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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 
 ها و امیدهادرآمد: دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی: چالش

 
 سعید هراسانی

 
نظران و اساتید حوزه تعارض منافع و فساد به سازمان تأمین اجتماعی با دعوت از صاحب 0011تیر  22شنبه روز سه

پرداخت.  ها و مؤسسات تابعهاندیشی درباره دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهم
ون های متنوعی همچاین دستورالعمل که در تاریخ پنجم تیر امسال توسط رئیس سازمان ابالغ شد شامل بخش

اشخاص مشمول، مصادیق تعارض منافع، الزامات اشخاص مشمول در معرض تعارض منافع، مقدمه، تعاریف و 
 شود.ضمانت اجرا و سایر مقررات می

جرایی در های اعنوان اولین نکته باید اشاره کرد که صرف طرح بحث مدیریت تعارض منافع و تبدیل آن به بخشنامهبه

فال نیک گرفت. با توجه به بالتکلیف ماندن الیحه مدیریت تعارض  های دولتی و عمومی غیردولتی را باید بهسازمان

 اقدام به طراحی بخشنامهمنافع در مجلس شورای اسالمی، دستگاه
ً
های مدیریت تعارض منافع های اجرایی رأسا

 ولتی وهای اجرایی داند. این مسئله فتح باب مناسبی از موضوع تعارض منافع و نحوه مواجهه با آن در سازمانکرده

 عمومی است.

همچون  شده در بخشنامهدستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مفاهیم به کار گرفته

شود موقعیت تعارض منافع، منفعت شخصی، بستگان، تأثیر ناروا، هدیه، کمیته مدیریت تعارض منافع و غیره آغاز می

 دهد.صورت عمومی موردبحث قرار میو سپس مصادیق تعارض منافع را به

 شده است که شامل:الزامات اشخاص مشمول در معرض تعارض منافع در این بخشنامه در قالب هشت بخش ارائه

 گیریمنع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه تصمیم 

 ممنوعیت از مداخله در معامالت سازمان 

 زمان دو یا چند پستمنع یا تحدید تصدی هم 

 ید کسب درآمدمنع یا تحد 

 منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره 

 های خصوصیسهامداری در شرکت 

 منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک و هدیه 

 سفرهای خارجی 
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 نمایش کارآمدی

 جانبه است کهدهنده یک متن کامل و همهمطالعه بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی نشان

ض منافع را پوشش داده است. به لحاظ فرمی متن از انسجام قوی برخوردار است و در استفاده از کلمات تمام ابعاد تعار

و جمالت استانداردهای قانونی به خوبی رعایت شده است، تا آنجا که برای مثال برای جلوگیری از عدم شفافیت در 

 امکان فرار از بخشنامه فراهم نباشد. آمده است تا« یا چند پست»زمان پس از دو عبارت بخش تصدی مشاغل هم

ا در های متعددی ر توان چالشاما اگر از نگاه شکلی فراتر رفته و قابلیت اجرای دستورالعمل را موردتوجه قرار دهیم، می

کند. در نظریه توانمندسازی حکومت از این اقدامات برابر اجرای آن مشاهده کرد که عمال امکان اجرای آن را ضعیف می

شود. نویسندگان کتاب توانمندسازی حکومت برای نشان دادن عینی این یاد می« نمایش کارآمدی»ت عنوان تح

های گسترده دولتی در تمام کشورهای جهان به موضوع با استفاده از صنعت اغراق و همچنین طعنه به سندنویسی

جنس کاغذ ساخت که از دور شکیل و محکم توان پلی را از گویند میکنند. نویسندگان میهای کاغذی اشاره میپل

 تواند از آن عبور کند.نماید، اما هیچ خودرویی نمیخود را می

وضوح دارای ایراداتی از این جنس است که امکان بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی نیز به

طور کامل در سازمان تأمین اجتماعی گاه بهامه هیچتوان مطمئن بود که این بخشنبرد و میاجرای آن را زیر سؤال می

شده در جلسه همفکری درباره این دستورالعمل نیز توان در مباحث مطرحاجرا نخواهد شد. این موضوع را حتی می

ترین سؤال و ابهامشان امکان اجرای این بخشنامه و آینده آن کنندگان اصلیاتفاق مشارکتمشاهده کرد که قریب به

 ترین نکات مورد غفلت درباره این دستورالعمل موردبحث قرار گیرد.شود مهمدر ادامه این یادداشت تالش می بود.

 ی مسئله محوریجابهنگری جامع

ق یک از مصادینگر است و نخواسته هیچدستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی بسیار جامع

کننده نخواهد بود، بخصوص آنکه به لحاظ نگری همواره کمکر دهد. اما این جامعتعارض منافع را مورد غفلت قرا

های مصادیق تعارض منافع با توجه به ساخت و ها وجود نداشته باشد. جدای از آنکه اولویتعملی نیز امکان اجرای آن

روابط خویشاوندی مسئله  که امکان دارد در یک کشورسازمانی هر کشور متفاوت از یکدیگر است و درحالیفرهنگ 

ترین موقعیت تعارض منافع اصلی تعارض منافع محسوب شود، اما در کشور دیگر استفاده از رانت اطالعاتی اصلی

 باشد.

های های مدیریت تعارض منافع نیازمند طراحی نقشه ریسک موقعیتدهد که تدوین دستورالعملاین موضوع نشان می

ماد ها فراگیرتر بوده و بیشترین ضربه را به اعتتلف است و بسته به اینکه کدام موقعیتهای مختعارض منافع در سازمان

های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مثال، بررسیعنوانزند موردتوجه قرار داد. بهعمومی و کارکرد سازمان می
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ه های تعارض منافع در ایران است کتترین موقعیدهد که اشتغال بیرونی و روابط پساشغلی یکی از پردامنهنشان می

 مشکالت جدی نیز پدید آورده است.

عالوه براین فرهنگ برخی کشورها بعضی از مصادیق تعارض منافع را ضد ارزش تلقی نکرده و درنتیجه مواجهه با آن 

افع ارض منهای تعارض منافع تنها باعث ضایع شدن کل فرایند مدیریت تعصورت دفعی و در کنار سایر موقعیتبه

شود عنوان یک رفتار فرهنگی محسوب مییافته بهتر توسعهمثال هدیه در بسیاری از کشورهای کمعنوانخواهد شد. به

تنها نیازمند اقدامات هایی نهای در مواجهه با آن وجود ندارد. بدیهی است که چنین پدیدهکاریو هیچ نوع پنهان

یر ها در کنار ساهای تعارض منافع هستند، بلکه حتی قرار گرفتن آنفرهنگی و متفاوتی نسبت به دستورالعمل

 توان به نادیده گرفتن کل بخشنامه منجر شود.های تعارض منافع میموقعیت

 تنها ضددر ایران نیز اشتغال بیرونی و روابط پساشغلی با عنوان دوشغله بودن یکی از مسائل فرهنگی است که اغلب نه

ای شود. تالش برای کسب روزی بیشتر بر نفعان به انحاء مختلف ارزش تلقی میبلکه توسط ذی شود،ارزش تلقی نمی

ها برای ترین استداللباال عمدهخانواده در مشاغل رده متوسط و استفاده از تخصص در هر جای ممکن در مشاغل رده

زنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و یا های تأمین اجتماعی به باها است. برای مثال واسپاری کارگزاریاین موقعیت

 شود.فعالیت پساشغلی مسئوالن بانک مرکزی در شبکه بانکی با همین استدالل انجام می

 عدم وجود پشتیبانی قانونی

دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در تأمین اجتماعی از پشتیبانی قانونی مطلوبی برخوردار نیست و محتمل است که 

های مدیریت تعارض منافع های قبلی ابالغ بخشنامهدر دیوان عدالت اداری ابطال شود. تمام تجربهبخشی از مفاد آن 

در ایران نشان داده است که با مقاومت بدنه اداری مواجه خواهد شد و طرف شکایت در دیوان عدالت اداری قرار خواهد 

ت قانونی برای آن در نظر گرفته نشود، با شکسهای قوی های حقوقی و پشتیبانیکه ظرافتگرفت. بنابراین درصورتی

 مواجه خواهد شد.

نگری است که بخشنامه تمام ابعاد تعارض منافع را بدون بخشی از مشکل عدم پشتیبانی قانونی ناشی از همین جامع

وان تد میطور جدر نظر گرفتن بافت اداری، سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران موردتوجه قرار داده است. تا آنجاکه به

شده برای مشموالن در دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد. در ادامه توجهی از الزامات طراحیگفت بخش قابل

 شود تنها برخی از این مصادیق موردبحث قرار گیرد.تالش می

تأمین های سازمان که درباره سمت 81جز ماده شده در این دستورالعمل بههای پساشغلی اعمالتمام ممنوعیت

های شوند محدودیتاجتماعی است و در تبصره آن قیدشده است که افراد پیشنهادی برای نصب در سمت متعهد می

نیز امکان دارد خالف  81کند. حتی خود ماده پساشغلی را رعایت کنند، غیرقابل اجرا بوده و قانون از آن پشتیبانی نمی

مبنی بر تسری تمام  62ل شود. نکته مهم آن است که ذکر ماده قانون در نظر گرفته شود و در دیوان عدالت ابطا
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در صورت امکان »های تعارض منافع پس از بازنشستگی با قید های فصل الزامات مشموالن در موقعیتمحدودیت

 دهنده ابهامات گسترده در این حوزه است.نشان« تحقق

ها از سوی اشخاص دستورالعمل که خدمت درخواستی آندستورالعمل نیز تاکید دارد ارجاع امور متقاضیانی  81ماده 

قابل انجام است )مثل پزشکان سازمان تأمین اجتماعی( به دفتر یا موسسه خصوصی که مشمول یا اقوام وی در آن 

نفع باشند ممنوع است. این بخش نیز با ابهامات حقوقی مواجه است و مشخص نیست سازمان چنین سهیم یا ذی

 شند یا خیر.حقی را داشته با

های مشاوره، حسابرسی، نمایندگی و بازرسی توسط مشموالن این دستورالعمل نیز درخواست یا قبول سمت 62ماده 

دستورالعمل در نهادهای متناظر یا مشابه عمومی و خصوصی را که از منظر موضوع با سازمان مشابهت دارند ممنوع 

دیده نشده است، در صورت  شغل کیاز  شیب یتصد تیممنوعنون کند. با توجه به اینکه مفاد این ماده در قامی

 شکایت با مشکل مواجه خواهد شد.

های حقوقی این دستورالعمل مطرح کرد، برای مثال قطع همکاری با کارکنانی توان از چالشهای دیگری نیز مینمونه

ها تنها برای ذکر این نکته است این نمونه شده باشد، امایک تا سه انجامهای درجهها توسط فامیلکه فرایند جذب آن

 به حل مسئله منجر نخواهد شد و می
ً
تواند در سطح پلی کاغذی باقی که مشخص شود چگونه نمایش کارآمدی حتما

کارآمد  هایشده در دستورالعمل ضروری بوده و باید با شیوهبماند. البته ضروری است یادآوری شود که تمام مفاد مطرح

چون هایی همد، اما نکته اینجاست که با علم به این نکات باید راهکارهای واقعی برای مدیریت موقعیتمدیریت شو

 سهامداری و ارتباطات پساشغلی را فراهم کرد.

 عدم توجه به بافت و تقلید همسان

ای رالعمل بر دهد. دستواین مسئله بیش از همه خود را در ضمانت اجرای دستورالعمل مدیریت تعارض منافع نشان می

کند، ها تمام مشمولین را موظف به گزارش تخلفات به کمیته تعارض منافع سازمان میاطمینان از افشای تمام موقعیت

توجهی از مواد این دستورالعمل برابر توان چنین کاری را انجام داد؟ بخش قابلاما سؤال اصلی آن است که چگونه می

اند که قوانین و یافته است، اما طراحان این بخشنامه فراموش کردهبا قوانین موجود در کشورهای توسعه

ه یافته است کهای مدیریت تعارض منافع در کشورهای پیشرفته مبتنی بر یک نظام نهادی توسعهدستورالعمل

دنی ه مهای قدرتمند جامعتر از همه کنترل سازمانهای آزاد، شفافیت، افشای اطالعات، دولت الکترونیک و مهمرسانه

 شود.بر سازمان را شامل می

شود نفس یافته میدیگر آنچه باعث ضمانت اجرای مقررات مدیریت تعارض منافع در کشورهای بیشتر توسعهعبارتبه

کند. ضمانت ها تنها مبنای حقوقی برای مواجهه با تعارض منافع را فراهم میآن مقررات نیست و این دستورالعمل

مثال افشای تمام عنوانصل شفافیت، دولت الکترونیک و نظارت جامعه مدنی است. بهاجرای این قوانین حا
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سازی این قراردادهای سازمان برای عموم مردم و کنترل این قراردادها توسط نهادهای جامعه مدنی و درنهایت برجسته

ن خواهد برد. بدون وجود چنین های آزاد امکان هر نوع تخطی از قواعد مربوط به معامالت را از بیموارد در رسانه

 توان با تعارض منافع و تمام پیامدهای آن مواجه شد.وجه نمیهیچخلوت بهسازوکارهایی و تبدیل سازمان به حیاط

که فرایندهای ها برای مدیریت تعارض منافع است. درصورتیاز طرف دیگر بستر نهادی مناسب بخشی از تالش

تواند تبدیل به اختالالت سازمانی شود. عالوه شود، قواعد مدیریت تعارض منافع میصورت بهینه طراحی نسازمانی به

های سازمانی است. برای مثال در بخش پزشکی، ای از مصادیق تعارض منافع ناشی از محدودیتبراین بخش عمده

 کننده از پزشکانایتهای طبی ناشی از نبود یک نظام منسجم و حمدرمان القایی و ارجاعات غیرضروری برای آزمایش

است. نظام بهداشت انگلیس برای مواجهه با این مشکل یک دستورالعمل قطور درباره نحوه عملکرد پزشکان در شرایط 

بر اساس  کند بیمار چه عالئم بالینی اولیه دارد وتشخیصی متفاوت است. یعنی پزشک نظام بهداشت انگلیس تعیین می

دهد. نکته مهم آن است که هرگونه ایراد در فرایند درمان بر اساس راهنما مسئولیتی یراهنما فرایند درمان را انجام م

 برای پزشک به همراه نخواهد داشت.

توان از الگوهای متداول مدیریت تعارض منافع استفاده ای میبنابراین تنها در صورت وجود چنین نظام نهادی قوی

اید راهکارهای محلی که با در نظر گرفتن بافت اداری، سیاسی و ای وجود ندارد، بکرد و اگر چنین فضای نهادی

محور مدیریت تعارض های محلی و بافتاجتماعی امکان مدیریت تعارض منافع را فراهم آورد، استفاده کرد. سیاست

ل از صهای معمول مدیریت تعارض منافع نباشد، اما با مبنا قرار دادن نتیجه حامنافع اگرچه ممکن است شبیه رویه

 تواند راهگشا و مثمر ثمر باشد.اقدام می

قدامی نوبه خود اعنوان مخلص کالم باید بیان کرد که طرح دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین بهبه

طور که رئیس سازمان تأمین اجتماعی بیان کرده است، صرف ایجاد گفتمان ستایش و ارزشمند است و همانقابل

ها تواند مفید و راهگشا باشد. از طرف دیگر توجه به مفهوم تعارض منافع در سازمانارض منافع در کشور میمدیریت تع

کند. اما نکته مهم آن است که در تر برای مدیریت تعارض منافع را فراهم میتدریج امکان اجرای اقدامات عملیاتیبه

ان باید اقدامات کارآمد و مسئله محور در دستور کار قرار صورت تمایل واقعی برای مدیریت تعارض منافع در یک سازم

 گیرد.

*** 

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

 یاختصاص یدر گفتگو یساختمان وزارت راه و شهرساز یدفتر توسعه مهندس رکلیمد یقهرود یعبد محمدیعل  

ظام ن یهاسازمان یهارهیمد أتیه یاعضا یاز برخ ریتعارض منافع اظهار داشت: به غ تیریمد یبا خبرنامه هفتگ

مذکور مطرح  یهاعضو سازمان 060222 یبخشنامه  تعارض منافع از سو یبا اجرا ینه تنها مخالفت ،یمهندس
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شور ک ینظام مهندس یامر نشان از دغدغه اعضا نیاز بخشنامه صورت گرفت که ا زین یدیشد تینشد بلکه حما

 نسبت به موضوع است.

سازمان، از  نیا سیبا حضور رئ ینشست یبا برگزار ریت 66شنبه در روز سه یاجتماع نیسازمان تام یحقوق معاونت 

 یتماعاج یاز شرکا یو جمع یساالر ینشست مصطف نیکرد. در ا ییتعارض منافع سازمان رونما تیریبخشنامه مد

 بخشنامه پرداختند.  نیسازمان به طرح بحث در مورد ا نیا

کشاکش » یریتصو یهابرنامه یاز سر گریدو برنامه د یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم یتوانمندساز مرکز 

 یبا حضور مرحوم محمدرضا نجف «تعارض منافع در صنعت خودرو»خود منتشر کرده است.  گاهیرا در پا« منافع

مشاور طرح تحول صنعت  یطاهر ثمیو تفحص از صنعت خودرو و م قیسابق مجلس و مسئول طرح تحق ندهینما

و  معاون سابق وزارت بهداشت یور محمدرضا واعظ مهدوبا حض «تعارض منافع در نظام سالمت و درمان»خودرو و 

 دو برنامه است.  نیا نیدانشگاه تهران عناو یاسیدانشکده علوم س یعلم ئتیعضو ه انیاشتر ومرثیک

ا که تعارض منافع آشکار ب یاتیمال زیهزار مم 62اطالعات، وجود  یفناور ییاجرا یشورا ریاصل، دب یباقر رضا 

 کردن اقتصاد عنوان کرد. تالیجیاز قفل د یدارند را مصداق اتیکردن مال یکیالکترون

 
 ۰۰۱۱تیر  72مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 حفظ حقوق عامه ای و دولت برایهای حرفهافزایی انجمنضرورت هم
فتر د رکلیمد یقهرود یعبد محمدیعلبا  اختصاصی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافعی گفتگو

 یساختمان وزارت راه و شهرساز یتوسعه مهندس

 موافق اجرای بخشنامه  تعارض منافع هستند ،های نظام مهندسیبدنه سازمان

 

ترویجی مرکز توانمندسازی حاکمیت و  -وهشی ژکارشناس پ) شرکتافسانه 
سی نظام مهندی مدیره نهمین دورهی برگزاری انتخابات هیئتدر آستانه :(جامعه

منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در » ها بر سر بخشنامه، مناقشهساختمان
ف قضیه طیاین سوی یک. باال گرفته است «ارائه خدمات مهندسی ساختمان

در سوی دیگر، طیفی از اعضای نظام مهندسی  ای از مهندسان ساختمانگسترده
از تداوم وضعیت فعلی ندارند، گروه دوم برای  . هرچند گروه اول منافعیهستند

کنند. در این خصوص مرکز توانمندسازی حاکمیت حفظ منافع خود در برابر اجرای این بخشنامه مقاومت و رایزنی می
گو وزارت راه و شهرسازی به گفت محمد عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمانعلیو جامعه با مهندس 

 نشسته است.

 

 سیستم و هستند طلبیمنفعت و انحصار ایجاد عامل اصناف و ایحرفه هایانجمن معتقدند برخی 

 متمقاو آیا. کند کار( مهندسان خود اینجا در) نهایی کاربران با باید اصناف با همکاری جای به دولتی

 ادعا مینه بر شاهدی توانمی را متعارض منافع مدیریت دستورالعمل مقابل مهندسی نظام سازمان

 همکاری کلیت به تعمیم قابل و است سازمان این از بخشی مقاومت از ناشی اینکه یا کرد قلمداد

 و مهندسی نظام سازمان تعامل کلی طور به نیست؟ شهرسازی و راه وزارت با مهندسی نظام سازمان

 کنید؟می ارزیابی چطور را شهرسازی و راه وزارت

 

سئولین ذیربط در هر پست و مقامی هستند که در جایگاه تصمیم گیری و تصمیم مخاطب اصلی بحث تعارض منافع، م

توانند تصمیماتی اتخاذ کنند که از ِقبل آن، منافعی برای خود حاصل نمایند و در واقع ارجحیت منافع سازی می

وق ای دفاع از حقشخصی، صنفی بر منافع عمومی شکل بگیرد. از این رو، حاکمیت در معنای عام وظیفه دارد در راست

شرایط این تعارض منافع را به نفع ذینفعان مرتبط در جامعه مدیریت نماید. لذا حاکمیت در بحث تعارض منافع  ،عامه

 با افراد ذینفع روبرو است و انجمن
ً
ای و صنفی بواسطه نقشی که در زمینه تصمیم گیری نسبت به های حرفهمستقیما

 
ً
 مخاطب اصلی این موضوع هستند.  شرایط حوزه کاری خود دارند، قطعا

http://www.irceo.net/
http://www.irceo.net/
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های نظام های سازماندر خصوص مقاومت برخی هیأت مدیره

های وزارت راه و شهرسازی، هر مهندسی استانی در اجرای بخشنامه

که  12چند این بحث دور از ذهن نبوده و از همان ابتدا )اواخر سال 

د نیز شاه در این ارتباط صادر شد(بخشنامه وزیر وقت راه و شهرسازی 

های نظام های سازمانهایی از سوی برخی هیأت مدیرهمقاومت

مهندسی استانی در خصوص بخشنامه موصوف به تعارض منافع بودیم 

تا جایی که حتی ریاست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز 

مکاتباتی در جهت بی اثرکردن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی با 

ها انجام داد اما آن چه بدیهی و قطعی است توجه به جایگاه حاکمیتی وزارت راه و ی استانهای نظام مهندسسازمان

 شهرسازی و اتخاذ تصمیم در حیطه اختیارات قانونی وزیر محترم در این موضوع است. 

ونی انهم بدون ایراد به مبانی قهای نظام مهندسی آنقرار نیست به دلیل مخالفت برخی اعضای هیأت مدیره سازمان

ای، حاکمیت از وظیفه خود در حفظ و رعایت حقوق عامه چشم پوشی نماید. جالب آن است به غیر از چنین بخشنامه

نه تنها مخالفتی با اجرای بخشنامه  تعارض منافع از سوی  ،های نظام مهندسیهای سازمانبرخی اعضای هیأت مدیره

شدیدی نیز از بخشنامه صورت گرفت که این امر نشان از  های مذکور مطرح نشد بلکه حمایتعضو سازمان 060222

 دغدغه اعضای نظام مهندسی کشور نسبت به موضوع است.

 اعالم می
ً
 از سوی بخش معدودی از اعضای هیأت مدیرهشود این مخالفتبا این حال صراحتا

ً
های های سازمانها صرفا

یعی است ولی باید توجه داشت تصمیمات وزیران محترم ها مطرح شده که البته در جای خود طبنظام مهندسی استان

 شود با جنجال وراه و شهرسازی وقت و فعلی، جزو تکالیف قانونی و در چهارچوب اختیارات قانونی ایشان بوده و نمی

 جلوی اجرای ضوابط قانونی را گرفت. ،هیاهو

برنامه ریزی جدی جهت اجرایی شدن مفاد آن  نکته بعدی آن که با ابالغ بخشنامه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی،

شروع شده است. در این بین هماهنگی مناسبی بین شورای مرکزی نظام مهندسی و نیز وزارت خانه وجود دارد. هر 

های نظام مهندسی، در ارائه اطالعات صحیح مربوط به کارکرد اعضای چند شاهد آن هستیم که عملکرد برخی سازمان

رود با ورود جدی شورای مرکزی به این موضوع، بتوانیم شفاف نیست و ابهام دارد ولی انتظار میهیأت مدیره خود، 

 های نظام مهندسی شاهد باشیم.اجرای شفاف و دقیق بخشنامه تعارض منافع را در حوزه سازمان

 

 نافع،م رضتعا مورد در اسالمی آقای اخیر بخشنامه یا آخوندی آقای توسط دستورالعمل ابالغ از قبل آیا 

 برای را مهندسی نظام سازمان تاثیرگذار هایبخش حمایت که بود کوشیده شهرسازی و راه وزارت

 شود؟ طی سازیمجاب سیر نوعی و کند جلب زمینه این در همکاری
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در خصوص زمینه سازی برای ابالغ بخشنامه، این موضوع مورد توجه بوده به طوری  

کزی در این زمینه صورت گرفت که نشان دهنده که  مکاتباتی از سوی شورای مر 

آمادگی شورا برای طرح و اجرای موضوع است. هر چند ادعای اخیر ریاست محترم 

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در خصوص انجام هماهنگی با وزارتخانه جهت 

 حل موضوع تا قبل از زمان برگزاری انتخابات از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی رد  

دهد شورای مرکزی نظام مهندس ساختمان  با اشراف شد اما همین امر نشان می

پیشاپیش نسبت به این موضوع دغدغه داشته و بدنبال حل آن البته  ،نسبت به موضوع

 به شیوه خاص مدنظر خود بوده است. 

 

 نظر هب ازیشهرس و مسکن حوزه در منافع تعارض مدیریت دستورالعمل ابالغ چالش تجربه به توجه با 

 اجرایی هایدستگاه اگر یعنی گرفت؟ مشابه هایحوزه برای توانمی درسی چه تجربه این از شما

 و یگرتنظیم برای حاکمیتی وظایف تقاطع محل که هاییحوزه در مشابهی هایدستورالعمل بخواهند

 باید را هایینیاز پیش چه کنیدمی فکر کنند، صادر است صنفی هایانجمن منافع و عمل یحیطه

 شود؟ ایجاد کمتری چالش که کنند رعایت

 

های تعارض منافع برای تصمیم گیران و تصمیم سازان واضح تر از آن است که اصل ضرورت مقابله با ایجاد موقعیت

افع ننیازی به تاکید داشته باشد. این که هر فرد مسئول در هر پست و مقامی بداند باید از قرارگیری در موقعیت تعارض م

اجتناب نماید و یا در صورت قرارگیری در این موقعیت، از پست و منصب خود کنار رود، آن قدر مبهم و سوال برانگیز 

نیست لیکن با توجه به سابقه نه چندان طوالنی این موضوع در کشور، باید اطالع رسانی الزم به جامعه صورت پذیرد و 

 ر این قضیه مهم و موثر است.همچنین ضرورت پیش بینی قانون شفاف و جدی د

ه ها از محل تعارض منافع بای بدانند که بزرگترین آسیبدر واقع قبول این قضیه که اعضای یک حرفه و صنف حرفه

همراهی در اجرای جدی مقررات و حتی مشارکت در تنظیم  ،کلید اصلی ماجراست و در ادامه ،شودسیستم وارد می

 باشد.ا مصادیق تعارض منافع میضوابط، رمز موفقیت در برخورد ب

ای به عنوان واسطه بین حاکمیت و اعضای خود و بهره برداران از خدمات حرفه ای، نقش های صنفی و حرفهانجمن

همراهی ایشان در رعایت حقوق عامه است.  ،مهمی در مدیریت امر دارند و توقع حاکمیت )وزارت راه و شهرسازی(

های جدی موضوع تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی موید ضرورت همراهی سازمانها و پیگیری تجربه اخیر طرح

 های مذکور در همکاریای مرتبط با موضوع است. امید است که سازماننظام مهندسی ساختمان به عنوان تشکل حرفه

وثری داشته باشند و های تعارض منافع در حوزه  مهندسی ساختمان، عملکرد خوب و مو همراهی در اجرای بخشنامه

 سربلند از این آزمون بیرون بیایند. 
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 گرسازمان غذا و دارو ناظر باشد، نه مداخله
 8022تیر   62ـ ( کشور یهاداروخانه یعال یشورا سییر)ی زراع یمهد
  سالمت و درمانحوزۀ تعارض منافع در 

 

ها، معتقد است: در داروخانه یرانیا یداروها یشدن برخ ابیکشور با اشاره به کم یهاداروخانه یعال یشورا سییر

و واردات به کمبودها دامن  دیو تول عیدر سازمان غذا و دارو در مراحل توز یو مداخالت دستور حیصح تیریعدم مد

 تیعبا جم خاص متناسب یمطابق با استانداردها دیدارو با ییایجغراف عیتوز یپراکندگ نکهیا انیبا ب یزراع زده است.

نندگان ک عیو توز دیبه تول یو فن قیدق یزیرو ... انجام شود، گفت: ساختار سازمان غذا و دارو، اجازه برنامه مارانیو ب

سازمان، مانع از  انهیگراباشد، اما متاسفانه ساختار مداخله ظرو نا گذاراستیس دی. سازمان غذا و دارو بادهدینم

 یذاراستگیو س نیقوان نیبا تدو میتقاضا دار یاسالم یو مجلس شورا دیجد .  از دولتشودیصنعت دارو م ییایپو

از تعارض منافع  یریجلوگ ی. ضمنا براردیمناسب خود قرار گ گاهیکند که سازمان غذا و دارو در جا یکار ح،یصح

 شته باشند.در صنعت دارو را ندا تیریسازمان تا چهار سال پس از خروج از سازمان حق مد رانیشود مدمی هیتوص
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 ساختمان یتعارض منافع سازمان نظام مهندس یکارزار مل
 8022تیر  62ـ عصرکار  یلیتحل یخبر گاهیپا
  مسکن و شهرسازیحوزۀ تعارض منافع در 

 

 یمحترم راه و شهرساز ریوز هیابالغ قیکامل و دق یمطالبه اجرا»با عنوان  یاز مهندسان در بستر کارزار اجتماع یجمع

 و وزیر راه و شهرسازی دیجمهور جد سییقانون شدند و به ر یخواستار اجرا یدر سطح مل« منافعتعارض  نهیدر زم

 یبرا یاز مهندسان قانون تعارض منافع را اقدام مثبت وزرات راه و شهرساز یبرخ نوشتند. گشادهسر  یانامه زین

 د.داننعدالت می یرس به سوساختمان استان فا یسازمان نظام مهندس یریو جهت گ یاز فساد احتمال یریجلوگ

 مهندسان نسبت به قانون تعارض منافع آمده است: یمطالبه گر یاز کارزار مل یبخش در

مان ساخت یمهندس یهاپانصد هزار نفر عضو از نحوه عمل و نگرش سازمان شیساختمان کشور با ب یجامعه مهندس»

 یهااناز سازم یاریحاکم بر بس یرپاسخگویو غ رشفافیدر حوزه تعارض منافع به ستوه آمده است. فارغ از ساختار غ

 یهاگاهیداده از جارخ یهااز انواع سوء استفاده یهمواره شاهد انتشار اخبار ،یمرکز یساختمان و شورا یمهندس

ل منع تکف» هیکامل ابالغ یاجرا ر،یتفس نیا با .میابوده یمرکز یو شورا یمهندس یهامختلف در ارکان سازمان

 8۸12/86/6۲مورخ  ۸26۲21/822/26به شماره  یابالغ «شودیتعارض منافع م جادیکه باعث ا ین امورهمزما

 ریساختمان آن هم بدون تفس یمهندس یهادوره انتخابات سازمان نیداوطلبان شرکت در نهم تیصالح یدر بررس

کارزار  نیرخواست امضاکنندگان امورد د یصاحب منصب به منافع عموم تیمنافع اقل جحانو البته ر یپردازهیو نظر

  « قرار دارد.
 پایگاه خبری عصر کار 

 

https://www.isna.ir/news/1400041913486
https://www.isna.ir/news/1400041913486
http://asrkar.ir/2021/07/11
http://asrkar.ir/2021/07/11
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 و تعارض منافع دور کیتعارض منافع نزد
 8022تیر  68ـ ( ساختمان استان خوزستان یمهندسعضو سازمان نظام)ی ابوالفضل طبرزد

  مسکن و شهرسازیحوزۀ تعارض منافع در 
 

قانون  یائاجر  نامهنییآ 18ماده  2و الف  0مکرر و بند الف  6در ماده یاجرائ نامهنییآ هیتعارض منافع در اصالح یپا
نفعت م حیترج نهیشقوق تعارض منافع، به گز نیشد. فعال در ب دهیو کنترل ساختمان وسط کش یمهندسنظام

زمان هم یدر زمان تصد شودیاست و باعث م زرگآفت ب کیکه  میتوجه داشت شتریب ینسبت به منفعت عموم یشخص
 که آن را حق خود بداند. یطور خودش را سفت بچسبد؛ یحرفه، فرد منفعت شخص ایچند شغل  ایدو 
عارض ت زیآن ن گرید یدر جاها م،یندازیب یساختمان کشور )و استان( نگاه یمهندسبه ساختار سازمان نظام یوقت

االن با ابزار موجود کدام قابل رفع و حل است  دید دیاما با شود؛یم دهید یمنفعت شخص حیترج نیمنافع بر وزن هم
همچون اصالح قانون قابل رفع و حل است،  یرا که با ابزار گریو موارد د میبگذار کینزدکه اسمش را تعارض منافع 

 تعارض منافع دور )دور از دسترس(.
ن را از آ توانیتعارض منافع است که فعال نم کی رهیمدئتیه یاعضا یاز سو یانتظام یشورا یانتخاب اعضا مثال

سپرده  به آنها اریاخت نیکه در قانون ادرآورد؛ چرا یاجرائ نامهنییح آاصال ای یبا دستورالعمل وزارت رهیمدئتیدست ه
 طورنیکه فعال اصالح آن دور از دسترس است. همچرا م؛ینیبب دوررا از جنس تعارض منافع  نیا نیشده است. بنابرا

 ،یمنفعت عمومبه  یمنفعت شخص حیبا وجود ترج زیبه مجمع ن رهیمدئتیه یبازرسان سازمان از سو کردنیمعرف
 راهمف یطیشرا دینخواهد بود. طبعا در زمان اصالح قانون با رهیمدئتیه یبازرسان از سو یبرا یمناسب یباعث معرف

ه منفعت ک رندیقرار نگ یانتظام یشورا یانتخاب اعضا یبرا یطیمجمع( در شرا یحت ای) رهیمدئتیه یکرد که اعضا
قانون مطرح است؛ مدل  هیبازرس هم در اصالح یبرا دگاهید نیو همدهند  یبه منفعت عموم حیخود را ترج یشخص

هم  یائقضشعبه شبه کیاستقالل  اتیبه منو ه( کرهیمدئتیه ی)بدون حضور اعضا تهیکم کی یانتصاب از سو
تخاب را ان یانتظام یعضو شورا دینبا رهیمدئتیه یصادر شود که اعضا یاست. قطعا اگر االن دستورالعمل کینزد
دستورالعمل  نیکه انوع تعارض منافع است(؛ چرا کی نکهیعدالت قابل ابطال است )با ا وانیند، راحت در دکن

 .کندیرا از آنها سلب م رهیمدئتیه یقانون اراتیاخت
 رهیمدئتیه یقانون اراتیسمت ارکان( اخت یدر دو دستورالعمل تعارض منافع )منع استفاده از پروانه و منع تصد اما

بعد از  دیسپرده نشده که حتما با رهیمدئتیه یبه اعضا یحق ای اریاخت نیو چن شودیها سلب نماز آن
( به راتای)نه هم اخت یفیدر قانون وظا بلکه د،یشویمحسوب نم رهیمدئتیوگرنه ه دیریکار بگ شدنرهیمدئتیه
 طیاجرا که شرا ای شگاهیآزما ایارت نظ ای یپروژه طراح کیزمان آن با سپرده شده است که اشتغال هم رهیمدئتیه

م را از انجا رهیمدئتیه توانیکه نم یی. از آنجاکندیخلق م شیرا برا یبه منفعت عموم یمنفعت شخص حیترج
 نیا تعارض منافع در طیشرا دنشدنیتول یعدالت(، تنها چاره برا وانیدر د یمنع کرد )ابطال قطع اشیقانون فیوظا

 یبه وزارت راه و شهرساز ارشیاخت یاجرائ نامهنییقانون و مواد متعدد آ 0ش که بر اساس ماده ااست که او با پروانه
 نقض نشود. یاجرائ نامهنییآ 18ماده  0الف  ندو ب یاجرائ نامهنییمکرر آ 6سپرده شده است، کار نکند تا ماده 

با دستورالعمل  شود،یمحسوب م کیدرا که تعارض منافع نز  یهمه حاالت تعارض منافع، موارد نیا نیدر ب فعال
منافع  تعارض طیکه شرا میپردازیم هیبعدا در مواد قانون هم به اصالح م،یرفع کن یاجرائ نامهنییاصالح آ ای یوزارت

 .دیاین شیافراد پ اراتیو اخت فیدر وظا
 روزنامه شرق 

 

https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/295154
https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/295154
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 « کشاکش منافع»انتشار دو برنامه جدید از مجموعه 
 8022تیر  66ـ  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

  تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان  -تعارض منافع در صنعت خودرو 
 

 دو برنامه دیگر از سری برنامهمرکز 
ً
ش کشاک»های تصویری توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی اخیرا

کاری ای است که با همهای تصویری کشاکش منافع، عنوان برنامهرا در پایگاه خود منتشر کرده است. برنامه« منافع
است. پیش از این، سه برنامۀ تصویری از این مجموعه  خبرگزاری ایرنا و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده

 منتشر شده بود: 
 یو شهردار یقسمت اول: تعارض منافع در سازمان نظام مهندس ،کشاکش منافع
 قسمت دوم: تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش ،کشاکش منافع
 یقسمت سوم: تعارض منافع در نظام بانک ،کشاکش منافع

 اکنون دو قسمت جدید از این مجموعه منتشر شده و در دسترس عالقمندان قرار گرفته است. 
 

 قسمت چهارم: تعارض منافع در صنعت خودرو ؛کش منافعکشا 
که در آن  ی. گزارشدیبه صحن مجلس رس یو تفحص از صنعت خودروساز قیبود که گزارش تحق 8۸11اواخر سال 

مختلف خودروساز، به  یشرکت ها هیتودرتو و چندال  یباالخص سهامدار یاز تعارض منافع در صنعت خودروساز
 کرده بود. ادیصنعت  نیدر ا یعلل فساد و ناکارآمد نیتر یاز اصل یکیعنوان 

و  بزرگ یاست. چرا که شرکت ها دهیچیپ اری، بسیتعارض منافع و مبارزه با فساد در صنعت خودروساز تیریمد
 یگروه ها گریاز وزارت صنعت در دولت و د یبزرگ یمختلف صنعت خودرو، بخش ها یکوچک مختلف در بخش ها

قسمت به سراغ  نیدارند. در ا اهستند که هر کدام منافع خاص خود ر  یچندوجه یباز نیا ریدرگ نفعیمختلف ذ
و تفحص از صنعت خودرو و  قیسابق مجلس و مسئول طرح تحق ندهینما یگفتگو با مرحوم مهندس محمدرضا نجف

خودرو،  صنعت تعارض منافع در قیبا مصاد ییتا ضمن آشنا میمشاور طرح تحول صنعت خودرو رفت یطاهر ثمیدکتر م
 . میخودروساز بپرداز یشرکت ها یسهامدارخود هیو چندال  دهیچیابعاد پ یبه بررس

 

 قسمت پنجم: تعارض منافع در نظام سالمت و درمان ؛کشاکش منافع
ت از پزشکان، شرک یاریتعارض منافع و مبارزه با فساد در نظام بهداشت و درمان، گره خورده با منافع بس تیریدم

نظام سالمت است. هر  رونیدرون و ب یگرید ادیز یو بخش ها مهیب یشرکت ها ،یپزشک زاتیو تجه ییدارو یها
 یحضور در بدنه دولت و عل قیاز طر کنندیم یسعخود دارند که  ژهیو یعرصه نظام سالمت، منافع گرانیکدام از باز

سراغ  قسمت به نی. در اابندیبه آن دست  یگذار استیو س یقانون گذار قیالخصوص وزارت بهداشت، بتوانند از طر
معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ینامه دکتر محمدرضا واعظ مهدو نیضاکنندگان اگفتگو با دو نفر از ام

دانشکده حقوق و علوم  یعلم ئتیعضو ه انیاشتر ومرثیدانشگاه شاهد و دکتر ک یعلم ئتیه وو عض یپزشک
و  دهیچیاد پابع یستعارض منافع در نظام سالمت، به برر  قیبا مصاد ییتا ضمن آشنا میدانشگاه تهران رفت یاسیس

 .میحوزه بپرداز نیمختلف ا یمنافع گروه ها هیچندال 
 پایگاه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

 

https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13447/
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13612/
https://iran-bssc.ir/multimedia/videos/13817/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/17597/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/17597/
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 مهیوصول حق ب ندیدر فرآ یاجتماع نیسازمان تام یتعارض منافع ساختار
 8022تیر  68ـ مجلس  یهامرکز پژوهش

  تامین اجتماعیحوزۀ تعارض منافع در 
 

 مهیوصول حق ب ندیدر فرآ یاجتماع نیسازمان تام یمجلس ضمن اشاره به تعارض منافع ساختار یهامرکز پژوهش
ل حق وصو ندیشده در فرا دیصورت تشدبه توانیرا م اتیاخذ مال ندیدر فرا یمحور زیمشکالت مم هیاعالم کرد: کل

 نقش دهد،یکه امکان فساد را گسترش م مهیبقائم به شخص بودن وصول حق  برعالوه مشاهده کرد. زین مهیب
سازمان  یبرا یدر وصول و استفاده از منابع حاصله موجب تعارض منافع ساختار یاجتماع نیهمزمان سازمان تأم

 مستقل ورتصبه مهیوصول حق ب فهیاز کشورها وظ یاریاست که در بس یدرحال نی. اگرددیم یاجتماع نیتأم
از حق  یدر صورت در نظر گرفتن درصد نی. همچنکندیرا وصول م یوجوه عموم ریاست که سا یبرعهده سازمان

 کارکنان جهت وصول شتریب لیموجب تما تواندیموضوع م نیعنوان پاداش کارکنان شعبه، ابه یوصول یهامهیب
 شود.منجر  یدادرس یهاوندهو پر  انیاعتراض کارفرما شیو الجرم افزا یرواقعیغ یدرآمدها

 خبرگزاری فارس 

 
 

 سازمان نظام مهندسی برای رایزنی با وزارت راه و شهرسازی تالش
 8022تیر  66ـ  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  مسکن و شهرسازیحوزۀ تعارض منافع در 
 

با  رماهیو دوم ت ستیروز سه شنبه، ب یمرکز یجلسه شورا نیو هفتاد و دوم ستیسازمان، دو یبه گزارش روابط عموم
 ،این جلسهبرگزار شد. در  یو مجاز یبه صورت حضور یمرکز یشورا یاعضا تیسازمان و اکثر تاسیحضور ر

 یبحث و بررس یدرخصوص موارد و مصادیق پذیرش همزمان مسئولیت های دارای تعارض منافع در خدمات مهندس
و  یراه و شهرساز ریر وزای که با حضودر جلسه یمرکز ینفر از اعضای شورا ٢١نقطه نظرات، مقرر شد  انیو پس از ب

 شود، حضور داشته باشند. می لیتشک یآت یها در روزهااستان زمانسا یروسا یتعداد
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 

 

 1400تعارض منافع به کنکور  یورود ماجرا
 8022تیر  66ـ ( یآموزش یزیراسبق سازمان پژوهش و برنامه سیرئ) انیمحمد نیالد یمح
  آموزش عمومیحوزۀ تعارض منافع در 

 

 یبرگزار دیبا آمدن مصوبه جد شودیعامل باعث م نیدر آموزش و پرورش و وزارت علوم تعارض منافع وجود دارد و هم
معدل در کنکور عادالنه  ریآنکه تاث یبرا مواجه شود. یمتعدد یهاسواالت کنکور امسال با چالش یکنکور، طراح

تحانات مدارس خاص ام یمتناسب با منطقه اعمال شود ضمن آنکه برا بیمانند کنکور نمره امتحانات با ضر دیباشد با
ها با اتخاذ هنیزم نیرا دارد تا با تعارض منافع در ا نیا ییگرفته شود. مرکز سنجش توانا در نظر یینها یاستانداردساز

 کند. یریهایی جلوگاستیس نیچن
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

https://www.farsnews.ir/news/14000421000571
https://www.farsnews.ir/news/14000421000571
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13265
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13265
https://www.yjc.news/fa/news/7819440
https://www.yjc.news/fa/news/7819440
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 یاجتماع نیتعارض منافع در سازمان تام تیریصدور بخشنامه مد
 8022تیر  66ـ ی( اجتماع نیسازمان تأم رعاملیمد)ی ساالر یمصطف

  تامین اجتماعیحوزۀ تعارض منافع در 

 

با حضور رئیس این سازمان، از تیر با برگزاری نشستی  66شنبه معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی در روز سه
 یهابا تالشبخشنامه مدیریت تعارض منافع سازمان رونمایی کرد. در این نشست مصطفی ساالری اظهار داشت: 

تعارض  تیریبخشنامه مد یکارشناس یهایریگیکار گروه و پ لیپس از تشک یاجتماع نیصورت گرفته در سازمان تام
 یروعکار، ش نیاما ا م،یبودن ندار نیبهتر یادعا م،یستیها ننقص بودن کار و بیع یب یمدع منافع صادر شده است.

نظرها؛ هم سازمان و هم کشور از آن بهره الزم و  عیعرصه، تا از تجم نیاستفاده از دانش صاحب نظران ا یاست برا
 را ببرد. یکاف

مه به نحو بخشنا نیشدن ا ییبا اجراو  میبزرگ برداشت یریمهم در مس یتعارض منافع گام تیریبا صدور بخشنامه مد
 یظر شرکاکه از ن میانتظار دار .شودیم یریشگیساز فساد پ نهیزم تیاز بروز فساد و قرارگرفتن افراد در موقع یموثر

. مینک جیموضوع مهم را در جامعه به سهم خود ترو نیو ا میمند شوآن بهره لیتکم یدانشگاه برا دیو اسات یاجتماع
 یاجتماع یحضور شرکا به آن پرداخته شود. تیبا جد دیاست که با ازیبخشنامه ن نیا یبخش جهیداوم و نتم یابیبه ارز

 خواهد شد.  یریگیخوب و قابل اجرا است که پ یشنهادیپ زیتعارض منافع ن تیریمد تهیدر جلسات کم
منافع  تعارض تیریه گفت: مدجلس نیدر ا زین یاجتماع نیسازمان تأم نیو قوان یامور حقوق رکلیمد ،یمینع عمران

روه و کارگ لیپس از تشک یاجتماع نیدارد. در سازمان تام یاز بروز فساد و تخلفات نقش مهم یریشگیپ نهیدر زم
 یجتماعا نیکارکنان سازمان تأم یتمام تعارض منافع صادر شده است. تیریبخشنامه مد یکارشناس یهایریگیپ

 و کارکنان رانیمد نیمختلف و همچن یهارده رانیتابعه سازمان و همه مد یهاشرکت یو حت یبا هر نوع قرارداد شغل
 بخشنامه هستند. نیمشمول ا هایکارگزار
که در  ینشست گفت: اقدامات نیدر ا زین رانیا ییکارفرما یصنف یهاانجمن یکانون عال سیرئ ،انیعطارد محمد

 نیا است، اما تداوم ریارزشمند و قابل تقد اریده است بستعارض منافع آغاز ش تیریمد یبرا یاجتماع نیسازمان تأم
 تیریدر مد یاجتماع یو مشارکت شرکا یهمراه ازمندین هاهبرنام نیبه اهداف مقرر در ا دنیدر رس تیها و موفقبرنامه

 سازمان است. نیا
 ریمنافع تاث تعارض تیرینشست گفت: مد نیدر ا یاجتماع نیبازنشستگان تأم یکانون عال سیرئ ،اتیاصغر ب یعل

 یارتعارض منافع همک تیریمد تهیبازنشستگان با کم ندهیدارد و ما به عنوان نما یاجتماع نیبر سازمان تام یخوب
  کرد. میخواه

تعارض  یساز اصل نهینشست اظهار داشت: زم نیدر ا زین یجامعه کارگر شکسوتانیپ هیاتحاد سیرئ ،یصادق حسن
 .شوندیاجرا م یاو منطقه یحزب یهاو نگاه ینگریهام است که براساس بخشاب یدارا نیقوان بیمنافع تصو

 یرکاعدم مشارکت ش یاجتماع نینشست گفت: در سازمان تام نیدر ا زین عیصنا رانیانجمن مد سیرئ ،اتیب یموس
 رگیبار د سازمان نیا یریگ میتعارض منافع است و جا دارد که ارکان تصم یاصل شهیدر اداره سازمان ر یاجتماع

 .ردیشکل گ نبههمچون ادوار گذشته که سابقه آن وجود داشته است، به صورت سه جا
 د. تعارض منافع پرداختن نهیخود در زم یهادگاهید انیو صاحبنظران به ب دیاز اسات یتعداد نینشست همچن نیا در

 خبرگزاری ایسنا/   سیما خبرگزاری صدا و 
 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3163589
https://www.isna.ir/news/1400042215753
https://www.isna.ir/news/1400042215753
https://www.isna.ir/news/1400042215753
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 هاداروخانه سیتأس نامهنییتعارض منافع، علت مخالفت با آ
 8022تیر  66روزنامه رسالت ـ 

  سالمت و درمانحوزۀ تعارض منافع در 

 

هم قرار داده. جبهه مخالف  یها دو جبهه موافق و مخالف را رو درروداروخانه سیمصوبه رفع انحصار از مجوز تأس
انه، داروخ دوشرطیقیب سیو تأس میستیرو نما با کمبود داروخانه روبه ،یجهان یامطابق با استاندارده د،یگویم

 ها در مناطق لوکسو باعث تجمع داروخانه دهدیم شیدارو را در کشور افزا ییو مصرف القا غیو تبل ییتخلفات دارو
 . کندیتر مشده و مناطق کمتر برخوردار را محروم

له فاص میحر تیو رعا یتیمانند سرانه جمع ییهاتیرقابت، محدود یشورا یبارأ یعدالت ادار وانیبود که د 1۲ سال
دو سال قبل، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا با  یعدالت ادار وانیاساس د نیا بررا حذف کرد.  یبا داروخانه قبل

 یرا برا نهیو هم زم کند لیمردم به خدمات حوزه سالمت را تسه یها، هم دسترسداروخانه سیتأس نامهنییاصالح آ
 دیجد نامهنییمربوط به آ هیابالغ 8022خرداد  1وزارت بهداشت و درمان در  .دیداروسازان جوان فراهم نما تیفعال

 ریاد نهحذف و حدفاصله از داروخا یتیمربوط به حدنصاب جمع تیمحدود ب،یترتنیاها را منتشر کرد و بهداروخانه
 .استشده آن درنظر گرفته تیبه رعاو بدون الزام  یازیصورت امتبه

نظران حوزه از صاحب یاریبسمواجه شده است. انجمن داروسازان اما این تصمیم وزارت بهداشت با مخالفت  
ماجرا  نیا شهیر» دهند،یم حیانجمن داروسازان را تعارض منافع عنوان کرده و به ما توض یسالمت، علت مخالفت علن

اند و بوده داروخانه سیاند، به دنبال تأسنداشته کیآکادم التیکه تحص یها قبل، افرادلاست و از سا یطوالن اریبس
و اقالم  شدهتیقاچاق دارو تقو یایماف تیو درنها کنندیم سیتأس ،یلیصورت فامرا به یارهیزنج یهامعموال داروخانه

رود حوزه و نیصرف ثروت خود به او تخصص به فاقد تعهد ی. درواقع افرادشودیخارج از کشور روانه م یسوبه ییدارو
سازمان  یباشد و وقت یداروخانه انحصار سیتأس دیاند و بعدهم مطرح کردند که بااندرکار عرصه دارو شدهکرده و دست

 .«اندبه مخالفت پرداختهها ابالغ کرد، داروخانه سیتأس یرا برا دیغذا و دارو بخشنامه جد
ده و کر  تیها ابراز رضامجوز داروخانه دیجد نامهنیینسبت به توقف آ رانیا یداروساز نایدانشجو انجمندر مقابل، 

ر و کشو یجامعه داروساز رمقیو ب جانیبه کالبد ب یاروح تازه دنیمثابه دمداروخانه را به سیرفع انحصار در تأس
 . اندعنوان کرده هاانهمحور شدن داروخو خدمات ییزدابلند به سمت انحصار یقدم

 روزنامه رسالت 
 

 

 ، اولویت نظام پزشکیو رفع تعارض منافع یااخالق حرفه تیرعا
ات نظارت انتخاب تییه سییو ر کشور یقانون یسازمان پزشک سییر)ی آران یعباس مسجد

 8022تیر  60ـ ( در تهران ینظام پزشک
  سالمت و درمانحوزۀ تعارض منافع در 

 

که  ییهااست، توجه به آموزش یااخالق حرفه تیوزش در رعاآم ،ی نظام پزشکیدوره آت یبرا هاتیاولو نیمهمتر
حتما در نظر  دیرفع تعارض منافع از موضوعات مهم است که با نیضرورت دارد و همچن اریبس یجامعه پزشک یبرا

 گرفته شود.
 خبرگزاری ایلنا 

 

https://resalat-news.com/?p=47063
https://resalat-news.com/?p=47063
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1104830-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1104830-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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 صنعت بیمهدر منافع تعارض های چندگانه موقعیت
 8022تیر  6۸ـ ( رانیا مهیکارشناس ارشد شرکت ب)ی زراع رضایعل
  بیمه نعتصتعارض منافع در 

 

ا دارندگان ب گر،مهیقرارداد و ب گذارمهیروابط ب فیشخص ثالث، تکل ایاعم از بدنه  لیاتومب مهیب یگروه یقراردادها در
 گرانمهیا بمالکانه ب ریغ ابتیخودرو به ن دکنندهیتول یهاینامعلوم است و تاکنون انعقاد قرارداد کمپان هیلنق لیوسا

 دستخوش تعارض منافع بوده و خواهد بود.
منظور به ر،گیبه رشته د رشتهکیاز  مهیموضوعات ب رییآنچه تعارض منافع آشکار است، تغ یامهیب یهارشته ریسا در

 یهامطابق قالب دیکه با یامهیموضوع ب دیصدور است. تصور کن نهیحاصل از کارمزد و هز شتریکسب منافع ب
موسسات  تیمسوول یهامهیتحت پوشش ب مثال رد،یقرار گ یداخل یباربر یهامهیتحت پوشش ب یگرمهیب

سارت و خ یابیات ارزموسس یلیفام ای یفرد تی. توأم بودن مالکردیصادر و تفاوت کارمزد تعلق گ یونقل داخلحمل
 یهایندگینما مه،یب یحقوق یداور یشورا ،یدادگستر یرسم یو کارشناس یامهیب یداخل یکارشناس یمجوزها

 یلوازم مصرف ایو مواد  یپزشک زاتیدارو، تجه یهافعال در حوزه یبازرگان یهاشرکت و،و لوازم خودر  راتیخدمات تعم
 وجود دارد. است که در خدمات بعد از فروش ی... از تعارضاتو هامارستانیو ب یو مراکز درمان یپزشک

و  یامهیب دیضعف در خلق ارزش جد لیدل نیتریها،اصلشرکت نیدرون و ب یپرتفو ییجاتعارض منافع در جابه
 به جامعه بوده است.  یامهیشناساندن خدمات ب

ناخواسته  ایمتعدد و مختلف خواسته  یهامولفه عناصر و نیمابیف یو پول یوکارها و نوع ارتباطات مالکسب یدگیتن
 یسنوات ریچون تاخ یتعارض منافع در آنها کشف شود و موانع یایشده و زوا یابیو رد یموردبررس مهیدر صنعت ب دیبا

در مشاغل  شانیاقوام ا ایاشتغال کارکنان و افراد خانواده  ینو اخذ تعهد مصادره منافع مشکوک و ممانعت از همزما
ر صنعت د ژهیووکار بهبستر شفاف و سالمت در هر کسب جادیرفتار بازدارنده تعارض منافع و ا نیتروطه و... از مهممرب

 است.  مهیب
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 مخالفان طب سنتی دچار تعارض منافع هستند! 
 8022تیر  62ـ ( شهرینیمردم خم ندهینما)ی نقدعل یمحمدتق

  سالمت و درمانحوزۀ تعارض منافع در 

 

  یهاعرصه یدر برخ
ً
 وقتاز اشخاص به یبرخ یبرا یکاسب یبازار برا کیسالمت واقعا

ً
 یراه افتاده است که مسلما

و طب  یمارستانیو طالب دارد، منافع خود در حوزه ب ستکرده ا جادیمردم ا انیم یخوب  گاهیجا یطب سنت نندیبیم
و آنچه  میو تعارض منافع را کنار بگذار یزدگاستیدر حوزه نظام سالمت کشور، س دیبا. نندیبیرا بربادرفته م نینو
تور در دس رانیکشور و ملت ا یدر جهت تعالو بهداشت را  یپزشک یهابها دادن به همه عرصه یعنینفع مردم است به

 .میکار قرار ده
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3781114-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3781114-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/26/2539227
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/26/2539227
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 را حل کرد؟ هایشهردار 100تعارض منافع موجود در ماده  توانیچگونه م
 8022تیر  60ـ  تابناک خبریایگاه پ
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 یدر حوزه شهر یفساد ادار یهانهیکاهش زم یمناسب برا یراهکار ،یتوجه به اصل تضاد منافع، ضمن شفاف ساز
سالم  نیو از جمله ا افتیحوزه دست  نیدر ا یساز منیبه ا توانیم رانه،یشگیپ یهازمیز مکانا یاست که با بهره مند

از تخلفات  یریماده، جلوگ نیراهکار مهم ا هایشهردار 822ماده  ونیسیتخلفات در کم یانگار دهیناد ها،یساز
بدو  از یادار ونیسی. کمهاستیررکاربییبدون پروانه ساخت و از جمله تغ یهابنا، ساختمان شیافزا ،یساختمان

 یقانونر یغ یهاو هر نوع تخلفات در ساخت و ساز یبه تخلفات ساختمان یدگیمرجع رس نیتاکنون، مهمتر سیتاس
دارند منجر به  یدر اخذ مجوز و نحوه ساخت و ساز همکار یشهردار یکه با همکار ییهاها و نهادسازمانت. اس

ه، حقوق عام قیاز مصاد یکی. شوندیم یحقوق شهروند تیو رعا یا توسعه شهراستاندار، منطبق ب یهاساخت بنا
 تیمنا جادیمعاشرت، ا شیمنجر به رفاه، افزا یهردر توسعه ش یاستانداردسازاست و ها ساخت و ساز تیفیک تیرعا
از  یحاک ،راستانداردیو غ هیرویب یهاتخلفات حادث شده در ساخت و ساز شکیو ب شودیمی و اجتماع یروان

 سریم نیاصالح قوان قیمشکل از طر نیبوده و ارائه راهکار حل ا هایشهردار 822تعارض منافع موجود در ماده 
روندان و کسر قانون تالش کند تا شه یقانون گذار نسبت به رفع موانع قانون شیاز پ شیب دیبا ن،یبود؛ بنابرا دخواه
 د.رنیو تعارض قرار نگ ضیدر تقابل تبع یمسکن و رفاه عموم نیدر تام

 تابناک خبریایگاه پ 
 

 

 رهیزنج یها در دو سویها و معدنیفوالد تیتعارض منافع علت فعال
 8022تیر  66ـ ( فوالد دکنندگانینورد انجمن تول رسته ریدب) انیبهادر احرام

  صنعتحوزۀ تعارض منافع در 
 

ورود به   یا براهیفوالد بیو ترغ 12ها در دهه یها و فوالدیمعدن نیعلت ورود بخش معدن به فوالد تعارض منافع ب
در  انیبهادر احرام بود. یجهان متیداخل کشور از ق یمحصوالت معدن متیبودن ق نییبا توجه به پا هیمواد اول دیتول

 دیمت تولها به سیفوالد و حرکت فوالد یها در بخش باالدستیفوالدبان درباره حضور معدن یخبر گاهیوگو با پاگفت
در کشور شکل گرفت که  یساز یخصوص ینوع 12نژاد در دهه  یاحمد یجمهور تاسیافزود: در زمان ر هیمواد اول

 یبند میبا تقس یو معدن یفوالد یاز همان موقع شرکتها کرد. جادیا رهیزنج یابتدا و انتها نیتعارض منافع ب یبنوع
 آنها را گرفت. بانیتعارض منافع گر نیشدند و اادغام می گریکدیبا  یمشخص

ت شرک کیبا  یهر کارخانه فوالدساز ایشد و ادغام می یکارخانه فوالدساز کیبا  یر شرکت معدندر آن زمان اگر ه
 رهینجز  یمنافع در ابتدا و انتها تیضد چوقتیه دیگرفت شاشکل می یساز یشد و بعد خصوصمی نتیجو یمعدن

ردند آو یرو یگذار هیبه سرماسهامداران شرکتها  یبود که برخ نیعلت ورود بخش معدن به فوالد هم .شدنمی جادیا
 یت جهانمحصوال  متیاز ق یمحصوالت معدن متیای بود که قکشور بگونه یمتیق زمیبه علت ساختار و مکان یو ازطرف

اختار و تفکر س کیبا  میتوانستمی کهیکرد در حال یمعدن وادبه حضور در بخش م بیتر بود،  فوالدسازان را ترغ نییپا
 .میکنموضوع را حل  نیدرست ا

 ت فوالددیده بان صنع 
 

https://www.tabnak.ir/fa/news/1064140
https://www.tabnak.ir/fa/news/1064140
http://fouladban.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/
http://fouladban.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/
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 ییمایتعارض منافع در صنعت هواپ یریشکل گ
 8022تیر  68ـ  خبرگزاری فارس

  ونقل و راهداریملححوزۀ تعارض منافع در 
 

 انر یا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه رعاملیمد ،یرمکریام اوشیس یدر حکم یراه و شهرساز ریوز ،یمحمد اسالم
 نیاره ابخود در زین یرمکریام اوشیمنصوب کرد. س یکشور ییامیرا با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان هواپ

در سازمان  فیو وظا هاتیاز مسئول یگفته است: با توجه به تضاد منافع برخو  تضاد منافع اذعان دارد انتصاب به بروز
 تیوعمل ها با اولاستانداردها، ضوابط و دستورال تیهر دو دستگاه ملزم به رعا رانیها، مدو شرکت فرودگاه ییمایهواپ

گاه هر دو دست ییاجرا رانیمد هرا جهت ابالغ ب یاساس، معاونت استاندارد پرواز، دستورالعمل نی، براهستند یمنیا
 .کنندیم هیته

: داردخبرگزاری فارس در این زمینه سخنان یک کارشناس هواپیمایی را بدون ذکر نام وی نقل کرده که اظهار می
 یوجه منطق چیبه ه یکشور ییمایهواپ سیهمزمان به عنوان رئ رانیا و ناوبری هوایی هاگاهفرود  رعاملیانتخاب مد

رودگاه کند. شرکت فصنعت است و عملکرد شرکت فرودگاه را کنترل می نیا یکشور ییمایسازمان هواپ رای، زستین
 برخ سیخود رئ

ً
 رعاملیبا انتصاب مد د شد.شرکت فرودگاه نقض خواه تیریموارد مد یسازمان نظارت است ، مطمئنا

 اتحاد ناظر و هدف ا ییمایسازمان هواپ استیشرکت فرودگاه به ر
ً
ازمان های ستیاز مسئول یکی شود.می جادی، واقعا

ت های مربوط به ارتباطاهای ارتباط از راه دور و صدور دستورالعملاستیس یزیو برنامه ر نیتدو“ یکشور ییمایهواپ
 نیدر ا یمکر ریرود در صورت ادامه اماست که انتظار می” تباطات و امکانات الزم در فرودگاه هااز راه دور و تبادل ار 
 تیهای فرودگاه و نظارت بر رعاو ارائه برنامه یبررس با مشکل روبرو خواهد شد. زین ییمایمورد، سازمان هواپ

و  یهای فنتیصالح دییتأ .است ییماینظارت سازمان هواپ فیوظا گریمربوطه از د یالملل نیب یاستانداردها
شرکت  ییاجرا ریمد سیرئ وسطکشور قبل از انتصاب آنها ت یاتیها و کارکنان عملفرودگاه رانیای مدحرفه

رسد که صدور است و به نظر نمی یکشور ییمایسازمان هواپ تیریاز تعهدات مد گرید یکیهای کشور فرودگاه
 انجام شود. یبه درست نهیزم نیای در او حرفه یفن نامهیگواه

 خبرگزاری فارس 
 

 

 تالیجیتعارض منافع قفل اقتصاد د
 8022تیر  62ـ ( اطالعات یفناور ییاجرا یشورا ریدب) اصل یرضا باقر

  وکارها و بازرگانیکسبحوزۀ تعارض منافع در 
 

جمهور بودم گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت صمت  سییر یجاگمرک و وزارت صمت اگر به یدر ارتباط با دعوا
رض مواجه و با تعا دیشد ینرسیساختارها متصلب و با ا نیاما ا کردمیم جادیا یو با آن وزارت بازرگان ادمدیانتقال م

 یاتیمال زیهزار مم 62طور مثال وجود دارند. به یباهم تعارض جد یانسان یرویساختار با ن یمنافع همراه است. حت
اد سالمت کردن اقتص تالیجید یپزشکان، حاکم بر فضا ایدارند و  اتیکردن مال یکیتعارض منافع آشکار با الکترون

 شدنو مقاومت نیقوان نیبا چن کیتحقق نظام سالمت الکترون ایهستند آ
ً
 است؟  یهایی واقعا

 موسسه تحلیل بازار فردا 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000420000440
https://www.farsnews.ir/news/14000420000440
https://www.tahlilbazaar.com/news/99119
https://www.tahlilbazaar.com/news/99119


 

 

 

 

 

 20 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 تعارض منافعطرح موضوع  لیدلبه وزیر از کمیسیون آموزش مجلس قهر معاون
 8022تیر  62ـ ( آموزش مجلس ونیسیعضو کم) یمحمدرضا احمد

  آموزش عمومیحوزۀ تعارض منافع در 
 

از  یکیو  شودیآموزش مجلس انجام م ونیسیتوسط کم یردولتیمدارس غ یمسئوالن دارا یبرکنار یبرا یریگیپ
 یسخنان اعضا دنیمعاون وزارت آموزش و پرورش پس از شن وندینیز برکنار شد. زیمعاونان آموزش و پرورش ن

تن مدرسه داش لیدلدر وزارتخانه، چون به تیمسئول ایباش  همعاونت را داشت ای نکهیآموزش مجلس درباره ا ونیسیکم
در  که یافراد از معاونت برکنار شد. تیقهر کرد و از جلسه خارج و در نها ،دیشمول تعارض منافع هستم یردولتیغ

 یکدام از اعضا چیه نیدارند از انتفاع خارج شدند همچن یردولتیدارند و مدارس غ تیها مسئولتهران و استان
 یدولتر یمختلف مدرسه غ یهان و استانکه در تهرا یافراد یندارند. اسام یردولتیآموزش مجلس مدرسه غ ونیسیکم

فع مجوز مدرسه را لغو کردند، تعارض منا ایبرکنار شدند  تیکه از مسئول میکرد یریگیو پ دیداشتند به دست ما رس
 .یردولتیداشته باشند و هم مدرسه غ تیهم مسئول توانیو نم ستین رشیمسئوالن قابل پذ

 خبرگزاری تسنیم 
  

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفتۀ گذشته، یک کلیپ و یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: 
 
 8022تیر  62فرد/ / حسن فروزان طرح مدیریت تعارض منافع، تناقضات متعدد دارد 

گوید: طرح مدیریت تعارض منافع فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران میحسن فروزان
 گری بخش خصوصی دارد.چندان کارشناسی نیست و تاثیر منفی بر مطالبه

 
 8022تیر  81ت و گاز / / محمد مهدی ملکی تبار/ کارشناس حوزه نف ادامه مصوبه رانت خیز قیر رایگان 

ه ها مازاد برمصرف است و ببه گزارش اقتصادآنالین؛ نیمی از چهار میلیون تن قیر رایگان مصوب برای پروژه
این مصوبه به تعارض منافع نمایندگان برای افزایش رضایت حوزه انتخابیه خود گره  افتد.ها میدست دالل

است، منابع ریالی طرح تصریح شده 8022شته، در بودجه های گذرغم سالخورده است. از آنجا که علی
 تواند منجر به از بین رفتن رانت شود.بنابراین پرداخت ریالی منابع و نه به صورت حواله می

 
 

  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/26/2539390
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/26/2539390
https://forouzanfard.ir/?p=4238
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/543903-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 پررنگ شدن مسئله تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور مجازی: فضای تحلیل
 میدوار بود؟توان به مدیریت تعارض منافع در ایران اتا چه حد می

 
 محمد عادلی

 
مطلب  86توییت در توییتر،  020شنبه هفدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه، در هفته گذشته و طی روزهای پنج

ر زمان طور که داند. همانپست در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع پرداخته 5در تلگرام و 
شور عنوان یکی از مسائل مهم کبودیم برخی کاندیداها بر مسئله تعارض منافع بهجمهوری شاهد انتخابات ریاست

دست گذاشته بودند و در حال حاضر نیز برخی نهادها سعی در تدوین سازوکارهایی برای مدیریت این مسئله دارند. 
فتمان نظام گرفتن در گ تواند نقطه امیدی باشد که باالخره این مسئله در حال قوتتوجه به پدیده تعارض منافع می

حکمرانی کشور است؛ اما این خطر نیز وجود دارد که تعارض منافع نیز مانند سایر مسائل کشور به ابزاری برای نمایش 
 و یا سرکوب مخالفان بدل شود.

 بیم و امید در رسیدگی به مسئله تعارض منافع

در فضای مجازی بازنشر شد؛ اولین خبر مربوط  تعارض منافعدر هفته گذشته دو خبر مبنی بر اقدام در راستای مدیریت 

نامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی بود که مصطفی ساالری، رئیس این سازمان در به بخش

خشنامه صدور ب»خود آن را گامی مهم در راستای جلوگیری از فساد عنوان کرد. وی در این زمینه بیان کرد که  اینستاگرام

ی تکمیل براجلو است و انتظار داریم که از نظرات شرکای اجتماعی و اساتید دانشگاه مدیریت تعارض منافع گامی روبه

 اجرا بودنهمچنین وی با تأکید بر قابل«. مند شویم و این موضوع مهم را در جامعه به سهم خود ترویج کنیمآن بهره

شده پیرامون حضور شرکای اجتماعی این سازمان در کمیته مدیریت تعارض منافع، آن را عملی پیشنهادهای مطرح

هرکس »نامه ، طبق این بخشفریبیکانال تلگرامی نه به عوامه گزارش مناسب دانست و قول اجرایی شدن آن را داد. ب

رارداد های قنوعی انجام تکالیف سازمان تأمین اجتماعی به او واگذار شود، وارد هر نوع فعالیت اقتصادی با طرفکه به

«. ودشقانونی کمیته مبارزه با تعارض منافع سازمان تأمین اجتماعی واقع میسازمان تأمین اجتماعی شود با برخورد 

دریافت کمک و هدیه هم ممنوع و این موضوع »نامه را آن دانست که طبق آن این کانال، نکته مهم در تدوین این بخش

ان با ام بستگحتی به منع استخدام بستگان تحت هر عنوانی، شرکتی و پیمانی تسری یافته و در صورت استخد

 «.گیردهای تابعه قطع همکاری صورت مینفوذ مدیران؛ حتی در شرکتاعمال

انال تلگرامی کاقدام دیگر در این زمینه، تشریح فرایند انتخاب شهردار آینده تهران توسط شورای شهر آتی بود. به گفته 

ضای این شورا برای انتخاب فرد مناسب برای احراز پست شهرداری تهران، کاندیداهای موردنظر ، اعشورای ششم تهران

ها عدم تعارض منافع وی است. در این شاخص عنوان شده دهند که یکی از آنرا ازنظر ده شاخص موردبررسی قرار می

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/
https://www.instagram.com/p/CRRjsDDJq9T/
https://t.me/nabeavamfaribi/5156
https://t.me/tehran6shora/1139
https://t.me/tehran6shora/1139
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با فساد و فاقد تعارض منافع، مراقبت  زیست و پاک دست، برخوردار از روحیه مبارزهساده»است که فرد موردنظر باید 

 باشد.« محورنسبت به اطرافیان و منتسبین و عدالت

نامه تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و یا هرچند ممکن است در حال حاضر برخی انتقادات نسبت به بخش

ا نپرداخت؛ اما وجود این دست هفرایند انتخاب شهردار وجود داشته باشد که این هفته در فضای مجازی کسی به آن

دهد که بحث تعارض منافع تا حدودی وارد گفتمان نظام حکمرانی کشور شده است. هرچند اقدامات حداقل نشان می

ممکن است در عمل چندان به این مسئله توجهی نشود و یا به ُطرقی قوانین مربوط به آن زیر پا گذاشته شوند اما 

اند که این موضوع مسئله مهمی ادی در نظام حکمرانی صادقانه به این نتیجه رسیدهشدن این بحث و اینکه افر باب

دهند نشان از آن دارد که اهمیت این مسئله برای است و یا در حالتی غیرصادقانه برای نمایش، به آن توجه نشان می

 دانند.بسیاری روشن شده و در حال حاضر آن را یکی از مسائل اصلی کشور می

وجه تالبته که عملی نشدن اقدامات در مقابله با تعارض منافع خود امر مهم دیگری است که نباید به آن چندان هم بی

بود، چراکه در این صورت این موضوع نیز ظرفیت آن را دارد که مانند بسیاری از مسائل دیگر قربانی حرکات نمایشی 

توان به طرح مدیریت تعارض منافع مجلس اشاره کرد که ه میگذاران شود؛ برای نمونبرخی سیاستمداران و سیاست

 نویسد:احسان پرنیان در توییتر خود درباره آن می

ها، به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید و رغم تذکرهای مکرر کارشناسان و دستگاهاین طرح با هزار ایراد و علی» 
قانون تعارض منافع هم نتوانست کاری کند گول نخورید، این قانون  گیری صحن است. فردا اگر گفتنداکنون در نوبت رأیهم

 «.برای کار نکردن تنظیم شده است

 برکناری محرز اما نه به دلیل تعارض منافع

ه شد، در اظهاراتی بیان کرد کعنوان عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا معرفی میازاین بهازآنکه مینو محرز که پیشپس

ه وی اعالم کرد ک ایاعالمیهرای تولید واکسن کرونای مشترک منتفی شده است، وزارت بهداشت در همکاری با کوبا ب

رباره پی این اتفاق کاربران توییتر نیز به اظهارنظر د در«. های وابسته به آن نداردهیچ سمتی در ستاد ملی کرونا و کمیته»

ل های تحلیآن پرداختند که این اظهارات در دو سوی مخالف یکدیگر قرار داشتند. برخی کاربران چنانچه در گزارش

 بری احتمالی از واکسنزمان وی در ستاد ملی کرونا و نفعهای گذشته نیز شاهد بودیم، حضور همفضای مجازی هفته

ها از این اتفاق استقبال کرده و رو در این هفته، برخی از آنبرکت را حاوی نوعی تعارض منافع دانسته بودند؛ ازاین

 ها اشاره شده است:موافق عدم حضور وی در ستاد ملی کرونا بودند که در زیر به چند نمونه از آن

طورجدی در مسئله واکسن کرونا تعارض منافع داره! ایشان های عفونی است اما بهمینو محرز درسته استاد باسابقه بیماری» 
مسئول فنی پروژه واکسن برکت هست و اظهارنظر قبلیش در مورد واکسن روسی و اخیراً در مورد واکسن کوبایی محل تأمل 

 «.است!

https://www.isna.ir/news/1400041712307/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
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ه دلیل لط منتشر کرده، بهای دیگر اطالعات غشود و بارها علیه واکسنسهامدار واکسن برکت که از فروش بیشتر آن منتفع می» 
 «.ساده تضاد منافع نمیتونه و نباید در ستاد ملی کرونا باشه

ً نباید ِسمتی در ستاد »  مشکل اصلی تضاد منافع هست، وقتی ایشون در سود احتمالی واکسن برکت سهم داشته باشه، طبعا
 «.کرونا و مصوبات اون داشته باشه

ابله کردند این اتفاقات نه ناشی از مقا این اتفاق مخالف بودند چراکه گمان میاما در دیگر سو برخی کاربران بودند که ب

 Reza Moghadam های درون وزارت بهداشت است. چنانچه یکی از کاربران به نامبا تعارض منافع که به علت درگیری

 نویسد:می

های گیریشدت تحت تأثیر جهتمستقل نیست و به البته نمیشه با اطمینان اظهارنظر کرد ولی ازآنجاکه ستاد مقابله با کرونا» 
سیاسی کشوره، عضویت در اون برای کسی منفعت نداره. عمده فشار بر روی دکتر محرز از جانب وزارت است و اتفاقاً همین 

 «.اتهام تعارض منافع اولین بار توسط وزارت به او زده شد

ق بود که بحث تعارض منافع مینو محرز را وزارت بهداشت برای توان با این قسمت از سخنان این کاربر موافهرچند نمی

ند که این کاساس بوده است اما او به نکته خوبی اشاره میاولین بار مطرح کرده است و یا اینکه این مسئله اتهامی بی

-واهای دروناعالم موضع وزارت بهداشت را نه در راستای شفافیت در عمل و مقابله با تعارض منافع که ناشی از دع

های گذشته شاهد بودیم کاربران بسیاری که حتی ممکن بود از تخصصی در داند. چنانچه بارها در هفتهگروهی می

حوزه تعارض منافع هم برخوردار نباشند، به امکان تعارض منافع این شخص اشاره کرده بودند اما وزارت بهداشت نسبت 

قط این تواند فبررسی این مسئله نکرده بود. حال برکناری ناگهانی وی می گونه اقدامی برایتوجه بود و هیچبه آن بی

شائبه را ایجاد کند که در این وزارتخانه و ستاد ملی کرونا مسئله تعارض منافع اهمیت دست اول را نداشته و مسائل 

 دیگری در آمدن و رفتن افراد دخیل هستند.
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