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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 کاری برای خودشفافیت برای دیگران، پنهاندرآمد: 
 

 کمال رضوی 
 

روعیت، معضل نظام حکمرانی و فضای نخبگانی بسیاری از کشورهایی نمایش دادن و تقلید ناهمسان برای کسب مش

ی توانمندی و ظرفیت اجرایی پایین مواجه هستند. افراد و نهادهای مختلف درون و بیرون نظام است که با مسئله

، دهند به جای حل واقعی مسائل و مشکالت، با اقداماتی نظیر ایجاد نهاد و سازمان جدیدحکمرانی، ترجیح می

سازی و دیگر اقدامات پرطمطراق و فریبنده، کسری مشروعیت ناشی از ناکارآمدی سندنویسی، طراحی سامانه، پژوهش

و فقدان ظرفیت اجرایی را جبران کنند. خاستگاه این معضل، درون نظام حکمرانی و سیستم اداری کشورهاست، اما 

 یابد. های مختلف جامعه نیز تسری میشزحمت و پربازده به درون بخای کمبه سرعت به مثابه شیوه

المللی به عنوان راهکاری برای تقویت کارآمدی مطرح های نهادهای بینی مبارزه با فساد در آموزهاز زمانی که مسئله

شد، در ایران نیز شاهد شکل گرفتن بیش از ده نهاد و ستاد و کمیسیون و .... برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری 

ی ایران در امر مبارزه با فساد تنزل یافته گیری و تکوین این نهادها، اغلب رتبهسال پس از شکل 03ایم. اما قریب به هبود

ایم. آیا این همان چیزی است که نویسندگان کتاب تر بودهیافتهگیری فسادهای بزرگتر و سازماناست و شاهد شکل

اند؟ وضعیتی که هر چه یک یاد کرده« ماندگیوضعیت در گل»و « ابلیتدام ق»از آن با عنوان « توانمندسازی حکومت»

 شود. گیر میکند، بیشتر درون آن فرو رفته و زمیننظام اداری و حکمرانی بیشتر برای خروج از آن تالش می

ی و ظگیری اجماع لفی تعارض منافع از درون محافل نخبگان به فضای عمومی کشور و شکلاز ابتدای تسری مسئله

ی شد که مسئلهظاهری در مورد لزوم مبارزه با تعارض منافع در نظام حکمرانی، این خطر به طور جدی احساس می

هادهای تهی بدل شود که نای تبلیغات و میانمدیریت تعارض منافع نیز مانند شفافیت و مقابله با فساد، به مسئله

محور و ظی به ترویج و تکرار آن روی آورده و از اقدامات مسئلهفهمی و کارآمدی به شکل لفمختلف برای نمایش مسئله

و « ی زبانهلقلق»ی تعارض منافع نیز بردار است( پرهیز کنند. به تعبیر رایج، مسئلهبر و هزینهواقعی )که سخت، زمان

شمول زه با فساد مکاری شود. هنوز زود است که بتوان گفت مدیریت تعارض منافع نیز مانند مبار ابزاری برای سیاسی

 کند که همین روند در حال تکوینهمین روند شده است، اما قراین و شواهد به شکل روزافزونی این نگرانی را تقویت می

 است. 

ی بارز و متاخر این مسئله، طراحی و تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در نظام حکمرانی است. چنانکه نمونه

جمهوری تیم متشکل و مطلع حقوقی برای تدوین الیحه مدیریت ونت حقوقی ریاستدر معا 5031دانیم از سال می

یافته و وزین به لحاظ حقوقی برای نظرخواهی عمومی ای نظامتعارض منافع شکل گرفت و پس از دو سال کار، الیحه

لف ذینفعان مختاندیشی با ی طراحان، حاصل صدها ساعت کار کارشناسی و هممنتشر شد. این الیحه مطابق گفته

گذارد که الیحه از داالن مباحث کارشناسی زیادی عبور کرده است؛ هرچند بود؛ خروجی کار نیز بر همین امر صحه می

مانند هر الیحه و طرح قانونی دیگر نقاط ضعف خود را هم داشته است. این الیحه قریب به دو سال نیز در معرض نقد و 
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جمهوری صورت گرفته و در نهایت به های استراتژیک ریاستوریت مرکز بررسیبررسی عمومی بود که این کار با مح

 منجر شد.  5031تدوین متن نهایی الیحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسالمی در آذر 

ی نابالغی یک جامعه و سیستم هایی که نشانهکاریاما درست در فرایند تدوین الیحه، به مصداق بسیاری از موازی

ست، گروه دیگری که در تدوین قانون مدیریت تعارض منافع دچار تعارض منافع بودند، به تدوین یک طرح حکمرانی ا

بندی نظرات کارشناسی حاصل از موازی و ارائه آن در مجلس روی آوردند؛ به طوری که چند ماه مانده به جمع

رای در مجلس شو« دیریت تعارض منافعطرح م»نظرخواهی عمومی توسط دولت و تقدیم متن نهایی الیحه، به یک باره 

ی تعارض منافع آن را مرور کند، اذعان اسالمی اعالم وصول شد؛ طرحی که هر حقوقدان و کارشناس مطلع در حوزه

شده کند که طرحی ناپخته، پر از ایراد شکلی و محتوایی و فاقد ساختار و سازماندهی یک طرح قانونی وزین، حسابمی

های مجلس شورای اسالمی نیز نتوانست بر ایرادهای ی حقوقی است؛ چنانکه مرکز پژوهشو حاصل کار کارشناس

اساسی این طرح چشم بسته و در اظهارنظر کارشناسی خود، بر لزوم مبنا قرار دادن الیحه و ادغام طرح در آن تاکید 

 کرد. 

ع شود که قانون مدیریت تعارض منافنمی کند تردیدی ایجادبرای ناظری چون نگارنده که مسئله را از بیرون دنبال می

ی خود شده است: طراحان طرح مدیریت در این کشور خود مشمول تعارض منافع آن هم در شکل حاد و چندگانه

ور( ی قضاییه )سازمان بازرسی کل کشتعارض منافع، مسئولیت اصلی مدیریت تعارض منافع را از دولت گرفته و به قوه

ای که در روند تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تشدید شده گیریاند؛ جهتهو نهادهای امنیتی سپرد

های نامتعارف و غیرکارشناسی در برخورد با یک مسئله ناهنجار اجتماعی و اداری بدل شد. توضیح انگاریو به جرم

 های گردان، از سوییرونی یا دربهای تعارض منافع نظیر اشتغال بی ایران، بسیاری از موقعیتآنکه، هنوز در جامعه

اری یک انگجامعه به عنوان امری نابهنجار شناسایی و تصدیق نشده است. تا زمانی که در یک جامعه، کژانگاری و قبح

انگارانه، یک اقدام سطحی و به مسئله رخ نداده باشد، ارتقا دادن موضوع از سطح اجتماعی به سطح قضایی و جرم

مقابله با مسئله است. نخست درون وجدان جمعی جامعه باید پذیرفته شود که بروز تعارض  خاصیت کردنمثابه بی

هایی نظیر اشتغال بیرونی یا ارتباطات پساشغلی و خویشاوندی و سهامداری و ... اموری قبیح، منافع در موقعیت

جامعه صورت گرفت، به مثابه  ی کژانگاری که توسطآمیز است و سپس بخش محدودی از این دایرهناعادالنه و اجحاف

رغم تذکرهای پیاپی، در انگاری و برخورد کیفری شود. اما این مالحظات، علیتخطی حاد از هنجارها، مشمول جرم

 دیده نشد. از دید ناظر دور نمی
ً
ماند که در اینجا نزاع بر سر هژمونی و اقتدار سازمانی تدوین و تصویب طرح مذکور ابدا

اند، تحت تاثیر جلس یا دولت است. احتماال کسانی که در روند تدوین طرح نقش داشتهی قضاییه و مقوه

بی و مجلس ی انتصای قضاییه به مثابه یک قوهاند که قوههای رایج در فضای ایران با خود چنین فرض کردهبازیسیاسی

تیررس تغییر و تحوالت بنیادی به دور  به مثابه نهادی که انتخابات آن تا اطالع ثانوی مهندسی خواهد شد، همواره از

یاسی ای از باب تغییر و تحول در فضای سی قضاییه سپرده شود، نگرانیبوده و اگر مسئولیت اجرای چنین قانونی به قوه

ی مدیریت تعارض منافع، بر طلب و اعتدالی نخواهد بود. حال آنکه در الیحههای اصولگرا و اصالحوآمد دولتو رفت

های ئتانگارانه( بر لزوم تشکیل هیی تعارض منافع )به جای نگاه امنیتی و جرمای و کژانگارانه به مقولهاه حرفهاساس نگ
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با تخلف  های مقابلهی دولت برای مدیریت مسئله تاکید شده بود؛ درست مشابه کمیتهمدیریت تعارض منافع در بدنه

و برخورد با مصادیق تخلف روی آورده و در صورت لزوم، سازمانی به شناسایی اداری که بر اساس ضوابط درون

 دهند. های تخلف را به سیستم قضایی ارجاع میپرونده

ای که شود اگر دریابیم مجموعهترین وجه تعارض منافع در روند تصویب قانون تعارض منافع است؛ اما چه میاین کالن

ی آن به تعدادی از نمایندگان مجلس کرده و از طریق روابط و خود اقدام به طراحی طرح مدیریت تعارض منافع و ارائه

ای ها قبل، پروژههای سیاسی طرح را در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس فعلی قرار داده است، خود از ماهالبی

 مشده هبینیای که در طرح مذکور برای احصای مصادیق تعارض منافع پیشی قضایی برای طراحی سامانهاز قوه

پوشی که تمامی شعارهای مربوط به شفافیت و مقابله با تعارض گرفته است! تعارض منافعی آشکار و غیرقابل چشم

 فرستد. منافع را دود کرده و به آسمان می

ماه و نیم از تصویب طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی مجلس،  0دهد بیش از همین تعارض منافع است که اجازه نمی

که  5033دی  15در فضای عمومی منتشر شده و مورد نقادی و ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. از  شدهطرح تصویب

پایان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی توسط رئیس و سخنگوی این کمیسیون مطرح شد، 

اند و این یعنی از دست رفتن رفته گذرد، اما همچنان از انتشار عمومی این طرح طفرهماه و نیم می 0تا امروز بیش از 

 فرصت چند ماهه برای نقادی کارشناسانه یک قانون مهم و کلیدی در این کشور. 

عوارض تصویب یک قانون ضعیف و ناپخته برای مدیریت تعارض منافع مستقیم متوجه نظام حکمرانی است و اگر 

ن دهد که مقابله با تعارض منافع هم به همازه نمیعقالنیتی درون سیستم تقنینی، قضایی و اجرایی کشور باشد، اجا

سرنوشتی دچار شود که مقابله با فساد دچار آن شد: تصویب یک قانون ضعیف که بسیاری از ابعاد مسئله را ندیده است 

های چندالیه انگاری، با نشان دادن داغ و درفش و جرم«واقعی»ها و سازوکارهای اجرای بینی ضمانتو به جای پیش

 ی اجتماعی است. درصدد مقابله با یک مسئله

کنندگان طرح است، مصداقی از اصرار بر عدم انتشار این طرح، عالوه بر آنکه معرف درگیری تعارض منافع برای البی

به همین سیاق باید گفت که گویی ترجمان « مرگ خوب است اما برای همسایه.»المثل قدیمی نیز هست که همان ضرب

ن نبود چنیاست که اگر این« کاری برای خودشفافیت برای دیگران، پنهان»ها، نظر برای برخی جریان شفافیت مورد

ای در سازمان بینی سامانهی گزارشی شفاف، روشن و دقیق از روند طراحی طرح مدیریت تعارض منافع، پیشارائه

ها و گریی مذکور و البیطراحی سامانهی بازرسی کل کشور برای احصای مصادیق در این طرح و سپس گرفتن پروژه

کاری در روند تصویب شتابزده طرح در مجلس با مسکوت گذاشتن الیحه دولت توسط جریان مذکور ضروری پنهان

ای افزایی و همکاری بر ی شفافیت، با لبخندی تلخ عبور نکرده و همشد از کنار داعیهنمود. در این صورت شاید میمی

 زده و غیرکارشناسی جدی گرفت. های سیاستاساسی کشور را جدا از نگاه مقابله با یک معضل

ی تعارض منافع که در تاروپود نظام اداری و اجتماعی کشور تنیده اندازها در مقابله با مسئلهی این موانع و دستهمه

ر این ی حیدری ـ نعمتی داست، ما را از پویش و پشتکار برای پیگیری مسئله بر بستری کارشناسی و پرهیز از دعواها

دیریت م»طور که پیشتر نیز یکی از همکاران مرکز توانمندسازی در این ستون نوشت، دارد. باید همانزمینه باز نمی
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بازی و عدم شفافیت در مواجهه با مسائل نظام اداری، نجات داد و به جای سیاسی« تعارض منافع»را از « تعارض منافع

آمیز و مسیری پرسنگالخ بود و بدون تدریجی و گام به گام مسائل در بستری تعارضمحور، به فکر حل مسئله

 وقفه کوشش کرد. سوزی یا در جا زدن، برای حل این مسئله بیسرخوردگی، ناامیدی و چرخش به سمت مرحله

*** 

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

 قیمفهوم و مصاد یبررس»با عنوان  یسازمان بورس و اوراق بهادار،گزارش یمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالم 

له با مقاب یبرا ییشنهادهایگزارش پ نیتشر کرده و در امن« مقررات الزم شنهادیو پ هیتضاد منافع در بازار سرما

 آن ارائه کرده است.  یهایتعارض منافع در بورس و کارگزار

ته پرداخ یو خصوص یمشارکت عموم حهیال  یبه نقد و بررس یاهیانیب یدادخواه ط شانیاندنهاد هممردم تیجمع 

 را گوشزد کرده است.  حهیال  نیتعارض منافع در ا تیریسازوکارها و ضوابط مد ینیبشیو ضرورت پ

حذف  یاز موانع اصل یکیکرده که  دیتاک زگردیوکار، در مکسب طیمح شیبهبود و پا یمرکز مل ریمد ،یروزیف یعل 

 تیمجوز ممکن است امن نیحذف ا دیدستگاه مربوطه بگو شودیهاست که سبب ممجوزها، تضاد منافع دستگاه

 و ... اندازدیمجوز ممکن است سالمت کشور را به خطر ب یکی، حذف آن کشور را مختل کند

 یقیصادپرداخته و م یاتیبه تضاد منافع در سازمان مال یاتیبا حضور کارشناسان مال یزگردیدر م زدیآفتاب  روزنامه 

و اجرا  یاستگذاریس عیتجم نیو همچن یستاناتیو مال یاتیمال یبه اختالفات و دعاو یدگیرس یهمپوشان رینظ

 کرده است.  یسازمان معرف نیمنافع در ا ارضاز تع یبارز قیو وزارت اقتصاد را مصاد یاتیدر سازمان مال

 یاو برا یگریفارس پس از باالگرفتن جنجال بر سر نقش الب جیدر امور خل سیانگل رینخست وز ژهیو فرستاده 

به تعارض منافع متهم  سیانگل رتبهیمقام عال نیکرد.ا یریدر دولت، از مقام خود کناره گ یخصوص یهاشرکت

 است.

 0411 اردیبهشت 4کز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ر م
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 یوصخص-یمشارکت عموم حه  یال ع درفابینی مدیریت تعارض منیشپضرورت 
 5033فروردین  03ـ  دادخواه شانیاندهم تیجمع
 مه و بودجهدر نظام برنا تعارض منافع 

 

رائه شده و اکنون در دست ا رانیا یاسالم یبه مجلس شورا 503۱که در سال  یخصوص-یمشارکت عموم حه  یال 
بزرگ  یهافساد سازنهیزم تواندیدارد که اصالح نشدنش م یاشکاالت بارز اتیو جزئ اتیاز کل یااست در پاره یبررس

 یرساختیتوسعه قدرت ز ی( براPPP) یخصوص-یالگو در کشور شود. مشارکت عموم نیاستفاده از ا یو ناکارآمد
 یارگذهیبه سرما یاعالقه بودنربازدهیبه خاطر د یو خارج یداخل یبخش خصوصسو   کیکه از  ییهاکشور در حوزه

از  یاو ضمانت سود و پاره سکیندارد، با کاهش ر یدولت منابع کاف گرید یباالست و از سو یتجار سکیندارد و ر
در  یگذارهیجلب سرما یبرا یابیکام یها( الگویدولت تی)عموما با حفظ مالک یبرداربهرهو حق  ازاتیامت

ادزا از فس یریشگیو پ حهیال  نیا یاصالح و ارتقا یبرا تیجمع نیدر جهان داشته است. کارشناسان ا هارساختیز
 اند:را مورد توجه قرار داده ریشدن آن موارد ز

عارض ت تیریگنجانده شود. مد حهیو در ال  یالگو طراح نیا یموثر تعارض منافع در اجرا تیریمد یبرا یسازوکار دیبا
 ازینشیپ نیاست و توجه نکردن به ا یخصوص-یمشارکت عموم یهاتر قراردادسالم یاجرا ازینشیپ نیترمنافع مهم

 یهاارسازوک نیتر تکرار کند. بدون ابزرگ یدر ابعاد رادهه گذشته در سه یسازیخصوص بیتجربه پرآس تواندیم
 ها را به سمتپروژه توانندیم یاز رانت اطالعات یریگهرهبا ب ییاجرا یهاتعارض منافع دستگاه تیریشفاف مد

 دادانعقاد قرار  یبرا یالتیدر آن مشغولند و تسه کانشانیو نزد شاوندانیخو ایببرند که خود  یخاص خصوص مانکارانیپ
 هستند قائل شوند. شانیاشتغال دولت یانیپا یهاکه در سال ییاجرا یهادستگاه رانیبا کارمندان و مد

کنار گذاشته شود )و در  یاز قانون محاسبات کشور یمناقصات و مواد یقانون برگزار دیها نباقرارداد نیانعقاد ا رد
کارآمدتر  تیریمد یبرا یالزم است ساختار اصالح شود(. حهیال  نیا بیاز تصو شیقانون مناقصات پ دیبا ازیصورت ن
 شود. ینیبشیها پقرارداد نیرت بر ااجرا و نظا ،یگذاردر قاعده شتریب یریپذتیو مسئول

 دیدارنیوز 

 

 

 سد اشتغال ،انحصارمنافع و تعارض 
 5033فروردین  05ـ  (نگارروزنامه) یموسو نیرحسیدامیس
 و بازرگانی ی کسب و کارهاتعارض منافع در حوزه 

 

ارد بخواهد و  ی. به عنوان مثال اگر کسشودیکار ارائه موکار توسط صنف مربوط به هر کسبوکسب یمجوزها یبرخ
. در در یاز صنف مربوط به خود مجوز بگ دیا باشود، حتم… آشپزخانه و ،یینانوا ،یشغل مربوط به طال، لوازم خانگ

که در صنف مرتبط اشتغال  یچرا که افراد شود؛یم اروجود تعارض منافع، صدور مجوز دشو لیدلبه  یحالت نیچن
ساده نگاه  یابه عنوان مساله توانیمقابله با انحصار را نم وارد بازار کار آنها شود. یدیجد بیندارند رق یلیدارند، تما

پرسود خود و فهم غلط  تیحفظ موقع یانحصار برا نفعانیاصرار ذ استمداران،یکرد. تعارض منافع س
 کند. لیتبد بیپرفراز و نش یریمقابله با انحصار را به مس تواندیم گذاران،استیس

 طن امروزروزنامه و 

 

https://www.didarnews.ir/fa/news/87371
https://www.didarnews.ir/fa/news/87371
https://fa.shafaqna.com/news/1133156/
https://fa.shafaqna.com/news/1133156/
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 ی بورسهایحل تعارض منافع در کارگزار یبرا یریمس
 5033فروردین  03ـ سازمان بورس و اوراق بهادار یمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالم

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 قیمفهوم و مصاد یبررس»سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنوان  یمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالم گزارشر د
 یرموارد ز ها،یرفع تضاد منافع در کارگزار یبرا یشنهادیوارد پم« الزم راتمقر  یشنهادو پ یهتضاد منافع در بازار سرما

 شده: یانب
تا از بروز هرگونه تضاد منافع شرکت با  ینداتخاذ نما یبیموظفند ترت یکارگزار یرانو مد یرهمد یاته یعضاا .5

 .یداجتناب به عمل آ یگر،د یبا مشتر یمشتر یاو  یمشتر

نافع از بروز تضاد م یریکارکنان به منظور جلوگ یبرا یدرون شرکت یشور اخالقموظف است من یشرکت کارگزار .1
 .یداز کارکنان منظور نما یکموضوع را در قرارداد با هر  ینو ا یدنما ینتدو

 و تعهد نسبت به مفاد آن هستند. یکد اخالق یملزم به امضا یو کارکنان کارگزار یراناز مد یکهر  .0

 یرا محرمانه تلق یبه خصوص اطالعات معامالت یانمشتر یاز سو یافتیعات درشرکت موظف است هرگونه اطال  .0
 یا از بخش معامالت( و یر)غ یکارگزار یبخشها یربه سا یانتا از درز اطالعات مشتر یداتخاذ نما یبینموده و ترت

 اجتناب شود. ی،از کارگزار یرونبه ب

که  یدیکل کارکنان ییشده و شناسا یبندعات طبقهبه اطال یدسترس یبرا یندیملزم است فرا یشرکت کارگزار  .1
 .یدنما ییندارند تع یاطالعات دسترس ینبه ا

 اقتصاد آنالین 

 

 

 از خانواده تیو حما تیجمع یجوانطرح  منافع در بازخوانی عارض ت
 یالع یشورا رخانهیدب یتیجمع هاییاستس یشمطالعات و پا یتهکم یسرئ) یمحمد جواد محمود

 5033اردیبهشت  5ـ  (یانقالب فرهنگ
 ی سالمتتعارض منافع در حوزه 

 

گاه  یچ، هاز خانواده"  یتو حما یتجمع ی"جوانطرح  یبتصو یمشترک مجلس برا یسیونکم یدر طول بحثها
 ینکته مهم،  لزوم عدم دخالت افراد و موسسات دارادر دستور نبوده است.  یغربالگر یتممنوع یاصحبت از حذف 

 یتاصل، مشغول فعال ینخالف ا ییها یاناست که مع االسف اکنون جر یاستگذاری"تعارض منافع" در امور س
 یمدتا از سوواقع است که ع یرغ یقرائت یغربالگر یتممنوع یااست که حذف  ینا یقتگسترده هستند. حق

 یسوارنشده بود محل موج یاقانون رسانه یتعارض منافع مطرح شد و چون هنوز متن اصل یو دارا یصنف یهاگروه
 افراد قرار گرفت. ینا

 خبرگزاری ایسنا 

 
 

https://www.eghtesadonline.com/n/2d4g
https://www.eghtesadonline.com/n/2d4g
https://www.isna.ir/amp/1400013118607/
https://www.isna.ir/amp/1400013118607/
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 شدن مدارس یتعارض منافع و طبقات
 5033فروردین  05ـ  (پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش) طیبه موسوی

  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 

 

سال  03که  یا گفتند هر معلمداده شد. ابتد یرانتفاعیمدارس غ یسهفتاد بود که درخواست تأس یاول دهه ییمهن
 شخص تعلق یندولت به ا طرفهم از  یوام یرد،بگ یمدرسه انتفاع یسمجوز تأس تواندیسابقه داشته باشد م

 ینرباالت یوقتکردند.  یسوپرورش وقت، تأسآموزش یررا وز یرانتفاعیمدارس غ ین. اما مشاهده شد که اولگیردیم
وزارت از مدارس خودشان  یتناخواه به سمت جلب حماخواه کنند،یم یستأس یوزارتخانه مدارس خصوص یرانمد

 . طبروندیم
ً
 .یانجامدمدارسشان ب یکه به سودآور کنندیم یبتصو ییهاراستا قانون یندر هم یعتا

قانون مدارس  51مملو از تعارض منافع است. در ماده  ینیدآن را بب هاییهو الحاق یرانتفاعیمدارس غ یستأس قانون
 یهااند(، کمکآن مشخص نکرده یهم برا یعرف و مالک یچ)که ه یهمدارس را اعم از شهر ینا یمنابع مال یردولتیغ

ر،خ   هایاز افراد و موسسه یافتیدر یهاکمک یا،از اول یافتیدر وپرورش برشمرده از آموزش یافتیدر یهاکمک یِّ
اند هبند را هم اضافه کرد ین. ایرنداز دولت وام بگ توانندیم یرانتفاعیکرده است که مدارس غ یباست. مجلس تصو

ارس مد یراتساختمان و تعم ین،زم یدخر یرا برا یبانک یالتمربوط به تسه یارانهساله که دولت موظف است همه
ؤسسان از م یتحما یعالوه براکند. به بینییشبودجه ساالنه کل کشور پ یحهدر حدود امکانات خود در ال  غیردولتی
از توسعه مدارس  یتشده با مشارکت مؤسسان صندوق حماوپرورش اجازه دادهبه وزارت آموزش یردولتیمدارس غ

شده تمام یمتق 13۵مذکور، حداقل معادل  مکساله عالوه بر کشود و دولت هم موظف است همه یجادا یردولتیغ
 ینه اب یردولتیدر مدارس غ یلکل دانش آموزان شاغل به تحص یرا به ازا یدر بخش دولت یآموزسرانه ساالنه دانش

ست هم گفته ا یرند،کرده است، هم گفته است بودجه بگ یستأس یشانهم صندوق برا یعنیصندوق کمک کند. 
 .یمبده یهکرا یردولتیبه مدارس غ یا فروشیمب یاو مدارس را  هاینزم
 طرفندارند. از آن یهگفته است اجازه گرفتن شهر یاز مدارس دولت یلیخ یرانوپرورش به مددر مقابل آموزش اما

. دکننیم یافتدر یآموزهستند که سرانه دانش یکم یلی. مدارس خدهندیمدارس نم ینهم به ا یآموزسرانه دانش
 .کند یافتپول در هاهتحت عنوان مشارکت از خانواد شودیمجبور م یلذا مدرسه دولت

د. ش یبوپرورش به مجلس برد و تصوبود که وزارت آموزش یمدارس هم موضوع یکاربر ییرفروش مدارس و تغ الیحه
 یشبتواند بخ ینه،هز ینو تأم یمنظور کاهش بدهورش بهوپر از ادارات آموزش یکی یابود که مدرسه  ینا یحهمفاد ال 
  .منطقه است یاداره یسرئ یدددارد، صالح یازن رکا ینهم که ا یبدهد. تنها مجوز یکاربر ییررا تغ یشاز فضا

که  نندکیرا اعالم م یتی. مثاًل سایرددر دسترس جامعه قرار بگ یرانتفاعیمدارس غ ینمؤسس یاسام یدبه نظرم با
 شدن ییاجرا تواندیکه م یمشاهده باشد. تنها کسدر آنجا ثبت و قابل ینشانمؤسس یبا اسام یردولتیمدارس غ

 هستند. یماکند خبرنگارها و صداوس یگیریبخشنامه را پ

 

 یریتمد یموانع و راهکارها» یصورت گرفته است که در گزارش کارشناس 5033 یرماهت یخدر تار فوقمصاحبه  *
 منتشر شده است.« نظرانبا صاحبوگو وپرورش در گفتتعارض منافع در آموزش

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/16015/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/16015/
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 تعارض منافع در بورس یقمصاد
 5033فروردین  05ـ  (یهبازار سرما یکارشناس حقوق) یواشقان یدوح
  بازار سرمایهتعارض منافع در 

 

ا بازار ناشران را ب یاگذار  یهسرما یانها ارتباط مواسطه ینکه ا یمگذار و واسط دار یهناشر بورس، سرما یهدر بازار سرما
در مورد تعارض منافع تعارض منافع وجود داشته باشد.  اهآن یناز موارد ب یاری. ممکن است در بسکنندیم یجادا
 و یتسهم است و از مالک یمتق یشکه منفعت او در افزا یریدسهامدار را در نظر بگ یکسهامدار و ناشران،  یانم

را  سود در مجامع یماز تقس یسود ناش یا یهسرما یشاز افزا یسود ناش یعنی. شودیآن سهام، بهره مند م یسهامدار
د سهام را به نق خواهدیکه م یسهام خود و زمان یتمالک یکه برا ینجاستسهامدار در ا بعدی. منفعت یاوردبدست ب

. به گیردیدر تعارض قرار م یگرموارد با افراد د یناز ا یکسهامدار در هر  منافع را بپردازد. ینههز ینکند، کمتر یلتبد
و فروش سهام از خدمات  یدخر یرا بخرد؛ برا یسهام یاسهام خود را بفروشد و  خواهدیسهامدار م یکعنوان مثال، 

ارگزار سهامدار و ک یانم یتمنافع معامال رضتعارض منافع، تعا ین. اولکندیاستفاده م یهواسط در بازار سرما یهانهاد
 .است یراجتناب ناپذتعارض منافع،  ینبفروشد، که ا یابا حداقل کارمزد سهم را بخرد و  خواهدیاست. سهامدار م

ع است، بر مناف یتحائز اهم یشرا که برا یگرکه کارگزار، منافع سهامدار د شودیمشکل زا م یینوع تعارض جا ینا
ند، سهامدار عمل ک یندهو نما یلبه عنوان وک یدکارگزار با ینجانکند. در ا یترا رعا هایتاولو یعنیدهد.  یحفرد ترج

 .دهد یحسهامدار ترج ینرا بر ا یگرو در آن صورت سهامدار د یردخود در نظر بگ یبرا نافعیو م یااما ممکن است مزا
 ینا رایاعالم کند. ز یسهامدار را طبق مقررات بورس یریگ یمگذار بر تصم یراطالعات مهم تاث یدناشر با ،عالوهه ب

اطالعات که هنوز منتشر  ینا ا. اگر مطابق بگذاردیبالقوه سهامداران بالقوه شرکت اثر م هاییماطالعات بر تصم
آن  یبر مبنا یراطالعات، خود مد یقبل از افشا یعنیبدهد.  یحمنافع خودش را بر منافع سهامدار ترج یرنشده، مد

 .شودیم گفته یفاده از اطالعات نهانموضوع سو است ین. به اآیدیم یشاطالعات اقدام به معامله کند، تضاد منافع پ
 )صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران( ایران ما 

 

 

 زدایی و حل مشکل مجوزهاستمانع مقررات منافع ضادت
 5033اردیبهشت  1ـ  (وکارکسب طیمح شیبهبود و پا یمرکز مل ریمد) فیروزی یلع
  کلیات تعارض منافع 

 

 واضح یلیاهکار حل شدن مشکل مجوزها خر  حل شود. شهیهم یمسئله مجوزها برا دیبا دیتحقق جهش تول یبرا
همراه با درد است. باالخره  زیاست، درد دارد! بله، راهکار مسئله مجوزها ن یراهکار از نوع جراح نیاست. منتها چون ا

 ساختار و سازمان و بگ ابد،ییکاهش م اراتیاخت یوقت شود،یها گرفته مآدم اراتیاخت
ً
و  یاسو ببند بوروکر  ریقاعدتا

ه ک کندیاحساس م رکلیمد یوقت  مشکل دارند. اراتیکم شدن اخت نیبا ا یاریو افراد بس شودیهم جمع م نهایا
ضاد منافع ت نیسبب هم. بهکندیم دایتضاد منافع پ کند،ینم یعماًل با حذف مجوزها، بالاثر شده و بود و نبودش فرق

مجوز ممکن است سالمت کشور را  یکیکشور را مختل کند، حذف آن  تیمجوز ممکن است امن نیحذف ا د،یگویم
که  کنمیمن فکر م میبرو یو اعالم محور یمحوراگر از نظام مجوزمحور به سمت نظام ثبت و.... اندازدیبه خطر ب

 .دیرا مردم خواهند د یدر رابطه با شعار سال محقق خواهد شد و سود اصل یمقام معظم رهبر شیفرما
 ارسفخبرگزاری  

 

https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/62471/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/62471/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.farsnews.ir/news/14000130001046
https://www.farsnews.ir/news/14000130001046
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 کشور یاتینظام مال فینقش تعارض منافع در تضع
 5033اردیبهشت  1-(مالیاتی، یاقتصاد انکارشناس) انیعبدالله محبوبو  مقدم اضیمحمد ف

 تعارض منافع در نظام مالیاتی 
 

 دهد،یکار را انجام م نیا یاتیدارد که سازمان امور مال یستاناتیکارکرد مال کی یاتینظام مال :مقدم اضیمحمد ف
و  یدگیسرا ر  یاتیمال یاختالفات و دعاو دیبا یاتیاست. نظام مال یبه دعاو یدگیرس ،یاتینظام مال گریاما کارکرد د
 یراختالف به نحو حداکث نیطرف یداور و تحقق عدالت برا یطرفیانجام شود که ب یاگونهبه دیکار با نیحل کند؛ ا

)دستگاه  یاتیمالسازمان  لیکارکرد هم عماًل ذ نیموجود ا تیدر وضع مینیبیکه م یمحقق گردد؛ در صورت
باشد،  یشاک یاتیاز دست سازمان مال ی. در واقع اگر مودت( قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته اسستاناتیمال

 گرانیه بازب یاتینظام مال یاصل یکارکردها صینحوه تخص نیببرد! ا تیشکا یاتیبه خود سازمان امور مال دیعماًل با
 یدهخبرد و توقع پاس تیبود و به همان دستگاه شکا یشاک یدستگاه کیاز  شودیاصالح شود. مگر م دینظام با نیا

 یرعدالت ادا وانیبتواند در د دیشا ندهیفرسا یهایو دوندگ اریبس یهابا رد کردن چاله ریمس نیدر ا یداشت؟ مود
 به حق خود برسد.

 یرکود طیاشر  یبر عملکرد را برا اتیلمثاًل نرخ ما ردیبگ میقدرتمند باشد که تصم یبه حد دیبا یاتینظام مال کی
. فراتر مینیبیکشور نم یاتیکارکرد را در نظام مال نیکه ما ا یها باز شود؛ در حالتنفس بنگاه یکاهش دهد تا فضا برا

. در واقع از کندیهم م یگذاراستیس ،یکه دستگاه مجر میشاهد هست ،یبه دعاو یدگیاز تعارض منافع در رس
ه ب ازین نیبا هم تعارض منافع دارند، بنابرا یکارکردها گاه نیا یمتول یهاو سازمان انگر یازب ،یمنظر ساختار

را هم  یاتیمال یگذاراستی. سمیبسپار ژهیدستگاه و کیرا به  هانیا دینبا م؛یدار یاتینظام مال یکارکرد یبازطراح
گر چه در دستان وزارت هم یاتیمال یگذاراستیسپرد. در حال حاضر، عماًل س یستاناتیبه سازمان مال توانینم

 کیمحول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش  یاتیاقتصاد است، اما به سازمان امور مال
 اصالح دچار اختالل شده است. یبرا یو یهازهیانگ شود،یمنتفع م یاتیمال یهایوصول یدرصد

 
ازمان س لیذ کارکرد هم عمالً  نیا .ستا یبه دعاو یدگیرس یاتینظام مال یاز کارکردها یکی :انیمحبوب عبدالله

 یشاک یهدستگا کیاز  شودیتعارض منافع شکل گرفته است. مگر م و( قرار گرفته ستاناتی)دستگاه مال یاتیمال
 133 یمثاًل سال یاتیمال یداشت؟ به عنوان مثال اگر درآمدها یدهبرد و توقع پاسخ تیبود و به همان دستگاه شکا

به  نیپول خارج از شمول تمام قوان نیا شود؛یتومان م اردیلیهزار م 1عدد  نیدرصد ا کیتومان باشد  اردیلیهزار م
ضمن  دیوزارت اقتصاد با ی. وقتداردیدرصدش را بر م 03وزارت اقتصاد حدود  رسد؛یدست وزارت اقتصاد م

 یارگذاستیس یبرا یو زهیجهت منتفع است، عماًل انگ نیباشد اما از ا یاتیناظر بر سازمان امور مال یاستگذاریس
خودش  یبرسد اثربخش زیبگذرد و به دست مم یتیریمد یهاهیمنابع تا از ال  نی. اشودیو حسن نظارت متاثر م نهیبه

 تا سالم بماند. میکن ریرا چشم س یاتیمال زیدرصد آن بود که مم کی نیکه فلسفه ا یدر حال دهدیرا از دست م
 روزنامه آفتاب یزد 

 

https://www.pishkhan.com/news/221852/
https://www.pishkhan.com/news/221852/
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 خصیصه مسئله تعارض منافع و د
 5033اردیبهشت  1ـ  (نگارروزنامه) حسن روانشید

  کلیات تعارض منافع 
 

 ناش دنیرس تیبه فعل
ً
 یگاهیجا یذات یهایژگیمربوط به و یاست که اول صهیاز دو خص یمسئله تعارض منافع معموال

و  یتمعامالت دول شده،یزیرمجوز، برنامه یاعتبار اعطا صیتخص ،یریگمیو تصم رندیگیآن قرار م است که افراد در
آن  افراد قرارگرفته در یشخص یهایژگیاز و یجز برخدوم به صهیهستند که با مرتبط شدن خص ییهاگاهیجا رهیغ

و ... با قواعد  یشتغال پسا دولتا ،یسهامدار ای یشرکت دار ،ییدارا تیمانند مشاغل همزمان، مالک گاهیجا
 میموارد اگر بتوان یبعض درشود. یتعارض منافع در اشخاص م دهیموجب بروز پد گاه،یناظر بر آن جا شدهنییتع

 رگید یخواهد رفت، اما در برخ انیمعضل تعارض منافع از م م،یقرار ده یریگمیتصم تیدر موقعرا  یگریشخص د
 . ماندیم یمسئله باق زیافراد ن ضیبا تعو یاز موارد حت

 اصفهان امروز 

 

 

 دباش یزدهممقابله با تعارض منافع در نظام سالمت خط قرمز دولت س
 5033 اردیبهشت 1ـ  (کارشناس حوزه سالمت)ی شمال
  سالمت حوزۀتعارض منافع در 

 

ه در ک یادن یهااز کشور یلیاست که ما برخالف خ ینا یتاست، اما واقع یتوان فن یواکسن دارا یدکشورمان در تول
 ینو ا یمنداشت یعملکرد ینرا انتخاب کردند چن یتکنولوژ ینفرم خاص تمرکز و بهترچند پلت  یواکسن رو یدتول

ر مزمن د یماریب یکتعارض منافع  .رودیمزمن در کشورمان به شمار م یماریب یکاز تعارض منافع است که  یناش
 یبخش دولت یبرا تواندینم کندیم یکاسب یکه در بخش خصوص یکس یحوزه سالمت کشورمان است به هر رو

 باشد. یخط قرمز دولت بعد یدوجود تعارض منافع در نظام سالمت با یندل بسوزاند با ا
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 فارس استعفا داد جیدر امور خل سیانگل رینخست وز ژهیفرستاده و
 5033اردیبهشت  0ـ  (سیانگل رینخست وز ژهیفرستاده و) 
 های جهانی تعارض منافعنمونه 

 

 یگریفارس پس از باالگرفتن جنجال بر سر نقش الب جیامور خلدر  سیانگل رینخست وز ژهیبه گزارش برنا،  فرستاده و
حاال به تعارض  سیانگل رتبهیمقام عال نیکرد.ا یریدر دولت، از مقام خود کناره گ یخصوص یهاشرکت یاو برا

 سوء استفاده کرده، متهم است. یمنافع اقتصاد یدر دولت برا گاهشیاز جا نکهیرشوه و ا افتیمنافع، در
ه عقد موفق ب یو یآن به لطف الب سیسهم دارد که شعبه انگل ییکایآمر یشرکت مهندس کیهزار پوند در  13ستریل 

 .شودیپوند برآورد م ونیلیم کیبه  کیقراردادها نزد نیبا دولت شده است. ارزش ا یشش قرارداد تجار
 خبرگزاری برنا 

 

http://esfahanemrooz.ir/?newsid=756514
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=756514
https://snn.ir/fa/news/928591
https://snn.ir/fa/news/928591
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1169668-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1169668-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 ای تعارض منافعمحتواهای چندرسانه
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  برنامه  یک در هفته  گذشته، 
 5033اردیبهشت  1/  آپارات / مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه / تعارض منافع در صنعت خودرو 

 یم یلیت چه دال صنع ینو عدم توسعه ا یهاست ادامه دارد. ناکارآمدکشور سال یمشکالت صنعت خودروساز
ه چه ب یدر صنعت خودروساز یساز یخصوص ی؟خصوص یااست  یدولت یتواند داشته باشد؟ صنعت خودروساز

تاه کو یپکل ینا در  است؟ یتعارض منافع هاییتچه موقع یرکشور درگ یخودروساز صنعت  منجر شد؟ یزیچ
 .یمتصر شرح دهآن را مخ یامدهایکشور و پ یتا تعارض منافع در خودروساز یمکرد یسع

 
 

  

https://www.aparat.com/v/5CJeV/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.aparat.com/v/5CJeV/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
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 غوغای تعارض منافع در نظام سالمت و بهداشت مجازی: فضای تحلیل
 واکسن کرونا هم قربانی تعارض منافع است

 
 محمد عادلی

 
مطلب در فضای مجازی  26 درمجموعماه، فروردین 13شنبه ام و سه62شنبه در هفتة گذشته و طی روزهای پنج

ترین مطالب را تولید توییت بیش 31منتشر شده است که در این میان کاربران توییتر با انتشار پیرامون تعارض منافع 
مطلب به این موضوع پرداخته و تنها یک پست اینستاگرامی در این مورد منتشر  31تلگرامی نیز  یهادر کانالاند. کرده

 شده است.

های گوناگون مانند اند و بر تعارض منافع در حوزهکاربران موضوعات مختلفی را مطرح کردههای گذشته مانند هفته

ها وضعیت تعارض منافع ترین حوزهیکی از مطرح اما؛ اندآموزش عمومی، بازار بورس و شوراهای شهر دست گذاشته

ونی گوناگاین اظهارات موارد اند. کرده موارد مختلفی را گوشزددر نظام بهداشت و سالمت ایران بوده است که کاربران 

ی بر هایی مبنگمانه شدنمطرحدهند که با پوشش میتا وضعیت واکسن کرونا ساختار مدیریتی وزارت بهداشت  را از

با توجه به داغ بودن بحث واکسن  رونیازاازة ورود واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به مردم شدت یافت. اج

 تعارض منافع در نظام سالمت است. یموردبررس، در این شماره موضوع اصلی شدهانیبکرونا و تعدد اظهارات 

 یل نظام سالمت درگیر تعارض منافعاز صدر تا ذ

وفور موردتوجه و نقد کاربران در فضای مجازی قرار گرفت وزارت بهداشت و از موضوعاتی که بهدر هفتة گذشته یکی 

جازی فضای م کاربرانوضعیت فعلی بهداشت و سالمت در ایران،  به با توجهمت در ایران بوده است. سازوکار نظام سال

 اند.هایی را دربارة این موضوع گوشزد شدهدر این نهاد دست گذاشته و نکته تعارض منافعبر نقاط مختلفی از 

قرار داده و معتقدند که آنچه بیش از همه سالمت مردم را  موردانتقادبرخی کاربران ساختار مدیریتی وزارت بهداشت را 

فعان اصلی ناست که بسیاری از مسئولین این وزارتخانه را پزشکان که خود یکی از ذی مسئلهتواند به خطر اندازد این می

ای میان ایران و دیگر ، به مقایسهsupremeدهند. چنانچه کاربری با نام های این وزارتخانه هستند تشکیل میسیاست

ین ا کهیدرحالز صدر تا ذیل وزارت بهداشت در تسخیر پزشکان است کند که در ایران اکشورها دست زده و اذعان می

 شود:امر در دیگر کشورها کنترل شده و از واگذاری چنین مناصبی به پزشکان جلوگیری می

کنند تا تخصیص بهینه منابع داشته باشند، دان یا حقوقدان را وزیر بهداشت میبعضی کشورها، یک اقتصاد» 

 اما جااین ،است مشخص هم شانکارنامه... اشته باشند و تعارض منافع را برطرف کنند ومدیریت منابع انسانی د

 یتقر) almost nothingپزشک است که  یک بهداشت، وزارت سخنگوی حتی و وزیر
 
در مورد مدیریت چیز( هیچ با

 .«داندمین

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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هایی حلراه ،منافع تضادمسئله تعارض و  با تأکید برتوییتر حق بر سالمت عمومی نیز کاربر دیگری در در همین راستا 

 کند:گونه مشکالت گوشزد میرا برای رفع این

ها و نهادهای موازی و ناکارآمد متولی امور بهداشت و سازی و تجمیع سازمانبا رفع تودرتویی نهادی و یکپارچه» 

های گردان، مشارکت و نظارت دموکراتیک و پدیده درب گذاراناستیسدرمان، برخورد با تعارض منافع مدیران و 

 «.از بودجه عمومی کشور و مدیریتی، افزایش سهم حوزه سالمت گیریبر روندهای تصمیم

 محدود به سازوکار مدیریتی 
ً
مختلف  هایح ُخرد نیز تعارض منافع گروهاین وزارتخانه نبوده و در سطاما این مسئله صرفا

ر دکاربرانی که این موارد از تعارض منافع را  .قرار گرفته است موردتوجهاعم از پزشکان، داروسازان، پرستاران و... نیز 

کنند. یبیان م بارهنیدراهای گوناگونی را اند بیش از هر چیز بر تبعات آن تأکید داشته و مثالگوشزد کردهسطح ُخرد 

تعارض  نتیجة ،بیوتیک در کشور را در کنار سایر عواملآنتی ازحدشیب، مصرف Reshad.kamangarنمونه  عنوانبه

داند که به علت تعارض منافع در پی بیشینه کردن سود مالی خود میها و اقدامات آن های داروسازیشرکتمنافع 

 هستند:

 .ستعامل پنجم هم نی در این کشور پنج عامل داشته باشه، تجویز پزشکان کیوتیبیآنت ازحدشیباگر مصرف » 

س، کمبود تجهیزات های داروسازی تولیدکنندهگرا و تعارض منافع شرکتترین عاملش پوپولیسم مصرفمهم

 «.کنید اضافه هم رو... دار و فروش بدون نسخه وآزمایشگاهی برای کشت موارد عالمت

Reza Kashef ای یدهچنین پد یکی از تبعاتبر یکی دیگر از اثرات تعارض منافع دست گذاشته و ، نیز در همین راستا

 داند:ملی نشدن نسخه الکترونیک میرا ع

وزارت بهداشت به دلیل تعارض منافع هرگز تمایل به اجرای درست نسخه الکترونیک و پرونده سالمت الکترونیک » 

 «ارد مگر آنکه فشار از باال باشد.ند

تم های گوناگونی را از سیسه و مثال، در رشته توییتی به بحث پیرامون تعارض منافع پرداختMohammad بنامکاربری 

ای به وضعیت ایران ندارد و بیش هرچند وی در سخنان خود اشارهکند. عنوان می و آموزشی تا نظام بهداشت قضایی

سعی داشته باشد نقدی به نظام بهداشت و سالمت ایران داشته باشد، وضعیت تعارض منافع در این حوزه و  کهآناز 

 تبعات آن را برای شهروندان مشخص کند:

 مردم جان از یا خواهندیم که هستند افرادی همواره دارند سروکار مردم جان با اینکه علت به پزشکی مشاغل» 

درمان  و کادر زان در درجه اول و پرستارانداروسا پزشکان،! ببرند در به سالم جان پزشکی قصور از یا و کنند تجارت

ا و هها، داروخانهداروسازان، صاحبان آزمایشگاه در این نوع از تعارض منافع پزشکان با قضات،وم. دیگر در درجه د

، های داروسازین حالت کارتلآورند! در ایافع بسیار خطرناکی را به وجود میکنند و تعارض مندیگران زدوبند می

خود را بر روی بیماران امتحان داروهای  نفروشند و پزشکان با همکاری داروسازاها میهای خود را به داروخانهدارو

https://iran-bssc.ir/activities/publications/books/15232/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/15850/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/15850/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/15850/
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 ! شکایتانددادهها رشوه کنند و در صورت فوت بیماران چون داروسازان با قضات روابط نزدیکی دارند و به آنمی

ند کنای و یا مسائل دیگر عنوان میرا چیز دیگری همچون بیماری زمینهشود و علت فوت مربوطه رد میاز پزشک 

 .«تا پزشک را تبرئه کنند

 واکسن کرونا؛ در گیرودار تعارض منافع

ست، ا بهداشت و سالمت به خود جلب کرده زةاز موارد ذکرشده، یکی از مسائلی که بیشترین توجهات را در حو فارغاما 

در مورد واکسن کرونا، اتفاقات زیادی رخ داده است که وضعیت آتی واکسیناسیون را  مسئله واکسن کرونا بوده است.

های وارداتی در دست نیست و مقامات برای مردم دچار ابهام کرده است. در این میان آمار دقیقی از تعداد واکسن

ر بشده نیز نامعلوم بوده و اخباری مبنی های تزریقن وضعیت واکسندهند. عالوه بر آمختلف آمار گوناگونی ارائه می

 که مطرح شده است. تمامی این موارد باعث شده است های در اولویتدریافت واکسن توسط افرادی به غیر از گروه

 های ایجادشده بپردازند.کاربران به بحث پیرامون این موضوع و چرایی ناکارآمدی

ر د منافع در واردات یا ساخت واکسن کرونا تعارضاز های سیاسی متفاوت به انحا مختلف به بحث کاربران با دیدگاه

برداری برای اند که از این مسئله در راستای بهرهاند. برخی دولت را در این میان مقصر شناختهداخل اشاره کرده

این امر را به علت خرید زمان و کسب موفقیت در مذاکرات  Reshad.kamangarکند چنانچه مقاصدی دیگر استفاده می

 داند:یای مهسته

؟ هدفشون آخه مگه قصدی برای خرید داشتن ،داشتم در مورد واکسن های مختلف خبراز تعارض منافع گروه» 

 .«طول دادن کرونا و انجام توافق بود دیگه

ای را در مذاکرات بر  دست باالتواند کند که تشدید وضعیت کرونا در کشور چگونه میهرچند این کاربر مشخص نمی

ن در پی آ معتقد است دولت دانست که توان ریشة این اظهارات را در این نوع نگاهدولت به همراه داشته باشد اما می

ر تهای مذاکره را کمی بیشسایر طرف های آمریکا،با ایجاد ارتباط میان وضعیت وخیم کرونا در کشور و تحریماست 

دهد که سطح اعتماد عمومی به نشان می ،ست باشد و خواه غلطر . این نگاه خواه ده کندها همرانسبت به رفع تحریم

 واضحپر . البته کنند ممکن است مردم قربانی دنیای سیاست شوندو برخی گمان می دولت در چه وضعیتی قرار دارد

-به که مسائل سیاسی و اما مشخص است النی را به دست آوردگیری کتوان با چند توییت چنین نتیجهاست که نمی

ولت دتواند بر ذهنیت مردم تأثیر گذاشته و بسیاری از اقدامات را نه ناشی از حسن نیت خصوص تحریم تا چه حد می

 دانند.به علت مواردی دیگر ب که

بسیاری  نیبنیدرادر بین کاربران این فقط دولت نیست که به تعارض منافع در زمینة ورود واکسن کرونا متهم شده است. 

واردات واکسن فرایند دانند که به علت تعارض منافع در های داروسازی داخلی را عاملی میدیگر از کاربران شرکت

نند بیهای داروسازی داخلی فرصتی را در اختیار خود میاین کاربران عقیده دارند که شرکت کنند.اختالل ایجاد می

https://www.mehrnews.com/news/5195676/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5195676/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5195676/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5195676/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/14318/
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آن خود کنند. در ادامه چند توییت از کاربران مختلف با همین نوع نگاه آورده توانند به مدد آن سود هنگفتی را از که می

 شده است:

های داروسازی داخلی نهفته. اگر مدیران بخش بهداشت در این سود چیز در سود و منافع سرشار شرکتهمه» 

گرفت معتبر قرار میدر نوبت خرید واکسن  0202تعارض منافع نداشتند، مثل همه جای دنیا ایران هم از دسامبر 

 «شد.واکسیناسیون آغاز می 0202 مارسو از ابتدای 

 «.داره منافع تضاد واکسن واردات با کامال  ... ست خودشطرف داروسازه معلومه یه طرف قضیه» 

 أارجی رو هم پس مرجع داخلی باید تعا باریکال!!!!! واکسن خ» 
 
 تضاد منافع به خاطر یید کنه!!!! و خب طبیعتا

های وزارت پزشکان انحصار بسازه و از این نمد هم بتونه مثل همه بخشکنه تا یید میأکنه یا محدود تنمی ییدأت

 .«برای جیب خودش یه کالهی بتراشه. همه شما پزشکان باید #خجالت_بکشید

ت دارند این ستاد عضوی برخی دیگر از کاربران نیز تیغ انتقاد را متوجه ستاد ملی مبارزه با کرونا کرده و افرادی را که در

 گوید:می بارهنیدرا ،پور، معاون وزیر بهداشتبا مخاطب قرار دادن جهان ابوالفوارس دانند.مقصر اصلی می

اولویت سند ملی واکسیناسیون با . ۱: سؤالپور، سالم. منطق نکات آقای روحانی قابل درکه. اما آقای دکتر جهان» 

سازی بشه درباره چرایی ارجح شد شفافآیا نمی. ۲حداکثری مردم؟ یا ارضاء نظرات اطباء؟  کردن منیاچیه؟ 

 «رو با واردات به مردم گفت؟ محرزشد تضاد منافع امثال آیا نمی. ۳بودن واکسن بر نوعش؟ 

هد که دنشان میگیرد اما این نکته هرچند مشخص نیست به چه علت فردی خاص در این ستاد زیر تیغ انتقاد قرار می

گیری کرده و مرجع راهنمایی مردم برای مقابله با کرونا باشد های مربوطه تصمیمستادی که قرار است در مورد سیاست

 اعضای آن مقصر اصلی  تنهانهنان وضعیتی گرفتار شده است که به چ
ً
اعتماد مردم را به خود جلب نکرده است که اساسا

 و به علت تعارض منافع.  نه به همآن هستندوضعیت موجود 
ً
ته شد که گف نیازاشیپعلت اشتباه یا ناکارآمدی که تعمدا

گیری کلی کرد اما در چنین وضعیتی این اظهارات پراکنده نشان توان به استناد چند پیام در فضای مجازی نتیجهنمی

 مردم را با خود همراه کنند. انددهد که تا چه حد نهادهای مسئول توانستهمی

 و واگذاری خرید واکسن به بخش خصوصبرانگیز، بحث ما در کنار موارد بحث شده، یکی دیگر از موضوعات بحثا

طبق ده شفروش آن به کسانی است که حاضرند نه به رایگان که با پرداخت مبلغی آن را تهیه کرده و خارج از نوبت معلوم

 تزریق کنند.ناسیون سند ملی واکسی

های بازرگانی در واردات کاربری به نام مهدی طاهری در رشته توییتی دخیل شدن بخش خصوصی با سردمداری اتاق

ز به آن اضافه شده و وضعیت را داند که در ادامه تعارض منافع نیواکسن را چیزی جز نشانی از ناتوانی دولت نمی

 سازد:تر میتر و وخیمیدهپیچ

https://www.isna.ir/news/1400012917307/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2
https://www.isna.ir/news/1400012917307/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2
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دهند که ماهه برای واردات واکسن را طوری انجام میی است، تالش چندلتی که شعارش سیاست خارجدر دو» 

های شکست مذبوحانه چاره کار را شرکت نیبعدازا. ماه ۳دوز در  ونیلیم ۲شود وضعیت فعلی: واردات کمتر از می

 ؛ کنندخصوصی معرفی می
 
های بازرگانی است. تعارض منافع هم ناتوان است و چاره در اتاق یعنی دولت اساسا

 .«کاتالیزور این ماجرای کثیف است

شود که تعارض منافع مدیران تقویت طور که این کاربر اشاره داشت ناتوانی دولت در امور مربوطه منجر به آن میهمان

 با شده و اقداماتی ذیل سیاست
ً
ن در توامی آنچه نیازهای شهروندان در تضاد هستند.های کالن انجام شود که اساسا

ی وخیمی بیشترین اعتماد عموم ر چنین موقعیتپایان گفت این است که در نظر بخشی از جامعه، نهادهایی که باید د

م ددرستی در میان مر اعتمادی بهاین حس بی کهنیارا از آن خود کرده باشند، در وضعیتی بحرانی قرار دارند. فارغ از 

توان فهمید که چرا بسیاری از مردم به تذکرات نهادهایی مانند ستاد ملی مبارزه با کرونا شکل گرفته باشد یا خیر، می

 توان نتایج آن را مشاهده کرد.می یهای نوروزکنند چنانچه در شدت مسافرتتوجه نمی
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 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
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