 یریتدم یبرا گذارییاستدر بخش آخر، ملزومات س یتاشده است. نها یانتعارض منافع ب یامدهایکتاب با عنوان پ

تحده م یاالتا یرکشورها نظ یگرتجارب د یبررس ینتعارض منافع و همچن یریتمد یها، روشراهکارهاتعارض منافع، 

 شده است. یانتعارض منافع، ب یریتو کانادا در مد

 یاسالم یدر جمهورتعارض منافع  یریتمرتبط با مد یناول، قوان یوست. در پباشدیم یزن یوستکتاب شامل دو پ این

امل و نخست ت یهامفهوم پرداخته شده و گام ینا ینید یهادوم به داللت یوستقرار گرفته و در پ یمورد نقد و بررس

 شرفت،یو پ تیصفحه توسط انتشارات شفاف 2۹۱کتاب در  نیابرداشته شده است. ینی،د یهاتفکر جهت پژوهش

 شمندان،یهمه پژوهشگران، اند یبرا ییراهنما تواندیکه م دهیچاپ رسبه  رانیا یبرا تیشفاف شکدهیوابسته به اند

 مبارزه با فساد در کشور باشد. یمدن نیکارگزاران و فعال
 شفافیت برای ایران  

 

https://shoaresal.ir/fa/news/322794
https://shoaresal.ir/fa/news/322794
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://tp4.ir/?p=5851
https://tp4.ir/?p=5851
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 ؟یغربالگر سازیینهتعارض منافع پزشکان مانع به
 ۱۱دی  9۱ـ  تهران یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو یجبس
  سالمت و درمان یحوزهتعارض منافع در 

 

و  یدگز  یاستمجلس خواست تا به دور از س یندگاناز نما یاتهران در نامه یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو یجبس
ه در بخشی از این نام اقدام کنند. یکیژنت هاییماریب یمند کردن غربالگرنسبت به قاعده یارسانه هاییجوساز

 رعقالنییکرد غ ینههز ی،کاف ییعدم کارآ یشات،غلط آزما یجنتا یابی،عدم نظارت و ارز یرعلمی،سازوکار غآمده است: 
وجود به نظر  یناست. با ا یربالگراز مشکالت غ یقانون یرهزار سقط غ 9۱از  یشب یساز ینهتر زمو از همه مهم

 ینه از اک یگر،د یاز سو یغربالگر یزاتتجه یوارادات هایسو و شرکت یکاز  یتعارض منافع در صنف پزشک رسدیم
ز ا توانیوجود م ینهستند. با ا هایشآزما ینمند شدن اقاعده یمانع اصل برند،یم یسود کالن اقتصاد یتوضع

با سابقه وجود  یاسال سن و  91 یمادران باال  یو برا یاریبه صورت اخت یانجام غربالگر یندکردن فرا ینهبه یقطر
 یگررف داز ط یکیژنت هاییماریب یغربالگر یندفرا یحبر انجام صح یطرف و نظارت کاف یکاز  یکیژنت هایبیماری

صورت  ینا یرنمود. در غ ینتام بردن کودکان سالم ینو از ب ینسنگ هایینههز یلسالمت جامعه را بدون تحم توانیم
 یاورد. توجه به بار ب لقاب یو مال یخسارت انسان تواتدیم یرتأخ ینکوچکتر یحت

 خبرگزاری دانشجو  
 

 

 ها به مقابله با تعارض منافع و فسادلزوم توجه سمن
 ۱۱بهمن  ۹ ـ (دکترای توسعه کشاورزی و  فعال  فرهنگی)وحید احسانی 

 ی مدنی و انجمنیتعارض منافع در حوزه 

 

 و خوارگی استای مستعد تبدیل شدن به فرصتی برای توزیع رانت و مفتزده ما، هر موقعیت و عرصهدر جامعه رانت
چند پیشنهاد ساده و عملیاتی در  برای رفع این معضلشدن به این آفت در امان نیست. ها نیز از آلودهفضای سمن

توانند از طریق متقاعد ساختن مسووالن های هر استان می. مجموعه سمن۹معرض نقد افراد ذیربط قرار گرفته است:
 ها ضوابط مشخصی تدوین کنند به صورتیحمایت مالی از سمنمربوط در استانداری یا مطالبه از پایین، برای هرگونه 

کردن، فشار از باال به مسووالن ذیربط یا انواع زدوبند و که در این رابطه، امکان اعمال سلیقه شخصی، جناحی عمل
ال ها را کامتوانند هر گونه حمایت مالی از سمنهای هر استان می. مجموعه سمن5بازی به حداقل برسد. پارتی

 ایاندازی سامانهها ثبت شده و در معرض دید عموم قرار گیرد )مثال راهشفاف کنند، هرگونه حمایت مالی از سمن
ورز و امثال آن( خود را مکلف کنند که ها، هیات اندیشهها )خانه تشکل. نمایندگان سمن9برخط به این منظور(. 

ها سایر د عموم قرار دهند. شایسته است اعضای فعال سمنهای خود و تغییرات آن را در معرض دیفهرست دارایی
نهاد را شناسایی و به منظور جلوگیری از بروز فساد و های مردمهای فسادزا و تضاد منافع در عرصه سازمانفرصت

ن حالت تریها ضوابط خاصی تعریف و نهادینه کنند. مسلم است که حتی در بدبینانهانحراف در تمامی این موقعیت
خواری موجود در ساختارهای ها با میزان فساد و رانتخواری موجود در فضای سمنممکن نیز مقدار فساد و رانت

خواری دولتی قابل مقایسه نیست، اما این مساله نباید موجب شود آن کاری که برای پیشگیری از فساد و رانت -رسمی
 نجام ندهیم.آید را امان برمیدر حیطه اختیار و عمل خودمان از دست

 روزنامه اعتماد  
 

https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://snn.ir/fa/news/906151
https://snn.ir/fa/news/906151
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/162382
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/162382
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 تعهد سنا از وزرای آمریکایی برای پرهیز از تعارض منافع
 ۱۱بهمن  ۹ـ خبرگزاری ایرنا 

 های جهانی تعارض منافعنمونه 
 

 غاز کرد.آپنتاگون را  استیر یبرا دنیجو با نهیگز تیصالح یروز سه شنبه کار بررس کایآمر یخدمات نظام تهیکم
شست حاضر ن نیرا تصاحب کند در ا ارتش جهان نیثروتمندتر استیکه قرار است ر یاهپوستیس نی" اولنیآست دی"لو

  خود به پرسش سناتورها پاسخ داد. یهادگاهید حیشد و ضمن تشر
مردم پاسخگو باشند.  ندگانینما یهاابر پرسشکه همواره در بر  رندیگ یاز وزرا تعهد م یبه طور سنت سناتورها

 آنها تضاد منافع نداشته باشد. یهاتیفعال ریشود که شغل وزارت با سا یاز آنها تعهد گرفته م نیهمچن
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 «یتعارض منافع در بخش دولت یریتجعبه ابزار مد»کتاب 
 ۱۱بهمن  ۹ـ  )پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران(یخچالی  یمهد
 کلیات تعارض منافع 

 

 ریتیمختلف مد یهاها و روشمثال یف،از تعار یامجموعه «یش دولتتعارض منافع در بخ یریتجعبه ابزار مد»کتاب 
تعارض و  یریت( در حوزه مدی.دی.سیعضو سازمان )او.ا یکشورها یتعارض منافع است که حاصل تجربه برخ

 اییهپا یفکتاب تعار یناند.در اکرده ینراهنما و جعبه ابزار آماده و تدو یکرا به صورت  یاتتجرب ینمنافع است. که ا
از  یبرخ ینساده عنوان شده، همچن یاربس یتعارض منافع در بخش دولت یریتدر باب مد یکاربرد یهاو مثال

 آمده است. یستو چک ل یتعارض منافع به صورت عمل یریتمد یهاروش
 یرکه در بحث مطالبه گ یمدن ینو فعال یدولت ینمسئول ینو پژوهشگران و همچن یرانمد یکتاب برا ینمطالعه ا

 .شودیم یهتوص کنند،یم یتتعارض منافع و مبارزه با فساد فعال
 ایونا نیوز  

 

 

 تعارض منافع مانع تولید واکسن ایرانی کرونا استجود و
 ۱۱بهمن  ۹ـ  (بهداشت و درمان یسیونکم یسخنگو)یخی زهرا ش

  سالمت و درمان یحوزهتعارض منافع در 
 

 م،یبهداشت و درمان شروع کرد یسیوندر کم یداخل یهااز شرکت یتکه درخصوص لزوم حما هایییگیریپس از پ
معطل مانده است. هم در بحث  یداخل یهاشرکت یاز سو اکسنو  یدکامال  محرز شد که متاسفانه روند تول یمانبرا

ه ب یزن هایاندازسنگ ینا یل. عمده دال گرفتندیم ییدیهتا یدکه با هایییالزم و هم در مرحله داور یاخذ مجوزها
 باعث شده مس گرددیبرم یرمس ینها در اافعتعارض من یوجود برخ

 
 د.واکسن معطل بمان یدتکامل تول یرکه بعضا

 روزنامه کیهان  
 

 

https://www.irna.ir/news/84191097
https://www.irna.ir/news/84191097
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://www.icana.ir/Fa/News/465212
https://ivnanews.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1/
https://ivnanews.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1/
https://ivnanews.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1/
http://kayhan.ir/fa/news/208993
http://kayhan.ir/fa/news/208993
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 دولت اتیه یاعضا یتیتضاد منافع حاکممناطق آزاد و معضل 
 ۱۱بهمن  9 ـالین خبرآن

 وکارها و بازرگانیی کسبتعارض منافع در حوزه 
 

 ییأنافراد ش نیجداگانه است و به ا رهیمد اتیبا ه یتیریمد یمناطق آزاد برآمده از مدل خودگردان ینقانو یاگر الگو

ی عالی شورا رخانهیدب یموجود ارائه شده است؛ اما رفتارها یدر قامت دولت کوچک در قالب مواد مختلف قانون

ابالغ  شوند،یآن م یزاد متعهد به اجرامناطق آ رانیکه مد ییچون انعقاد قراردادها ییهادر نمونه مناطق آزاد

 یاست که الگو رخانهیدب فیمناطق آزاد، خالف شرح وظا یهامعاونت یبرا یو رفتار یتیحاکم یهادستورالعمل

تابعه  یاز ادارات کل استان یکیسازمان عامل هر منطقه به  لیشورا بوده، نه تبد یاعضا نیب یآن هماهنگ یعملکرد

مناطق آزاد بوده، ظرف  یعال یشورا یبا اعضا یو هماهنگ تیحما یکه متول ینهاد ان.در تهر  یسازمان مرکز

عامل مناطق  یهاو سازمان گذارانهیخود در دفاع از منافع سرما فیمحور از شرح وظا نیگذشته در کمتر یهاسال

 آزاد داشته است. 

 یتضادها ایدولت و  اتیه یان اعضایم یتیاز تضاد منافع حاکم یناش یاسیس یهاگسترش رقابت لیمهم به دل نیا

 هیعل یدشمن دیبازتول یالزم برا نهیکه زم ییهابا مجلس بوده است؛ رقابت جمهورسیرئ یاقتصاد یمنافع الگو

عدم تحقق  ،یاصل ریهمچون قاچاق، انحراف از مس ییهاو کارکرد مناطق آزاد! و وارد کردن اتهام تیماه ت،یموجود

 برنده انتخابات یاسیس یهافیسوخته و دسته چندم ط رانیمد یبرا یمکان ،ینحرافا انیمحل حضور جر ف،یوظا

 شده است.
 الینآنخبر 

 

 

 از وزیر آموزش و پرورش در مورد بخشنامه تعارض منافع سوال
 ۱۱بهمن  9ـ  )وزیر آموزش و پرورش(محسن حاجی میرزایی 

  آموزش عمومی یحوزهتعارض منافع در 
 

آموزش مجلس گفت:  یسیونکم حضور وزیر آموزش و پرورش در یاتدرباره جزئ مجلس آموزش یسیونکم یسخنگو

اسخ مطرح کرد که او پ یرزاییم یرا از حاج یآموزش و پرورش سؤال یرانمد ینه تعارض منافع بدربار  یندگاناز نما یکی

 ینا کردند ضمن یافتدر هاگاهمدارس و آموزش یتحکم توقف فعال یلدل ینوزارتخانه به هم ینا یراننفر از مد ۰۱داد 

مجلس  یندگانتحت فشار نما یشترافراد ب ینقانون استعفا دادند، هر چند که انتصاب ا ینا یهم با اجرا یرمد 2۱که 

 از مسؤوالن کشور بوده است. یگرد یو برخ
 شبکه خبر  

 

  

https://www.khabaronline.ir/news/1479137
https://www.khabaronline.ir/news/1479137
https://www.irinn.ir/fa/news/808520
https://www.irinn.ir/fa/news/808520
https://www.irinn.ir/fa/news/808520
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 عینیت یافتن تعارض منافع مجازی:  فضای در منافع تعارض تحلیل
 آشنایی فضای عمومی با مفهوم تعارض منافع

 
 فرسروشزهره 

 
هفته گذشته فضای مجازی تحت تأثیر دو خبر قرار داشت و کاربران بیش از هر چیز به این دو خبر پرداختند. یکی از 
این خبرها مربوط به توییت کبری خزعلی در خصوص حذف غربالگری اجباری و خبر دیگر در مورد مدیرعامل جدید 

مه خصوصی است. این دو خبر هر یک به نوعی توسط کاربران فضای بیمه ایران بود که خود سهامدار یک شرکت بی
. در نتیجه در کنار توجه به این اخبار مفهوم تعارض اندشدهخبری به موضوع تعارض منافع مرتبط  یهاکانالمجازی و 

 . شودیم ترینیعو معنایش از خالل این موضوعات  کندیممنافع نیز پیش چشم مخاطبان خودنمایی 

( موضوع تعارض منافع در فضای مجازی در تلگرام و توییتر بازتاب داشت ۱۹/۹۹/۱۱تا  51/۹۱/۱۱ته گذشته )در هف

مطلب بود. موضوعاتی که در این هفته بیش از دیگر موضوعات مورد توجه کاربران  ۰۹مطلب و توییتر  ۹95و سهم تلگرام 

أله لغو غربالگری اجباری در دوران بارداری و نیز موضوع توییتر قرار گرفته و در موردشان مطالبی تولید شده است، مس

مدیرعامل جدید بیمه ایران است. در کنار این موضوعات مسائل دیگری مانند تجزیه کشور توسط اقوام و رابطه ایران با 

 دند.آمریکا و اروپا مطرح شد. همچنین یکی دو مورد از مطالب به آموزش معنا و مفهوم تعارض منافع پرداخته بو

 غربالگری اجباری؛ آری یا نه؟

و در  شودیمانجام  هایماریبغربالگری در دوران بارداری جهت اطمینان از سالمت جنین و عدم ابتالیش به برخی 

اجازه سقط جنین را صادر کند. این موضوع از  تواندیمپزشک تشخیص دهد که جنین دچار مشکل است  کهیصورت

زعلی تبدیل به موضوع گفتگوی روز شد و مجدد فضای عمومی را متوجه خود ساخت. دی با توییت کبری خ 51روز 

  را نیز به واکنش و بحث در این خصوص وادار ساخت. مسئوالنبود که  یااندازهمیزان واکنش در فضای عمومی به 

عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. »نوشت:  گونهنیا توییتیدی کبری خزعلی در  51در روز 

نمایندگان انقالبی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد  باالخره با تالش برخی از

( برداشته شد. حاال دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و شدیمو غیرمتقن علمی )که باعث قتل جنین 

ی فعاالن و مردم انجامید و در انتشار این مطلب در فضای مجازی به اعتراضات گسترده از سو« کشتن جنین نیست.

نهایت واکنش مقامات وزارت بهداشت و مجلس را در تکذیب تصویب چنین قانونی در پی داشت. میزان اعتراضات به 

 بود که خزعلی چند ساعت بعد مجبور به حذف مطلب از توییتر خود شد.  یاگونه

رتبط م تعارض منافع پزشکانتند و برخی آن را به کاربران نیز در فضای توییتر به بحث در خصوص این موضوع پرداخ

 کردند. برای مثال یکی از کاربرانی که چندین توییت در این زمینه منتشر کرده است، نوشته است:

https://www.tabnak.ir/fa/news/1028176/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1028176/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/472552/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fararu.com/fa/news/472552/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/4072/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/4072/


 

 

 

 

 

 

 14 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

و آن هم در چارچوب یک برنامه کشوری بدون نظارت و با این حجم از اجبار زنان به غربالگری های غیر استاندارد »

های مادی و روحی به خانواده های خواهان فرزند است. شبکه بهداشت ما عمال ابراز تعارض منافع صرفا تحمیل هزینه

 «بازاریابی ذینفعان است. حاکمیت باید در برابر ذینفعان از مردم حمایت کند.

دانید رود؟! میجنین سالم از بین می ۹5جنین مبتال،  ۹فعلی غربالگری برای کشف و سقط  دانید در برنامهمی» 

 « چه تعارض منافع کثیفی پشت غربالگری اجباری است؟ #نه_به_غربالگری_اجباری

اغلب کاربرانی که چنین نظری داشتند با غربالگری اجباری مخالف بودند و آن را عامل از بین رفتن بسیاری از 

. در اینجا منظور از تعارض منافع پزشکان و کادرهای درمانی ارتباطات میان آنها با یکدیگر انددانستهسالم  یهانیجن

و مراکز عکسبرداری است. در واقع چنین کاربرانی معتقدند پزشکان ممکن است در بسیاری موارد  هاشگاهیآزماو یا با 

 ییهاشیآزماتوصیه کنند که چنین  شانهمکارانشتر برای خود و غربالگری را صرفا جهت کسب درآمد بی یهاشیآزما

 سالم بینجامد. یکی از یهانیجنبه از بین رفتن  تواندیمبا درصد باالی خطایی که از نظر این کاربران وجود دارد 

که  ااین کاربران مستتر است، تعارض مالکیت و سهامدار است بدین معن یهاگفتهمصادیق تعارض منافع که در 

داری و مراکز عکسبر  هاشگاهیآزما، خود مالک یا سهامدار کنندیمغربالگری  یهاشیآزماپزشکانی که توصیه به انجام 

 هدایت کنند. ییهاشیآزماباشند و جهت کسب منفعت خود، افراد را به سوی انجام چنین 

ه آیا آنچه که در حال آسیب رساندن به جامعه باید به آن پاسخ داد آن است ک رسدیمکه در اینجا به نظر  یایاصلپرسش 

در این مورد خاص است، غربالگری است و یا تعارض منافع موجود در نظام بهداشت و درمان؟! آیا بهتر نیست به جای 

 هآنکه جلوی غربالگری را بگیریم و از این طریق موجب تولد تعداد زیادی افراد بیمار و تحمیل هزینه های فراوان به خانواد

آنها، جامعه و نظام درمانی شویم، با تعارض منافع در نظام سالمت کشور مبارزه کنیم و تالش کنیم آن را مدیریت کنیم 

 سنگین مالی و جسمی برای اعضای جامعه ایجاد نکند؟ یهانهیهزمختلف به فساد دامن نزند و  یهاحوزهتا در 

یابد ا میهایی ر روز به روز کاربرد بیشتری برای ورود به حیطه« نافعمبارزه با تعارض م»رسد استفاده از شعار به نظر می

که مسئله در آنجا واقعا حل مسئله ی تعارض منافع نیست؛ بلکه در راستای ترویج و فضاسازی برای موضوعات دیگر بر 

ریح شده، تون تصتر در همین سشود. چنانکه پیشمبنای عالیق سیاسی یا فکری، از مفهوم تعارض منافع استفاده می

بارزه با ی ماستفاده از تعارض منافع در این راستا، منجر به تهی شدن این مفهوم از کارکرد واقعی و شعاری شدن مسئله

 شود. تعارض منافع می

 مدیرعامل جدید بیمه ایران: تعارض منافع آشکار!

بر خدر فضای عمومی و در میان مسئوالن منجر شد،  های بسیاریواکنشیکی دیگر از خبرهایی که در روزهای اخیر به 

که یک بیمه کامال دولتی است. این  تصاب یک سهامدار بیمه خصوصی به عنوان مدیرعامل جدید بیمه ایران استان

اتفاق که یکی از مصادیق بارز تعارض منافع است، اعتراضات بسیاری را برانگیخت. وزیر اقتصاد و دارایی در حکمی در 

بیمه ایران منصوب کرد. عدم توجه وزیر به یکی از مصادیق مجید بختیاری را به عنوان مدیرعامل  ۹9۱۱روز اول بهمن 

https://shoaresal.ir/fa/news/322794/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://iraninsurance.ir/-/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://iraninsurance.ir/-/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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آشکار تعارض منافع موجب تعجب و اعتراض بسیاری شد. از جمله در توئیتر برخی کاربران نسبت به این موضوع واکنش 

 نشان دادند: 

 ن مدیرعامل بزرگترینمشخص نیست وزارت اقتصاد با چه منطقی سهامدار یک شرکت بیمه خصوصی را بعنوا» 

درصد هم دولتی است منصوب کرده است. آیا این تعارض منافع آشکار بر وزیر اقتصاد  ۹۱۱شرکت بیمه کشور که 

 «یا رییس کل بیمه مرکزی پنهان بوده؟

یت لدر اینجا نیز با یکی دیگر از مصادیق تعارض سهامداری و مالکیت مواجهیم به این معنا که سهامدار یا مالک یک فعا

. حتی اگر فرد مذکور از سمت خود در شودیمخصوصی به شغلی مرتبط با همان فعالیت در بخش دولتی گماشته 

 هایای خصوصی استعفا داده و رابطه ی سهامداری و مالکیت خود را قطع کند، این امر مصداقی از دربشرکت بیمه

لتی و خصوصی به یکدیگر که سبب فراهم آوردن امکان گردان باقی خواهد ماند: حرکت و جابجایی افراد از موقعیت دو

و ارتباطات اجتماعی، اثر ناشی از اقتدار سازمانی پیشین یا فعلی و ... در راستای  هیسرمااستفاده از رانت اطالعاتی، 

 شود. تامین منافع اشتغال قبلی یا اشتغال ثانویه می

 هر چه آشکارتر، بهتر!

داد ذکر شده در باال با اعتراضات عمومی همراه بوده است. با وجود آنکه موارد بارز و آشکار که گفته شد دو روی طورهمان

که همچنان آشنایی اندکی با این مفهوم و مصادیق آن  کندیمتعارض منافع در نظام حکمرانی این خطر را به ما گوشزد 

لت برای تصویب قانون مدیریت تعارض که عزم جزم دو سازدیمدر فضای حاکمیتی ایران وجود دارد و نیز مشخص 

ایج نت رسدیم، اما از یک جهت به نظر کندینممنافع و مبارزه با آن، بدون همراهی و تسریع مجلس در این امر، کفایت 

زیادی از اعضای جامعه مهم  یهابخشمثبتی در پی دارد. وقتی که تعارض منافع با موضوعی مرتبط است که برای 

که با مفهوم تعارض منافع نیز در این میان  شودیم، این امکان فراهم دهندیمتوجه و واکنش نشان  است و نسبت به آن

از این امکان و موقعیت برای آموزش مفهوم تعارض منافع و مصادیق و پیامدهای آن نیز سود برد و  توانیمآشنا شوند. 

غدغه دالب یک دغدغه حاکمیتی خارج شده و تبدیل به تعداد بیشتری از افراد را با آن آشنا کرد تا بدین ترتیب از ق

 نها، عینیتاز آ ییهابخشبرای اعضای جامعه یا الاقل  تواندیمشود. در واقع از خالل مسائل روز تعارض منافع  عمومی

 پیدا کند.

 

 

 
 با ما در تماس باشید

ها برای ارسال نقدها، نظرات و پیشنهادها در مورد خبرنامه هفتگی تعار منافع و همچنین یادداشت
هایتان برای انتشار در خبرنامه با آدرس ایمیل مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد و تحلیل

 یید: دانشگاهی مکاتبه فرما
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