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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 از مجلس در مدیریت تعارض منافع هاسازماندرآمد: پیش گرفتن 
 هاسازمانی تعارض منافع هابخشنامهبررسی 

  
 فرشته الهی

 
از حدود پنج سال پیش توجه به مسئله تعارض منافع در کشور میان کارشناسان و سیاستمداران رو به فزونی گذاشت، 

عالوه بر ارائه الیحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت و نیز طرح مشابه آن از سوی مجلس شورای  کهینحو به
های مدیریت تعارض منافع ها و بخشنامهارائه دستورالعمل درصددهای دولتی نیز ها و دستگاهاسالمی، سازمان

سازی، وزارت راه و شهر  ازجملههایی، پنج سازمان های صورت گرفته برای ارائه چنین بخشنامهبرآمدند. از میان تالش
برای  هایی، وزارت نیرو، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی موفق به ارائه بخشنامهوپرورشآموزشوزارت 

ر ها در راستای مدیریت تعارض منافع در کشوی این سازمانجلو روبه. با توجه به تالش مدیریت تعارض منافع شدند
و با  جانبه این مسئله مخرب تصویب شدهمدیریت همه منظوربهشود قانونی جامع و کامل برای کل کشور توصیه می

ی با فساد ااعمال مجازات کیفری بر متخلفان، بستر مبارزه ریشهسازی گرفته تا ارائه برنامه جامعی از سطوح فرهنگ
 و ناکارآمدی به شکل روزافزون فراهم آید.

، دوراهی که یک سوی آن به سمت منافع دهدیم! موقعیتی که فرد را در ابتدای یک دوراهی مهم قرار تعارض منافع

تواند منجر به فساد شود، نه اتفاقی تازه و سوی دیگر آن به سمت منافع شخصی فرد. این مسئله که می رودیمعمومی 

 محدود به گروهی خاص از افراد است؛ بلکه افراد در تمامی 
ً
ی زیست اجتماعی خود هر روز با چنین هاعرصهو نه صرفا

 ردتوجهموپرداختن به این مسئله و تالش در جهت مدیریت آن  شودیماما چیزی که موجب ؛ شوندیمیی درگیر اهمسئله

ه مخرب این مسئل آثار، کارشناسان، متخصصان هر حوزه و ... قرار گیرد، گذاراناستیسسیاستمداران،  ژهیوبهخاص، 

 .استو ابعاد آن 

به سمت  توجهات کمکمکه  دیکردیم، مشاهده دیبودیماگر از حدود پنج سال قبل پیگیر خبرهای مربوط به این مسئله 

لی هر ی اصهاشهیرو کارشناسان و متخصصان با بیان این مسئله آن را یکی از  ابدییمموضوع تعارض منافع افزایش 

ی گوناگون اعم از نظام پولی و مالی، هاحوزهمشکالتی در  ؛کنندیممشکلی که امروزه با آن مواجه هستیم معرفی 

 .هاحوزهگفت تمام  توانیمی نوعبهی، نظام سالمت و پزشکی، شهرداری و حتی وشهرسازراه، وپرورشآموزش

الیحه مدیریت تعارض منافع را توسط  سینوشیپدولت دوازدهم  6931یی رسید که در اواخر سال جابهاین توجهات 

 6931 ماهآبانی برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر نمود؛ در جمهوراستیرحقوقی  معاونت

الیحه مدیریت تعارض منافع در هیئت دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شد، ولیکن نه الیحه و نه طرح مدیریت 

 رسیدند.ی ناجهینتتا پایان دوره کاری مجلس دهم به  کدامچیهتعارض منافع 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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اعالم وصول شد و در دستور کار مجلس  6933تغییر در تیرماه  گونهچیهبا شروع به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون 

رغم ارسال مجدد از سوی دولت در بدو آغاز به کار مجلس سیزدهم تاکنون نیز توسط قرار گرفت، اما الیحه مشابه علی

 و نیز بررسی سایر جانبههمهانون به این مهمی نیازمند توجه ویژه و مجلس اعالم وصول نشده است. گرچه تنظیم ق

 زمانمدتی است، ولیکن طی کاریموازقوانین مربوط به مبارزه با فساد برای پرهیز از 
ً
ویب برای تص سالهسهی حدودا

ی فساد و ناکارآمدی، زمانی به نسبت طوالنی بوده و افراد را به هاشهیر نیتریاصلقانونی جامع برای مبارزه با یکی از 

یک مسئله جدی نقش بازی  عنوانبهکه گویا در روند تصویب چنین قانون مهمی تعارض منافع  اندازدیماین فکر 

 .کندیم

که منتظر  اندهبودیی هاسازماناما در گیرودار به وجود آمده در تصویب قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع، 

ی داخلی به مبارزه با تعارض منافع موجود در هانامهنییآو  هابخشنامهتصویب قانونی کلی ننشسته و با تصویب 

 :شوندیم. در ادامه هر یک از این موارد بررسی اندبرآمدهی مختلف سازمان خود در حد توان هابخش

  ساختمان یرائه خدمات مهندسقبول منافع متعارض در ا ایو  رشیدستورالعمل منع پذ

 ایو  رشیمنع پذدستورالعمل به صدور  شودیمهای سازمانی برای مدیریت تعارض منافع مربوط یکی از اولین تالش

توسط وزیر وقت مسکن، راه و شهرسازی. این دستورالعمل  ساختمان یقبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندس

طبق ی منع نمود. مداخله در ارائه خدمات مهندسدستگاه را از  61ابالغ شد، کارمندان دولتی  6931 ماهبهمنکه در 

، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شوراهای راه و شهرسازی یهااین دستور، مهندسانی که در وزارتخانه

اسناد و امالک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه ها، سازمان ثبتشهر و روستا، شهرداری

 ،ها(ساختمان استان یمهندسساختمان )سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام یمهندسهای نظامسازمان، اقتصادی

های صنعتی ایران اشتغال دارند، الزم است بین کار دولتی و وپرورش و سازمان صنایع کوچک و شهرکوزارت آموزش

 و موانع بسیاری مواجه هامخالفت. این دستورالعمل با کنند  یکی را انتخاب ،ساختمان یمهندسکار در سازمان نظام

بند مربوطه موفق بوده  4ر مدیریت تعارض منافع ذکرشده در اذعان داشت که د توانینمگشت اما ملغی نشد؛ ولیکن 

است. عدم ضمانت اجرایی، عدم نظارت بر اجرای آن و شمول تعداد زیادی از افراد، منجر شد که عماًل این موضوع به 

 فراموشی سپرده شده و تنها در معدود مواردی شاهد اجرای آن باشیم. 

 هزیستیبخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در ب

بخشنامه منع پذیرش با صدور  8931شهریورماه سازمان بهزیستی کشور عزم خود را برای مدیریت تعارض منافع در 

آشکار کرد. بخشنامه مذکور مقرر کرد تمام کارکنان مسئول سازمان بهزیستی که از این  منافع متعارض در بهزیستی

اند، ظرف حداکثر سه ماه نسبت به واگذاری مرکز خود به مؤسسات خیریه یا ترک سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده

وانه قت اصولی، پروانه فعالیت و پر بخشنامه مذکور از تاریخ صدور، هرگونه مواف همچنینپست سازمانی خود اقدام کنند. 

عالوه بندهای بعدی این بخشنامه کارکنان مسئول این . بهنمودتأسـیس مراکز بهزیستی برای اشخاص مذکور را منع 

. پس از ابالغ این های خیریه نیز منع کرده بودمدیره و مدیرعامل سازمانامنا و هیئتسازمان را از عضویت در هیئت

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-and-urban-field/17521/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-and-urban-field/17521/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/14195/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/14195/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/14195/
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نفر نیز  6۷1و نفر از مدیران و مسئوالن سازمان بهزیستی کشور از سمت خود استعفا دادند  611 بخشنامه بود که

 .دیآیمی با درصد موفقیت باال به شمار اتجربهخود  نوبهبه. این تجربه مدیریت مراکز غیردولتی خود را واگذار کردند

 وپرورشآموزشبخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت 

ر که د مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش یبخشنامهاقدامات مدیریت تعارض منافع در کشور، در راستای 

ه عارض منافع در ب، سومین تالش در جهت گام برداشتن برای مدیریت تابالغ شدتوسط وزیر مربوطه  8933 خردادماه

را  یکی یخصوص تیو فعال یکار در مناصب عموم انیبخشنامه به مشموالن دو ماه فرصت داد تا از م نیا. دیآیمشمار 

وجب م وپرورشآموزشاین بخشنامه که از پشتوانه حقوقی مناسبی برخوردار بود، به اعالم خود وزارت انتخاب کنند. 

آن  را که جابجایی تنها چند مدیر و مسئول توانینماما ؛ نفر از مدیران و مسئوالن این سازمان جابجا شوند 933شد تا 

 هم بدون شفافیت کافی رخ داده است دلیلی بر موفقیت این بخشنامه دانست.

 بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو

 تعارض منافع در تیریبخشنامه نحوه مد تیدرنهای متعدد هاجلسات و نشستبرگزاری پس از  ،6933ماه سال در آبان

چهارمین دستگاه دولتی اقدامی قانونی در جهت  عنوانبهاین وزارتخانه ابالغ شد.  مربوطه ریوز ستوربه د رویوزارت ن

 یمدر تما یسالمت ادار یمنظور ارتقابخشنامه به نیدر امدیریت تعارض منافع با ابالغ بخشنامه مذکور انجام داد. 

و  نینقوا تیبر رعا دیبا تأک ،یانسان یرویمربوط به قراردادها، معامالت و جذب ن یندهایفرا ژهیوبه هاتیو فعال ندهایفرا

ون با فساد و قان لهو مقاب یسالمت نظام ادار یارتقا»ضوابط مرتبط ازجمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون 

اسناد  ریقراردادها و سا یخصوص طیمنظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرابند به 69در  ی، موارد«تجارت

گرچه هنوز خبری مبنی بر اجرای این بخشنامه مشاهده نشده است اما صرف وجود چنین  ابالغ شده است. یادار

 .دیآیمبرای تالش در جهت مدیریت این مسئله مخرب به شمار  جلوروبهی گامی ابخشنامه

 اجتماعی نیبخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تأم

خشنامه ببه ابالغ  شودیمی دولتی برای مدیریت تعارض منافع مربوط هاسازمانو  هادستگاهو آخرین کوشش  نیترتازه

یل در فضتوسط رئیس این سازمان. بررسی این بخشنامه که به ت یاجتماع نیتعارض منافع در سازمان تام تیریمد

ی واقع شده است با تعریف مفاهیم به کار گرفته شده در آن آغاز موردبررسخبرنامه مدیریت تعارض منافع  39شماره 

 .دهدیمی قرار موردبررسکلی و عمومی  صورتبهشده و در ادامه مصادیق تعارض منافع را 

*** 

رسیدگی و مدیریت تعارض منافع به  وخمچیپرپدر مسیر  جلوروبهخود گامی  نوبهبهی مذکور هاسازمانتالش هر یک از 

ر و در افکا هادستگاهی مربوط به آن در میان سایر هابحثو گسترش  هاتالشکه الزم است با ادامه این  دیآیمشمار 

 و البته با سرعت بیشتری اذهان را برای مقابله با این مسئله مخرب آماده نمود. مروربهعمومی، 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7542/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-energy-section/13636/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-energy-section/13636/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/17660/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/17660/
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یا دستورالعملی در این راه کارساز است، توجه به تصویب قانونی  نامهبخشتا اما موضوعی که بیش از هر در این راس

 در خصوص مقابله با آن جانبههمهی ابرنامهی تعارض منافع و اقدام به ارائه هاتیموقعجامع و کامل برای مدیریت انواع 

تان نکته و نقطه عطف این داس نیترمهمتعارض منافع که شاید  ی مقابله باسازفرهنگاز  تواندیمی که ابرنامهاست. 

 به برخورد کیفری با افراد متخلف بیانجامد. تیدرنهااست آغاز شود و 

در راه مبارزه با مسئله تعارض منافع باید به این نکته توجه داشته باشیم که تأثیرگذاری تعارض منافع و بروز مفاسد 

ی به آن پایان یهابخشنامهو با تصویب یک قانون یا  شبهکاست که ما بخواهیم آن را ی هفتادیناتفاق  شبهکگوناگون ی

ی متشکل اهگروه ژهیوبهاز تمامی امکانات  استفادهبدهیم؛ بلکه گام نهادن در این مسیر خواستار همتی بلند بوده و با 

انجام گیرد. عالوه بر تمامی این نکات همانند سایر مسائل، در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع  ستیبایممردمی 

 این روند به نتیجه مطلوب هاآن بر اساسو نحوه اجرای آن بایستی به فرهنگ حاکم بر جامعه و ادارات توجه ویژه نمود تا 

سب و نظارت مستمر بر آن، همانند برخی از قوانینی برسد؛ در غیر این صورت و نیز بدون داشتن ضمانت اجرایی منا

 ، )قانون( مدیریت تعارض منافع نیز به محاق خواهد رفت.اندنشدهی اجرا درستبهکه یا اجرا نشده و یا 

*** 

 های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:ها و گزارشگزیدۀ اخبار، تحلیل

دم تبریز و آذرشهر در مجلس، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، هم تولیت بیمه احمد علیرضا بیگی، نماینده مر   

 گری و هم درمان را به عهده دارد، این مسئله را عامل ایجاد تعارض منافع دانست. 

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: ورود دیوان محاسبات به مسائل نظارتی   

شود ای از موارد تحقیق و تفحص انجام میهای سیاسی و تعارض منافع را در بر ندارد چون در پارههبسیاری از شائب

 کنندگان تحقیق و تفحص وجود دارد.اما در پس تحقیق و تفحص اهداف دیگری مورد نظر درخواست

اسیس تی نظیر تهای آبی کشور را نتیجه اقدامامجتبی یوسفی، عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسالمی، بحران 

 کارخانه فوالد در کویر عنوان کرد که ناشی از تعارض منافع است. 

بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران، از طرح "الزام شهرداری تهران به اصالح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به  

ران" خبر داد که طی ان های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهگزارش

زنان، مسئولیت این امر به کمیسیون مستقلی سپرده شده برای پرهیز از بروز تعارض منافع در حمایت از سوت

 است. 

کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه عالمه « فاطمه سرخیل»استاد دانشگاه و قاضی دادگاه و « مجید صرفی» 

کارشناسی و نقاط ضعف و قوت طرح و الیحه مدیریت تعارض منافع  طباطبایی طی میزگردی به بررسی ابعاد

 ای از این میزگرد در خبرنامه این هفته ارائه شده است. اند که گزیدهپرداخته

 0011مرداد  2مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 و هم درمان را به عهده دارد یگر مهیب تیوزارت بهداشت، هم تول
 6411تیر  11ـ در مجلس(  و آذرشهر زیمردم تبر )نمایندهی گیب رضایاحمد عل

  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 
 

ظام همه کارگزاران ن یکه برا یعموم طیعالوه بر شرا میبهداشت و درمان هست ریوز کی افتنیاگر اکنون ما به دنبال 
دارو،  دهدکننیدارو، تول داریخود خر ریوز نکهیا کننده است. نییتع یلیموضوع تعارض منافع هم خ نیا میدر نظر دار

موضوع ورود دارند همان تعارض  نیشبکه در درون بهداشت و درمان به ا کیوارد کننده دارو و فروشنده دارو است و 
 یاآقامررا مطرح کردم و بعد هم  نیا یزاده هاشم یقاض یخودم در موضوع آقا یمنافع است، من در صحبت ها

منافع  تعارض نیکردند که ا دییامر را تا نیموضوعات صحه گذاشتند و ا نیهمه ا یشدند رو ریوز شانیکه بعد ا ینمک
 قرار دهد. بیسالمت مردم را مورد آس تیامن تواندیم

مانا بهره را که ه رانیکه بتواند حقوق ملت ا میبدون پشتوانه دارو و درمان در کشور هست زیفرد برنامه ر کی ازمندیما ن
موضوع اختصاص  نیکه به ا یقابل توجه یرا محقق کند و منابع دولت ستاز سطح معقول بهداشت و درمان ا یمند

 .ردیمورد استفاده قرار بگ نفعیذ یمنافع مردم نه گروه ها ریدر مس کندیم دایپ
رمان را اعتبار د مهیبه ب یها و ورود بخش خصوص مهینقش ب میکه بتوان میکن دایمهم دست پ نیبه ا میتوان یم یمازمان

مان و هم در یگر مهیب تیوزارت بهداشت، هم تول میمتاسفانه شاهد ی. ولمیداده و امکان رقابت فراهم کن گاهیو جا
 ستیهم ن ینحلیاز تعارضات منافع شده است که البته موضوع ال  یاریک باعث بسیفقدان تفک نیرا به عهده دارد که ا

و دادن حق انتخاب به مردم حل کرد.  یبخش خصوص یتوان با ورود رقابت یرا م یسالمت همگان مهیه بچنانچ
 تنها برباد رفتن اعتبارات است. مهیدر بخش ب یاستفاده از اعتبارات دولت

 شبکه اطالع رسانی راه دانا 
 

 

  یساختمان یهادر بازار نهادهو تعارض منافع انحصار انتقاد از 
 6411تیر  1۷ـ ( سازانکانون انبوه ریدب)پورحاجت  دیفرش
  مسکن و شهرسازی حوزۀتعارض منافع در 

 

 دیفرش .است دهیهزار تومان رس ۷1 یدر تهران به پاکت مانیس متیبرق کارخانجات، ق یدرصد 31به دنبال کاهش 

 یلبه معض زیزند. تعارض منافع ن یحرف اول را م یساختمان یهاکرد: متاسفانه انحصار در نهاده دیپورحاجت تاک

بورس کاال از افراد شاغل در صنعت فوالد هستند و  رهیمد اتیه یشده است. به طور مثال چهار نفر از اعضا لیتبد

ه نفع قطعا ب یانحصار و رانت در بازار مصالح ساختمان جادیا .دهدیتعارض منافع را نشان م ند،یفرآ نیا لیصدر تا ذ

به ارزان  ازیبلکه اقتصاد کشور ن دکنندگان،یاست و نه تنها تول شرانیانحصارگران نخواهد بود؛ چرا که مسکن حوزه پ

اص خانوارها به خود اختص شتیسهم را در سبد مع نیبا حوزه مسکن که باالتر توانیشدن و رونق بازار مسکن دارد. نم

 کرد. یشغل به آن وابسته است باز 6911و  دهدیم
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.dana.ir/1752304
https://www.dana.ir/1752304
https://www.isna.ir/news/1400042719802
https://www.isna.ir/news/1400042719802
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 های شهرداری به کمیسیونی مستقل از شهرداری زنواسپاری حمایت از سوت
 6411تیر  1۷ـ ( شهر تهران یعضو شورا)بهاره آروین 

  شوراها و شهرداری حوزۀتعارض منافع در 
 

 مشترک برنامه و ونیسیشهر تهران ضمن قرائت گزارش کم یشورا یجلسه علن نیازدهمیصدویدر س نیبهاره آرو
 یهابه گزارش یدگیو رس افتیدر ندیتهران به اصالح و بهبود فرا یاز طرح "الزام شهردار یبودجه و نظارت و حقوق

 تیو حما تیمصون نامهنییآ حهیتهران" و" ال  یتخلفات در شهردار انگزارشگر  قیشهروندان درباره فساد و رشوه و تشو
و در قالب  3۷بار در سال  نیاز گزارشگران تخلف اول تیتهران" گفت: ضرورت حما یاز افشاگران فساد در شهردار

 زا تیحما حهیمکلف شد ال  یطرح شد. در آن مصوبه، شهردار« تهران یتعارض منافع در شهردار تیریمد»مصوبه 
 گزارشگران تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد.

 شده است دهیشهر د یاز گزارشگران تخلف در مجموعه شورا تیاست که اصل حما نیا یینکته مهم در گزارش نها
آنها  یشگران تخلف و حفظ محرمانگر از گزا یجد تیدر حما یچراکه ممکن است مجموعه شهردار ؛ینه شهردار

از گزارشگران به  تیمطرح باشد اگر حما ازمانس کیگزارش تخلفات  یدچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقت
به  یدگیرس ندیبر فرا دیکه با یونیسیکم نی. بنابرادیآ شیپ ییهاهمان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل

 شده است. دهیشهر د یاز گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورا تیتخلفات و حما
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 تعارض منافع تمرکز کند یبهداشت رو ریدر انتخاب وز ندهیدولت آ
 6411تیر  1۷ـ ( تهران یدانشگاه علوم پزشک قاتیمعاون تحقیست و ولوژیدمیاپ) انیونسیمسعود 

  درمان و سالمت حوزۀتعارض منافع در 
 

تخصص و دانش  زانیم ،یگذاروقت زانیم ،یمیهمچون کار ت ییها نهیگز نیاگر چه سخت است که دولت در ب
ما همان انتخاب کند؛ ا ریفاکتور انتخاب وز نیرا به عنوان مهمتر یکیفرد و مقوله تعارض منافع،  ییو توانا یتخصص

 اول با یداریرا خر یقصد دارد خودرو یکیطور که 
ً
و سرعت  یخودرو" فکر کنند و راحت تیبه "امن دیکند؛ قاعدتا

خودرو راحت و نرم و  نینداشته باشد، هرچقدر هم ا تیاگر خودرو امن نیباشد؛ بنابرا تیاهم یخودرو در مقام بعد
 نمباشد، ق عیسر

ً
 یانتخاب نیچن رد نیبه سرنش یرسان بیخود را به مقصد برساند و احتمال آس نیتواند سرنش یطعا

 است.  ادیز
از آن  بهداشت ریوز دیاست که با یاصهیخص نیبا وجود آنچه گفته شد، به نظر من نداشتن "تعارض منافع" مهمتر

 از آن برخوردار باشد. طیشرا نیدر ا صهیخص نیاصل و اول نیبرخوردار باشد و به عنوان اول
تخصص و دانش داشته باشد، ناخودآگاه تمام امورات  رینباشد هر چقدر هم وز انیاگر بحث تعارض منافع در م

به معضل تعارض منافع به عنوان  دیخواهد برد؛ به نظر من با شیمنافع خود پ یبهداشت و درمان کشور را در راستا
 شود. ستهیبهداشت نگر ریخاب وزارکان در انت نیتر یاساس از یکی

 باشد. ریوز کیانتخاب  یبرا بیترک نیتواند بهتر یم یتعارض منافع در کنار تخصص و توانمندفقدان 
 شبکه اطالع رسانی دانا 

 

https://www.isna.ir/news/1400042719546
https://www.isna.ir/news/1400042719546
https://www.dana.ir/1752432
https://www.dana.ir/1752432
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 یداز تول یتمانع حما ی،تعارض منافع در نظام بانک
 6411تیر  1۷ـ ( و اقتصاد کالن یبانکداراستاد )ی سعدوند یعل
 تعارض منافع در نظام  بانکی 

 

نفع به  یذ یکه به نوع گیرندیقرار م یبانک یریتدر راس مد یاست که کسان یلدل ینا تولید ابربدهکاران بانکی به
تعارض منافع داشته باشند. اصوال در  یدنبا شوندیها گمارده مبانک یریتکه به مد یکسان یا. در دنروندیشمار م

 رانیوابستگان به مد یرانکه در ا یدر حال شودیپرداخت نم ینفع واحد، وام یذ یابه افراد مرتبط  یبانک یهانظام
 یزن یرندگانامر مشخص است وام گ یاست که از همان ابتدا ینتر اجالب کنند،یم یافتکالن در یهاوام یبانک
 یلتبد یاتفاق عاد یکبه  یرانا ینظام بانک یبرا یروند ینچن یعنیبازپرداخت وام اخذ شده ندارند،  یبرا یلیتما

دم ع یلبه دل یز. هر چند دولت نرودیبه شمار م یرانتورم در اقتصاد ا یاصل یلاز دال  یکیکه  یشده است. اتفاق
 یاته هب یندارد، اما مرتبط اییژهتورم نقش و یشدر افزا گیردیم یکه از نظام بانک یالتیها و تسهبازپرداخت وام

 یخ. البته برکنندیوارد م یرانا صادبه اقت یدیتورم شد یزکالن ن یهاوام یافتدر یشدگان برا یو معرف هایرهمد
 یدر حال گیردیو مرتبطان خود صورت م یکانبه نزد یخصوص یهابانک یکالن از سو یهاوام یهستند اعطا یمدع

بحث  یلذا مساله اصل دهند،یکالن م یهاخود وام یانبه آشنا یدولت یهاو هم بانک یخصوص یهاکه هم بانک
 .است ینظام بانک یریتنظارت و مد

جامعه شود،  یارزش و ثروت برا یجادداده شود که صرف ا یاقتصاد یهاها و بنگاهبه مجموعه یدها باو وام یالتتسه
 یهمموضوع م ینمانع از تحقق چن یو تعارض منافع در نظام بانک یمنبوده ا یروند یند چنکه تا کنون شاه لیدر حا

 ییراتو تغ دکردنیم ییرتغ یدبا یتجار یهابانک یرهمد یئترفع تعارض منافع بود حتما ه یبرا ییشده است. اگر بنا
اصول  یدبا یتصالح یافراد دارا یعنی شد،یجاد میا یراندر ا یبه نام آموزش بانک یادر فاجعه یو اساس یجد

در  یبه نام آموزش اصول بانکدار یاکه متاسفانه مقوله یمند را آموزش بدهند، در حالبا قاعده و ضابطه یبانکدار
 فاجعه تمام و کمال است. یکخود  یرانا

 خبرگزاری دانشجو 
 

 

 شتوزارت بهدا یتیریدر سطوح کالن مد یبه منافع عموم یمنافع صنف حیترج
 6411تیر  1۷ـ ( مردم ورزقان ندهینما)ی دهقان یوردالله
  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 

 

 از پزشکان استفاده کرد یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک یتیریدر سطوح کالن مد
ً
 یکه به نحو میعمدتا

 اند.داده حیترج یو عموم یخود را به منافع مل یمنافع صنف
هم از  است که باز ینکته قابل توجه هممناسب پزشکان در کشور  یدر کنکور و عدم پراکندگ یپزشک یهاتیظرف

را  ریو تدب هااستیس نیا دیعرصه بهداشت و درمان با گذاراناستیس رد؛یگیعرصه نشأت م نیتعارض منافع در ا
پزشک در  تا کمبود م،یداشته باش شتریب یرا به قدر استاندارد و حت یشتریب متخصصما اگر  یعنی شندیاندیب

 کشورمان حل شود.
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://snn.ir/fa/news/949697
https://snn.ir/fa/news/949697
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/27/2539539
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/27/2539539
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 متشکل از همه نهادها باشد دیتعارض منافع" با کنندهتیری"نهاد مد
 6411تیر  11ـ مجید صرفی و فاطمه سرخیل 

 طرح و الیحه تعارض منافع 
 

به  6931/ 14/13 خیدر تار بارکی یو ارائه خدمات عموم یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیال 
همچنان توسط مجلس  حهیال  نیارسال شد. اما ا ازدهمیبه مجلس  6933/ 14/ 16 خیدر تار گریمجلس دهم و بار د

 ازدهمیتوسط مجلس  6933/ 9/14 خیتعارض منافع در تار تیریطرح مد گرید یاعالم وصول نشده است. از سو
و جهت  دهیرس انیمجلس به پا یاجتماع ونیسیدر کم 6933/ 11/61خیطرح در تار نیا یاعالم وصول شد. بررس

ضمانت اجراها و  ن،یمشمول ان،یاز نظر مجر یدو متن قانون نیمجلس ارسال شده است. ا یدر صحن علن یدگیرس
 «لیرخسفاطمه »دادگاه و  یاستاد دانشگاه و قاض «یصرفمجید »گو با گفتگزیده دارند.  یاساس یاهتفاوت رهیغ

 هحیدر ال  یگذارقانون یکردهایرابطه و رو نیدر هم ییاز دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس ارشد حقوق عموم
  :دیآیم یتعارض منافع در پ تیریو طرح مد

شده را ارسال حیدارد که تمام لوا ودجلسات مجلس وج یتمام روسا یبرا یالزام قانون :لیسرخ
تخلف محسوب  کیتعارض منافع توسط مجلس  حهیاعالم وصول کنند. پس عدم اعالم وصول ال 

 یاست که ما جد ییهاو دست بردن در بودجه بدعت حهیعدم اعالم وصول ال  .شودیم
ً
شاهد آن  دا

 .میهست
 یدگیبه نظارت و رس شتریب حهیکه ال معنا  نیبه ا حه،یمحور بودن ال دولت کنمیمن فکر م :یصرف

عدم اعالم وصول مجلس  لیاز دال  یکیتعارض منافع پرداخته است،  نیدولت بر موارد نقض قوان
تحت  یاو نهاده هیتعارض منافع قوه مقننه، قوه قضائ حهیاست که با آنکه ال  نیا یباشد. نکته اصل

 لیدل نیقرار داده است.ظاهرا به هم هیاما مرکز نظارت را در قوه مجر رد،یگیدربرم زیرا ن ینظر رهبر
 ندارد. حهیبه اعالم وصول ال  یمجلس رغبت

 یهائتیکرده است، اما ه ینیبشیتعارض منافع را در تمام نهادها و قوا پ تیریمد نکهیدارد و آن ا یضعف بزرگ حهیال 
عارض ت تیریمد یهائتیه نیا شودیم شنهادیمورد پ نیا تعارض منافع فقط در دولت مستقر هستند. در تیریمد

ته تعارض منافع در نظر گرف تیریمد یمرکب از همه قوا برا یانسازم ایتر در نظر گرفته شوند طور گستردهمنافع به
 یبرا یمستقل یو هند نهادها لندیتا ،ینهاد مستقل ندارد. کره جنوب سیجز تأس یاتعارض منافع چاره تیریمد شود.

 تعارض منافع دارند. تیرینظارت و مد
عارض منافع ت نیدارد. قوان یایبرخالف کشور ما سابقه طوالن شرفتهیپ یتعارض منافع در کشورها تیریمد :لیسرخ

 به ا نیمدرن قرار گرفته است. بنابرا یو ادار یدر نظام حقوق نیقوان ریدر کنار سا
ً
 یبرا ینهاد که ستین وهیش نیحتما

 یهاظاماصل در ن کیعنوان وجود داشته باشد، بلکه تعارض منافع به شرفتهیپ یتعارض منافع در کشورها تیریمد
 ها گنجانده شده است.آن یحقوق

ر تعارض منافع را ب تیریکه مد یامجموعه یعنیاست.  تیریبر مد یدر تعارض منافع مبتن یاصل کردیروصرفی: 
فاصله  ریمس نیشدت از اکارمندان است. اما طرح به یعهده گرفته است مدام در حال آموزش دادن و ارتقاء آگاه

کارمند  نیاست که ا یاگونهکه دچار تعارض منافع است به یطرح مجلس به کارمند اهنگ دیآ یگرفته است. به نظر م
تعارض منافع هستند، اما منافع  طیکارمندان در شرا یطور که گفتم برخهمانرا بدزدد. اما  یپول هنگفت خواهدیم

ات کرد. مجاز  زیاو را ن دی. اما بر اساس طرح بارندیگیبلکه منافع دولت را در نظر م رند،یگیرا در نظر نم شانیشخص
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 یراهاضمانت اج نیبنابرا ند،کنیآن را اجرا نم ییاجرا یداشته باشد، نهادها ینیسنگ اریبس یهااگر قانون مجازات
 . کندیم یتعارض منافع قانون را از کارکرد خود ته یبرا یفریک

عه شود به سرنوشت همان جام ینیبشیدر قانون تعارض منافع پ یحالت اگر جامعه مدن نیبه نظرم در بهتر :لیسرخ
که از  ردندکیم ینیبشیرا پ یمدن ینهادها دیبا یعنی. شودیدچار م یفریک یدادرس نییدر آ شدهینیبشیپ یمدن

 هم هرکس ردیمجوز بگ ینهاد خاص
ً
ه نظرم ب نیرا اخذ کند. بنابرا یمجوز نیچن توانستینم یاهیبا هر سو یو قاعدتا

 .گذاردینم یرا باق دهیا نیشدن چن یعماًل امکان عمل نه،یزم نیدر ا یگذاربا توجه به تجربه قانون
 یسامانه قرار بود در اداره استخدام نیطرح داشت، سامانه جامع منافع بود. ا حهیکه برخالف ال  ینقطه قوت :یصرف

در آنجا قرار داده شود، اما من اطالع  یدولت یمردم و نهادها ،یشود و اطالعات توسط سازمان بازرس یکشور طراح
 یدولت یهاتمام دستگاه یبرا یاطالعات جامع نیبا چن یاهسامان جادیاعالم کرد ما امکان ا یدارم که اداره استخدام

 یامعنا که در هر سازمان و اداره نیقرار شد سامانه خرد شود. به ا میتصم نیداشت. لذا در آخر میرا نخواه یردولتیو غ
مانه سا نیشود، در ا عیکه قرار بوده در سامانه جامع تجم یشود که تمام اطالعات ینیبشیسازمان مستقل پ کی

 فاده کند. است جادشدهیا یفضا نیما چقدر از ا یجامعه مدن نکهیبه ا گرددیشود. که البته ادامه مسئله بازم یربارگذا
 خبرگزاری ایلنا 

 

 

 

 ی؟وزارت آب و کشاورز لیتشکمدیریت تعارض منافع با 
 6411تیر  13ـ ( ستیز طیکارشناس مسائل آب و مح) ساز ینیس دیحم
  آب و محیط زیست حوزۀتعارض منافع در 

 

شود.  کیتفک گریداز هم دیآب با تیریمدنظر بنده، شئون مختلف در مد یوزارت آب و کشاورز یشنهادیدر ساختار پ
تا قبل  که میمختلف مصرف دار یهابخش نیآب ب صیبه نام تخص یتیکالن حاکم یبحث کل کیآب ما  تیریدر مد

 توسط شورا نیاز ا
ً
 رویبود و عماًل وزارت ن رویشورا هم در وزارت ن نیا رخانۀیدب افتاد،یآب اتفاق م یعال یاسما

 یبهابالف تعرفۀ آمحل اخت ییمصارف مختلف بود و تعارض منافع حاصل از درآمدزا نیآب ب صیتخص رندۀیگمیتصم
 د.نکن میمختلف درست تقس یهابخش نیب دیطور که باخانه آب را آنوزارت نیا شدیمختلف باعث م یهابخش

 ریخودش و سا نیآب ب دهندۀصیداد که تخص مینخواه دیحق را به وزارت جد نیا یما در وزارت آب و کشاورز
 هیاول شنهادیباشد چرا که در آن صورت باز هم با تعارض منافع همراه خواهد بود. پ یاز کشاورز ریغ گرید یهابخش

 درصد سهم مصرف یعال یتفاوت که شورا نیآب است با ا یعال یشورا تیاستفاده از ظرف
ً
 یهابخش یآب صرفا

 نییعت ریدپذیتجد یهاصنعت و بخش شرب باشد را از محل کل آب ،یبر در کشور در بخش کشاورزآب یمختلف اصل
 نیکند و ا بیکمتر شود را اعالم و تصو دیدر بخش شرب نبا یمترمکعب کیرا که از  یحجم زانیبکند و حداقل م

به  ،ییطال یالساعه و امضاهاو خلق شبهکی ماتیتعارض منافع و تصم یهااز آفت یریجلوگ یهم برا ماتیتصم
 باشد. شیرایقابل و ریغ تواندیسال م 9 یحت ایسال  1 رینظ یمدت طوالن کیصورت بلندمدت باشد مثال تا 

ابط ضو رند،یبگ میآب تصم صیشورا بخواهند هر روز دربارۀ نحوۀ تخص کیها و افراد درون آدم کهنیا یجاواقع به در
 رفتن تعارض منافع خواهد شد. نیباعث از ب نیکار را انجام دهد و ا نیمکتوب و مدون بلندمدت ا

 اقتصاد آنالین 
 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1105874
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1105874
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/546806-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/546806-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

 

 

 

 1400مرداد  1تیر تا  26 | 54شماره  11

 

 مصداقی از تعارض منافع در شرکت خصوصی به زبان ساده 
 6411تیر ـ سایت متمم 

 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در کسب 
 

را بر  و محصوالت آن شرکت زاتیتجه یمورد راتیتعم زیو ن یارائۀ خدمات گارانت تیشرکت، مسئول کی یدپارتمان فن
 یاپاداش اضافه ،یو به خاطر انجام خدمات گارانت ستین یکار سودآور یعهده دارد. شرکت، معتقد است که گارانت

از مبلغ فاکتور به عنوان پاداش به کارکنان بخش  یدرصد ،یمورد راتی. اما هنگام انجام تعمدهدینم یبه واحد فن
 دیاند و او باهنزد او آورد یرا در دورۀ گارانت یادهیدبیکه محصول آس دیفکر کن ینیسیبه تکن حاال .ردیگیتعلق م یفن

 نه. ای ردیگیقرار م یتحت پوشش گارانت یخراب نیا ایقضاوت کند که آ
 وسوسهنباش بندیبه اخالق پا یفرد نیچن اگر

ً
ئۀ که با بهانۀ مختلف، از ارا کندیم بیاو را ترغ یدرون یاد، احتماال

 .ردیقرار گ یمورد راتیتعم رمجموعۀیدرخواست، ز نیکند تا ا یخوددار یخدمات گارانت
  یمثال

ً
روزانۀ خود با  یاست که در زندگ Conflict of Interest ایاز صدها نمونۀ تعارض منافع  یکیکه گفته شد، صرفا

 .میشویها مواجه مآن
 سایت متمم 

 

 

 ؟آزمون وکالت  یبرگزار سازی در مورد عدمعامل شایعهتعارض منافع 
 6411مرداد  6ـ پایگاه خبری اختبار 

  قضایی و حقوقی  حوزۀتعارض منافع در 
 

 زهیآزمون وکالت با هر قصد و انگ یاز برگزار یریحقوق است، جلوگ النیوکالت حق داوطلبان و فارغ التحص آزمون
به  بر تالش و مطالعه خود قصد ورود هیحقوق است که با تک النیفارغ التحص میعظ لیحقوق خ عییکه باشد تض یا

 یو طرح ادعاها عاتیشا نیاز وکالست در دامن زدن به ا یبخش یکه متول یپررنگ نهاد نقش حرفه وکالت را دارند.
ا که ب ینهاد به جهت تعارض منافع نیکند که ا یم جادیشائبه را ا نی، ا6933ابطال آزمون وکالت  ریاساس در مس یب

 وکال را مسدود کند. یاتوسط کانون ه لیجذب وک یوکال دارد، تالش دارد مجرا یتوسط کانون ها لیجذب وک
دهد که  یرا به آن ها م یجد زهیانگ نیا ،یدادگستر یوکال یدن احتمال ادغام نهاد مذکور با کانون هابو مطرح

 را باال نگه دارند. یدادگستر یوکال یخود به کانون ها یاعضا یکنند نسبت عدد یسع
ال، وک یحقوق به عنوان کارآموز وکالت در کانون ها النیآزمون وکالت و جذب فارغ التحص یجهت هم برگزار نیهم به

 کند. ینهاد مذکور را نگران م
 هیهماهنگ و عادالنه آزمون وکالت، هر سال به اتحاد یبرگزار یسراسر کشور برا یدادگستر یوکال یها کانون

دهند تا امور  یم یندگیشود نما یم دهینام« اسکودا»که به طور اختصار  یدادگستر یوکال یکانون ها یسراسر
هم با سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان  اسکودا آزمون را به صورت هماهنگ انجام دهد. یمربوط به برگزار

امن و استاندارد آزمون ها،  یبرگزار یتخصص و امکانات الزم برا یکشور و دارا یآزمون ها نیبرگزار کننده بزرگتر
آزمون وکالت تحت نظارت سازمان سنجش  یبرگزار یندهایفرا همه بندد. یآزمون قرارداد م یبرگزار یجهت اجرا

 یشود، انجام م یکشور در نظر گرفته م گریمهم د یکه در مورد همه آزمون ها ییباال  یآموزش کشور و با استانداردها
 شوند.

 رپایگاه خبری اختبا 
 

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2/
https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2/


 

 

 

 

 

 

 12 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 ها در بروز تعارض منافعتفاوت ماهیتی اتاق بازرگانی و وزارتخانه
 6411تیر  96ـ ( رانیاتاق ا ندگانینما اتیعضو ه) رانیاتاق ا ندگانینما اتیعضو ه

  الیحه و طرح تعارض منافع 
 

شد  نیتدو 31در سال  حیلوا نیا و تعارض منافع در دستور کار داشت. تیدوقلو درباره شفاف حهیال  کی یدولت روحان
نار را ک حهیال  دینشد اما در مجلس جد یمجلس دهم عمل انیدر تعامل با مجلس اصالح شود که تا پا میبود دواریو ام

گذاشته  کنار تیجامع شفاف حهیال  رسدیممسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. به نظر  یرددر موا یحت ؛اندگذاشته
رت صومرکز پژوهش مجلس به یاست که حت یاکه در قالب طرح مطرح شده، ملغمه زیتعارض منافع ن حهیشده و ال 

 منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است. یرسم
عارض ها توجه شود. در نگاه تبا وزارتخانه رانیاتاق ا یتیبه تفاوت ماه دیبا .تر استدر تعارض منافع خطرناک تیوضع

صاحب  دیاب ندگانینما اتیه یاعضا یول ستندیدار ناست که کارمندان ثابت کنند بنگاه نیا یدولت دگاهیمنافع د
گرنه با و تعارض منافع مشخص شود و  تیشفاف میکار شوبهدست دی. باستین یکیدو  نیا فیوکار باشند. تعارکسب

 بود. میخاص ضد اتاق خواه یهامجلس، شاهد طرح یهایریگه از اتاق و جهتساخته شد ریتصو
 رسانه مسئولیت اجتماعی 

 

 

 

 از سعید نمکی سه پرسش حول تعارض منافع
 6411مرداد  6ـ )پژوهشگر اجتماعی( محمدرضا جالیی پور 

  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 
 

. مثال دکنیم جادیتعارض منافع را ا تیریکوبرکت شائبۀ عدم مد رازیغ یداخل یهااز واکسن تیحما یضعف نسب -6
بود، اما شش ماه تمام معطل شد.  یتمام شد و امادۀ ورود به فاز انسان یواکسن راز یوانیفاز ح 33 بهشتیدر ارد

 بود. چرا؟ ریوز کچاب تیدرست بر عکس کوبرکت که در همۀ مراحل مورد حما
. ندکیم جادیتعارض منافع را ا تیشائبه موقع زیدر مجوز واردات واکسن توسط وزارت بهداشت ن ریاخالل و تاخ -1

 یداریتومان( از برکت خر اردیلیهزار م 14معادل ) یهزار تومان 111دز واکسن  ونیلیم 611که قرار است  ژهیبه و
 ها نشود؟نواکس گریمانع واردات زودتر و گسترده د کتواکسن کوبر  دیتول شدینم ست؟یشود. مصداق تعارض منافع ن

بعد خبر آمد  یخبر داد. مدت هیروس کیدز واکسن اسپوتن ونیلیم 11واردات  یاز توافق برا هیدر روس رانیا ریسف -9
برخی  یهارهیمد ئتیکه در ه ینمک دیسع کانیطاهباز )از نزد ینهاله نراق تیریشرکت اکتوور با مد یقرارداد یکه ط
 تی)با ظرف رانیدر ا کیاسپوتن دیخط تول یاندازبوده است( مجوز راه ینمک یآقا کیو همکار نزد کیشر هاتشرک

 رانیا یبه مراجعان بخش خصوص کیقرارداد خود شرکت اسپوتن نیدز در ماه( را گرفته است. بعد از ا ونیلیدو م دیتول
قرارداد با شرکت  نیا یندیچه فرآ ی. طفروشدینم 3 کیاسپوتن رانیبه ا گرید رانیدر ا دیقرارداد تول نیگفت به خاطر ا

 رضایاکنون عل ست؟یمصداق تعارض منافع ن کیواردات شفاف اسپوتن یبرا یسازاکتوور بسته شده است؟ مانع
ه درد ما به ما داده است کال ب کیکه اسپوتن یدیمقابله با کرونا، گفته است خط تول یستاد مل یسخنگو ،یسیرئ

 یهاتیوقعم نفعان،یذ خورد؟یبه درد ما نم ای مید کنیتول رانیقرار است در ا ای میدیخر کی! باالخره اسپوتنخوردینم
 ست؟یچرا شفاف ن کیدربارۀ اسپوتن یدولت یهاتعارض منافع و کمک

 پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز 
 

https://csrrasaneh.ir/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
https://csrrasaneh.ir/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.ensafnews.com/303096
http://www.ensafnews.com/303096
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 بروز فساد  یهانهیزم ؛تعارض منافع در وزارت بهداشت
 6411مرداد  1ـ ی علوم پزشک «مسلمان ییجنبش دانشجو» ییتشکل دانشجو 0۱
  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 

 

 یهاتیرا درباره اولو یجمهور منتخب نکات سیبه رئ یانامه یط یعلوم پزشک یهادانشگاه ییتشکل دانشجو 61
« افعو مبارزه با فساد و تعارض من یریشگیپ»در بخشی از این نامه با اشاره به موضوع  مطرح کردند. رانینظام سالمت ا

ز فساد برو یها نهیزم ،یشود بلکه هنگام نبود نظارت کاف یخود فساد محسوب نم یمنافع به خود تضادآمده است: 
 یرا برا یساز تیو ظرف یآموزش ،ینظارت ،یابزار قانون رودیجمهور منتخب انتظار م سیآورد. از رئ یرا فراهم م

که همانا محصول آن، سالمت  د،یاز تعارض منافع و به حداقل رساندن آن در نظام سالمت کشور برقرار نما یریجلوگ
 خواهد بود. دانوارده از نظام سالمت به شهرون یها بیاز آس یریبهتر شهروندان و جلوگ

 خبرنامه دانشجویان ایران 
 

 

 اولویت سازوکار دیوان محاسبات بر تفحص در زمان وقوع تعارض منافع
 6411مرداد  1ـ ( برنامه و بودجه مجلس ونیسیضو کم)عمحسن زنگنه 

 تعارض منافع در مجلس 
 

تر مناسب یاز آن ابزار شیو پ کندیمجلس از آن استفاده م ندهینما کیباشد که  یابزار نیآخر دیو تفحص با قیتحق
ا دارد که ورود آنه اریرا در اخت یامجلس است و کارشناسان نخبه ینظارت یمحاسبات وجود دارد که بازو وانیبه نام د

و  یسایس یهااز شائبه یاریمحاسبات بس وانیورود د باشد. تریتخصص اریبس تواندیمورد سوال م ضوعاتبه مو
 و تفحص قیاما در پس تحق شودیو تفحص انجام م قیاز موارد تحق یادر بر ندارد چون در پاره زیتعارض منافع را ن

 یکار محاسبات وانیو تفحص وجود دارد و استفاده از د قیکنندگان از تحقمورد نظر درخواست یگریاهداف د
 تیریکه به واسطه سوء مد یخاص یهاو بده و بستان یکه تخلفات مال یدر زمان است. ترنهیهزو کم تریتر، علمشفاف

 و تفحص استفاده کرد. قیاز ابزار تحق توانیم دیایتعارضات منافع به وجود م ای
 خبرگزاری پانا 

 

 

 زاییدۀ تعارض منافع است بحران آب، 
 6411مرداد  1ـ ی( اسالم یمجلس شورا سهیرئ تیعضو هئ) مجتبی یوسفی

  کلیات تعارض منافع 
 

 لیرا تبد هیاروم اچهیگرفته شود. در برند،یکشور به آن سو م یسو نیکه آب را از ا یرکارشناسیغ یهاپروژه یجلو دیبا
 وقتچیکه ه میدهیاختصاص م هیاروم اچهیدر یایستاد اح یبرا یاردیلیو بعد پول چند هزار م میکنیزار مبه نمک

حاال  مییگویو بعد م میزنیکشور م ریو فوالد را در کو میبریم گرید هحوزه به حوز  کی. آب را از شودیهم مثل اولش نم
جا آب از کجا به ک میبگو خواهمیاست. نم یزیراز نبود برنامه یتعارض منافع است و ناش نهایا م؛یآن آب ببر یبرا

 .مینیبرود؛ نظرات کارشناسان را بب
 بهارنیوز 

  

https://khabarpu.com/b.htm?u=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF_aXVzbmV3cy5pci9mYS9uZXdzLWRldGFpbHMvNDAyNjIwLyVEOSU4NyVEOCVCMiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRi0lRDglQUYlRDglQjEtJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUE3JUQ5JTg1LSVEOCVCMyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBQS0lRDglQkElREIlOEMlRDglQjElRDglQjQlRDklODElRDglQTclRDklODElREIlOEMlRDglQUEtJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTdDLSVEOCVBQSVEOCVCOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCNi0lRDklODUlRDklODYlRDglQTclRDklODElRDglQjktJUQ4JUFGJUQ4JUIxLSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQS0lRDglQTglRDklODclRDglQUYlRDglQTclRDglQjQlRDglQUEtJUQ4JUIyJUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDLSVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCMi0lRDklODElRDglQjMlRDglQTclRDglQUYtJUQ4JUIxJUQ4JUE3LSVEOSU4MSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NyVEOSU4NS0lRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlRDglQUY=_2K7YqNix2YbYp9mF2Ycg2K/Yp9mG2LTYrNmI24zYp9mG
https://khabarpu.com/b.htm?u=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF_aXVzbmV3cy5pci9mYS9uZXdzLWRldGFpbHMvNDAyNjIwLyVEOSU4NyVEOCVCMiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRi0lRDglQUYlRDglQjEtJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUE3JUQ5JTg1LSVEOCVCMyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBQS0lRDglQkElREIlOEMlRDglQjElRDglQjQlRDklODElRDglQTclRDklODElREIlOEMlRDglQUEtJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTdDLSVEOCVBQSVEOCVCOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCNi0lRDklODUlRDklODYlRDglQTclRDklODElRDglQjktJUQ4JUFGJUQ4JUIxLSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQS0lRDglQTglRDklODclRDglQUYlRDglQTclRDglQjQlRDglQUEtJUQ4JUIyJUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDLSVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCMi0lRDklODElRDglQjMlRDglQTclRDglQUYtJUQ4JUIxJUQ4JUE3LSVEOSU4MSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NyVEOSU4NS0lRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlRDglQUY=_2K7YqNix2YbYp9mF2Ycg2K/Yp9mG2LTYrNmI24zYp9mG
http://pana.ir/news/1202151
http://pana.ir/news/1202151
https://www.baharnews.ir/news/283854
https://www.baharnews.ir/news/283854
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 ؟حل معضالت بزرگ نظام سالمت یافسانۀ اذهان کوچک برا ؛تعارض منافعمجازی:  فضای تحلیل
 ؟ کنندیم یشتریمخاطبان به وزارت بهداشت توجه ب شهیچرا هم

 
 محمد عادلی 

 
مطلب  14توییت در توییتر،  411شنبه سی و یکم تیرماه، شنبه بیست و چهارم تا پنجدر هفته گذشته و طی روزهای پنج

ه در فضای اند. در هفته گذشتمسئله تعارض منافع پرداختهپست در اینستاگرام منتشر شده است که به  5در تلگرام و 
از تعارض منافع موردبحث قرار گرفته بود؛ مواردی مانند طرح مجلس درباره فضای مجازی و  یتر تلگرام موارد متنوع

دتاً ماما در فضای توییتر که ع زنی در شورای شهر تهران و...سوت از حمایت طرح کلیاتتعارض منافع موجود در آن، 
، بیش از همه وزارت بهداشت زیر تیغ انتقادات قرار داشته است. پردازندیکاربران عادی و نه متخصص به اظهارنظر م

ا به چرایی ، در این هفته بیشتر توجه خود ر کنندیاین کاربران که به تمامی اَعمال این وزارتخانه با دیدی انتقادی نگاه م
 کشور معطوف کرده بودند. یهاعدم افزایش ظرفیت پزشکی دانشگاه

 مقصر اصلی در عدم افزایش ظرفیت پزشکی کیست؟

ربران در فضای مجازی قرار آن موردتوجه کا تعارض منافعدر هفته گذشته بازهم وزارت بهداشت و سازوکارهای پر از 

کز ، محل اصلی و نقطه تمر وزارت بهداشت و درمانقدری متنوع و گوناگون بودند که گویی گرفته بود. این موضوعات به

خانه را بیشتر این وزارت یهااستیالبته این مسئله شاید به این دلیل باشد که مردم تأثیر ستعارض منافع در کشور است. 

و بنابراین بیشتر نسبت به تعارضات موجود در آن حساس  کنندیطور مستقیم در زیست روزمره خود احساس مبه

 هستند.

یت ن آن شکل گرفته بود، مسئله افزایش ظرفیکی از موارد تعارض منافع این وزارتخانه که بیشترین اظهارنظرها پیرامو

ها و موانع بر سر راه آن بود. نقطه شروع توجه به این مسئله اظهارات مجتبی رضاخواه، نماینده تهران پزشکی دانشگاه

نوان ع، سازوکارهای وزارت بهداشت را بهر فوریکانال تلگرامی خببا  یادر مجلس شورای اسالمی، بود که در مصاحبه

درصدی پزشکان  91اگر کسی با طرح افزایش »متولی این امر، مانع اصلی معرفی کرد. وی در اظهاراتش گفت: 

خصوص در مناطق محروم است. حل دیگری ارائه بدهد زیرا کمبود پزشک موضوع واضحی بهمخالفت دارد باید راه

شود ایش ظرفیت نباید بر عهده وزارت بهداشت باشد زیرا تعارض منافع مانع تصمیم درست میبرای افز  یگذاراستیس

را به عهده  یگذاراستیوبودجه باید مسئولیت این سطور که در فوتبال بازیکن و داور یکی نیست. سازمان برنامههمان

 یهاطی روزهای گذشته بحث»نوشت که:  ترحیدر ادامه این کانال خبری با بیانی صر«. داشته باشد نه وزارت بهداشت

 یهاکارشناسی رشته النیالتحصدرصدی ظرفیت رشته پزشکی به جهت حضور فارغ 91زیادی مبنی بر افزایش 

غیرمرتبط مطرح شده است. در حالی وزارت بهداشت با این موضوع موافق نیست که همه کارشناسان روی این موضوع 

ها از هستند باعث شده آن هاهیفع پزشکانی که در وزارت بهداشت مسئول افزایش سهمنظر دارند که تعارض منااتفاق

 «.خودداری کنند هاهیافزایش سهم

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://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://t.me/akhbarefori/297214
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این وزارتخانه ندارند، به این مسئله  یهااستیخوشی از سهمین اظهارات کافی بود تا کاربران نیز که گویا چندان دل

از مدیریت پزشکان در این وزارتخانه را مورد تأکید قرار دهند. کاربری پرداخته و هرکدام به نحوی تعارض منافع حاصل 

در توییتی به نیاز جامعه به افزایش تعداد پزشکان به علت سالمندی جمعیت در آینده اشاره کرده  Fatemeh AIRبه نام 

 :سدینویو م

یابد و در این شرایط نیاز است وزارت میروز افزایش رود و نیاز کشور به پزشک روزبهجمعیت کشور رو به پیری می» 

سال آینده مجبور به واردات  02بهداشت به دور از تعارض منافع، فکری به حال آینده نظام سالمت کند تا کشور تا 

 «.پزشک خارجی نشود

که هردو وزارت بهداشت را  کندیکاربری به نام آخرین سنگر نیز در این راستا به سخنان دو نماینده مجلس اشاره م

 :دانندیمقصر اصلی عدم افزایش ظرفیت م

دکتر فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت: تعارض منافع در حوزه سالمت مانع افزایش تعداد پزشکان است/ » 

 نیاز ما به پزشک بیشتر م ۴۱۴2از سال 
ً
. شودیبه بعد ایران جزو سالمندترین کشورهای دنیا خواهد بود و طبیعتا

احمدحسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش: تعارض منافع باعث شده تا مسئوالن نظام سالمت اجازه افزایش 

 .«های پزشکی را ندهند/ مسئوالن نظام سالمت نباید مطب یا بیمارستان خصوصی داشته باشندظرفیت رشته

لیت جامعه پزشکی را در این امر دخیل دانسته بین فقط وزارت بهداشت را مقصر ندانسته و کاما همه کاربران دراین

بودند. ازنظر این کاربران دامنه چنین مواردی از تعارض منافع فقط محدود به این وزارتخانه نبوده و جامعه پزشکی نیز 

که نباید در  داندیزده فعلی حوزه سالمت را همچون بازاری موضعیت آسیب Amir IR. چنانچه کندیاز آن حمایت م

 وکار ممکن است متضرر شوند:تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد چراکه صاحبان کسبآن 

بحران کمبود پزشک مشکل امروز دیروز نیست. از قدیم گفتن وقتی دست تو یه کاری زیاد بشه ارزشش کم میشه. » 

 «.حکایت تعارض منافع امروز سیستم بیمارمحور مصداق همین جمله است

 است، کاربرانی دیگر که گویا خود پزشک یا دانشجوی پزشکی هستند شندیاندیم گونهنین که ادر پاسخ به برخی کاربرا

 همه پزشکان از این مسئله منفعت کسب نم کنندیسعی م
ً
ئول و وزارت بهداشت است که مس کنندینشان دهند که لزوما

 مستقیم این امر است:

 یشتریب ارزان کار نیروی میخواد دلش که معلومه! بردگی وزارت برای بلکه! پزشک برای نه اما! ارهتعارض منافع وجود د» 

 !«.باشه داشته

بین نبوده و دراین دهیعقعنوان دلیل اصلی تعارض منافع، هماما همه کاربران نیز با مدیریت پزشکان در وزارتخانه به

 دلیلی 
ً
ند . چکردندیواهی مخالفان قلمداد مکسانی هم بودند که تعارض منافع را از اساس منکر شدند و آن را صرفا

 در ادامه آمده است: هاتیینمونه از این تو
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شدیم. خدا به داد رو سر یه مریض برای آموزش که داخل اتاق جا نمی میرفتینفری م ۰2 راندها یسال پیش تو ۱» 

خان جا بدن. هرکی هم نفر رو داخل همون اتاق می ۰2یا  ۰2دانشجوهای آینده با طرح افزایش ظرفیت برسه. البد 

 «.اعتراض کنه تعارض منافع داره

سال است وزیر بهداشت  ۱. اآلن سالمت نظام بزرگ معضالت حل برای است کوچک انتعارض منافع افسانۀ اذه» 

 «.پردازان تعارض منافع(. آیا نظام سالمت تغییر ماهوی کرده است؟نظریه نۀیریپزشک نیست )آرزوی د

که تو کنه که تا حاال مشکلتون با مدیر نبودن وزرا بوده درحالیشما رو نشنیده باشه باور میهرکی حرفای همفکرای » 

تون همیشه مشکل رو تقلیل دادین به پزشک بودن وزرا و تعارض منافع و جوری جا انداختین که با های یه طرفهتریبون

 «.رو همه دیدن اشجهیوزیر غیرپزشک همه مشکالت سالمت حل میشه که نت

فارغ از اینکه تا چه حد نظر این کاربران درست باشد که علت عدم افزایش ظرفیت پزشکی تعارض منافع پزشکان و یا 

ها در وزارت بهداشت است، نکته جالب آن است که همواره کاربران تحت تأثیر اظهارنظری از مسئولین یا مدیریت آن

مشاهده شده است  های تحلیل فضای مجازیگزارشرها در . این مسئله بادهندیکارشناسان واکنش خود را نشان م

له ئرو این مسبه نظرات کاربران مؤثر واقع شده است. ازاین یدهیک فرد خاص مانند یک مسئول در جهت یهاکه گفته

از این قدرت تأثیرگذاری سوءاستفاده کنند و اذهان را از ریشه اصلی مسائل  یامنفی باشد که عده یادهیپد تواندیهم م

 فرصتی مغتنم باشد که افراد بتوانند جامعه را نسبت به مسائل مختلف حساس کنند. تواندیمنحرف کنند و هم م
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