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 درآمد: تعارض منافع مسئوالن دولتی و راهکار مدیریت آن
 

 راضیه شیخ رضایی
 

گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را در اواخر شهریورماه رئیس جمهور اصول دوازده
 -۳ مدیریت تعارض منافع -۲ سازیشفاف -1دولت ابالغ کرد، این اصول شامل این موارد هستند: به اعضای 

 سهولت فرایندها -۶ شایسته گزینی -5 ت دولتمتناسب سازی ساختار و تشکیال -۴ سازی و نظارت همگانیفرهنگ
تقویت  -۰۱ حمایت از فعالیت سالم -9 تأمینهای ارزش و زنجیره زنجیرهتوسعه رویکرد  -۸ دولت الکترونیک -۷

 .برخورد قاطع، دقیق و مؤثر -11 و کارآمد مؤثرنظارت  -۰۰  اشراف

رود که اعضای هیات دولت باشند. در نتیجه این گمان میرسد که مخاطب اصلی آن، باتوجه به این ابالغیه به نظر می

های اول و دوم نظیر مدیران ارشد و مشاوران دولت نیز در راستای پیش قدم هر یک از اعضای کابینه دولت و حتی الیه

 ایگانه برای مقابله با فساد، سابقه حضورشان را در نهادهای دولتی، خصوصی و نهادهشدن در اجرای اصول دوازده

های خصوصی خود، فرزندانشان و عمومی غیردولتی بیان کنند. همچنین روابط سهامداری و عضویت در شرکت

 های خود و خانوادشان را به طور شفاف اعالم کنند.هایشان را افشا کنند و اموال و داراییفامیل

و نظارت همگان، نظارت مؤثر و کارآمد، سازی رود که برای تقویت اصول شفاف سازی، فرهنگاز دولت نیز این انتظار می

های نگاران تحقیقی و پژوهشی برای افشای مصادیق فساد و تعارض منافع حمایت کنند و پشتیبان رسانهاز روزنامه

نگاران و خبرنگاران و جایگاه آنان نزد افکار عمومی نظارت همگانی و های روزنامهکشور باشند زیرا به مدد توانایی

 شود.تقویت میسازی فرهنگ

 برای یک دوره انتخاب می
ً
های خصوصی و نهادهای عمومی شوند ممکن است از بخشمدیران دولت در ایران که معموال

نگاران غیردولتی وارد بدنه دولت شوند و در معرض تعارض منافع قرار بگیرند. در این وضعیت، نهادهای مردمی و روزنامه

 نقش نظارتی بر روی عملکرد آنها داشته باشند. توانند همپای نهادهای نظارتی،می

های تعارض منافع نباشند؛ باعث ناکارآمدی در کل نظام باالی دولت، خود پیشگام افشای موقعیتاگر مسئوالن رده

 قساب جمهور رئیس های تاریخی این ماجرا مربوط به وضعیت مارک راوالوماناناحکمرانی خواهند شد. یکی از تجربه
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دچار بحران سیاسی شد.  9002هایی که داشت، کشورش در سال است که به دلیل تعارض منافع 1ارماداگاسک

اش کسب و کارش را متوقف نکرد و کسب درآمد راوالومانانا یک تاجر موفق بود که همزمان با دوره ریاست جمهوری

 بیشتری هم کرد.

در کشورهای در حال توسعه متعدد است. یکی از گیری تعارض منافع سران دولت و رهبران سیاسی های شکلزمینه

های است که منجر به این شود تا مقامات برای رضایت و منافع جناح قانون حاکمیت بودن ها به دلیل ضعیفاین زمینه

مدیران  گیرند. در این موقعیتقرار می «دستانهپیش اطاعت»توان گفت در موقعیت سیاسی فعالیت کنند که در واقع می

اقداماتی به نفع شرکت  «دستانهپیش اطاعت»نی، کارمندان و حتی وزرا و مدیران ارشد دولتی نیز در موقعیت میا

 دهند.های منتسب به آنان انجام میرئیس و یا معاون و یا شرکتخصوصی 

ختیار اگیرد، وجود فضای های رایج تعارض منافع که به دلیل ضعیف بودن حاکمیت قانون شکل میاز دیگر موقعیت

طور بالقوه ایجاد تعارض منافع دهد و بهعمل در قوانین است که به مفسران قانون و اجراکنندگان همواره آزادی عمل می

پیوند نزدیکی با سوءاستفاده از قدرت دارد و این مفهومی است که بسیاری از « دیدصالح»طور مثال، مفهوم کند. بهمی

ران های سیاسی و مادی به نفع خود یا دیگهایی با انگیزهای از عدم شفافیت، تصمیمهکنند تا در هالمدیران استفاده می

 با منافع عمومی در تعارض است.
ً
 بگیرند که اساسا

 کسب و یغیرقانون ثروت تحصیل برای ایوسیله نباید دولت کار که کندمی تصریح ماداگاسکار اساسی قانون 34 ماده

 همچنین. باشند سهامدار توانندنمی مقامات و جمهور رئیس که است نشده ذکر جایی در اما باشد خصوصی منافع

 را هایشدارایی حتی یا و کند اعالم گیری تصمیم فرایند در را منافعش باید جمهور رئیس که نشده تشریح نیز موردی

رای نیز خودش تالشی ب راوالومانانامارک  .نبود غیرقانونی ماداگاسکار جمهور رئیس هایفعالیت نتیجه در. کند اعالم

رفتند که گدستانه، تصمیماتی میهای مختلفی همچون اطاعت پیشایجاد شفافیت نکرد. او و اطرافیانش در موقعیت

ان به مدیر  کردند. به طور مثال،های رئیس جمهور را تأمین میبیش از توجه به منافع عمومی، منفعت خصوصی شرکت

 های رئیس جمهور را کم بگیرند و یا از عوارض گمرک معافشان کنند.مالیات شرکترفتند تا این سو می

گذارد. از جمله پیامدهای آن آسیب دیدگی کسب و وضعیت تعارض منافع مسئوالن دولتی اثرات ویرانگری به جای می

ز های بسیاری الیتهای قضایی و نظارتی؛ و توقف فعاکارها؛ تضعیف اعتماد شهروندان به رهبران سیاسی و نظام

 گذاران و فعاالن اقتصادی به خاطر رقابت ناعادالنه و ساختارهای انحصارگرا و ... است.سرمایه

در مورد ماداگاسکار نیز عدم مدیریت تعارض منافع به اعتبار همه اقدامات مبارزه با فساد لطمه زد. تعارض منافع رئیس 

ه های تجاری حلقتوجه شوند. فعالیتها بیبه قانون اعالم داراییتر دولت نسبت جمهور باعث شد تا سطوح پایین

                                                        

درصد بنا بر اعالم  2۹مردم مادگاسکار )میلیون جمعیت در شرق قاره آفریقا است. بیشتر  92ای با حدود . ماداگاسکار جزیره1

 برند و کمتر از دو دالر در روز درآمد دارند.المللی پول( در فقر به سر میصندوق بین
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گاه پارلمان و نهادهای نظارتی اتهامات مطرح نزدیکان رئیس جمهور منجر به تردید در دستکاری و اعتماد به او شد. هیچ

وپاشی این موارد به فر در اذهان عمومی نسبت به تعارض منافع رئیس جمهور و نزدیکانش را پیگیری نکرد. در نهایت همه 

 حکومت ماداگاسکار منجر شد.

پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی انتظار از دولت این است که تمام مسئوالن دولتی برای اصول دوازدگانه 

نگاران تحقیقی بخواهند تا عملکردشان را خود پیشگام شفافیت شوند و از همه مردم به خصوص خبرنگاران و روزنامه

 بین قرار دهند تا هم مدیریت تعارض منافع رخ دهد و هم از هرگونه فساد و سوءعملکردی پیشگیری شود.زیر ذره

قامات های اقتصادی مدولت و حکومت عالوه بر ابالغ اصول پیشگیری و مقابله با فساد، باید نسبت به تمام فعالیت

هایشان به مردم پاسخگو باشند و این مهم نیز بدون دولتی و خویشاوندانشان حساسیت نشان دهد و نسبت به تصمیم

 پذیر نیست.حضور مردم و اهالی رسانه امکان

کنند که در کشورهای درحال توسعه، مدیریت تعارض منافع در بسترهای کارشناسان و متخصصان این حوزه بیان می

 رسانی وکنند، شفافیت، اطالعیهای نظارتی به درستی عمل نمگیرد و حتی قوانین و چارچوبموجود صورت نمی

ت هایی از حامیان مدیریپذیر کند. همچنین، با تشکیل شبکهتواند مقامات و رهبران را مسئولیتآگاهی رسانی می

 جویانه مخالفان آن آسیب دید.توان اثرگذاری بیشتری در این حوزه داشت و کمتر از اقدامات تالفیتعارض منافع می

 تواند به تهیه قوانین مدیریت تعارضدیق تعارض منافع در کشور با مدد مردم و اهالی رسانه میهمچنین، شناسایی مصا

های محلی و ساختارهای موجود سیاسی کشور کمک کند. چنانکه در ایران تعارض ها و سنتمنافع منطبق با ارزش

مقامات از نهادهای عمومی  جاییمنافع ارتباطات خویشاوندی بسیار مطرح است و یا در ساختار سیاسی، جابه

صحبت  کند،های تعارض منافعی که ایجاد میغیردولتی به دولت و یا بالعکس امری رایج است اما کمتر درباره موقعیت

 شود.می

در انتها باید بیان کرد، اگرچه دولت سیزدهم اظهارات فراوانی برای فسادستیزی دارد اما نباید فراموش کرد ساختارهای 

شوند میکن نکند، در کشور به سادگی ریشهکه بخشی از آن در دامن تعارض منافع رشد می متنوع فسادخیزپیچیده و 

 های معتمد نیازمند است. و دولت در این عرصه به کمک مردم و رسانه

 منبع:

 ( 9009کریستوف، ایان« )منتشر شده درکتاب« ماداگاسکار موردی تعارض منافع سران دولت، مطالعه 

، انتشارات کمبریج، ترجمه مرکز توانمندسازی حاکمیت «شرکتی و دولتی جهانی، حکمرانی در منافع تعارض»

 و جامعه.

*** 
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 های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:ها و گزارشاخبار، تحلیل ۀدیگز

 موضوع مهمی است که بایدبخشنامه جدید تعارض منافع، »رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:   

 «ها قرار بگیرد.در دستور کار همه دست اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، از طرح مدیریت تعارض منافع به سبب  آنکه اتاق بازرگانی نیز مانند  

 رفته، انتقاد کرد. های اجرایی تحت شمول مفاد این طرح قرار گها و دستگاهسازمان

بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس، با دفاع از طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: اگر شفافیت نباشد، جواد نیک 

 شوند. نمایندگان مجلس دچار تعارض منافع می

ع منافمعین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار اظهار داشت: طرح ارتقاء سالمت اداری و پیشگیری از تعارض  

کند و بسیاری از امضاهای طالیی و های خاص برای افراد دارای مسئولیت به طور کامل محدود میاز رانت

 انحصارات موجود حذف خواهد شد.

نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی، از بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون انرژی به هادی بیگی 

های بزرگی همچون وزارت نفت و نیرو به گفت: با توجه به اینکه مجموعهعنوان کمیسیون فرعی خبر داد و 

 شوند، اعضای کمیسیون درباره طرح مذکور اظهار نظر کردند. کمیسیون انرژی مربوط می

 00۶۶مهر  6مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 خبرگزاری تسنیمبه  یسازمان نظام مهندس ۀیجواب
 0000شهریور  92ـ  خبرگزاری تسنیم

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

زمان سا بیتحت عنوان "واکنش عج میپاسخ گزارش تسن یساختمان در مطلب یسازمان نظام مهندس یروابط عموم
 را ارائه کرده است.  راه"  ری"تعارض منافع"/ مقابله به مثل خرم با اقدام وز یهابخشنامه یبه اجرا ینظام مهندس

ر طوکه به یبود که متخلفان ادارات کل راه و شهرساز نیسازمان ا سیبرنامه رئ»... از مطب آمده است:  یبخش در

تا اگر قرار  میمحترم اعالم کن ریرا به وز یشده و اسام ییاز هرگونه استفاده از پروانه اشتغال منع شده اند، شناسا یکل

منظور نامه به صورت محرمانه فرستاده شد. اما  نیرفتار شود به هم نهعادال یاوهیاست، به شبر برخورد با متخلفان 

ات را در اطالع نیاند که اتماس گرفته یاستان یکل راه و شهرساز رانیوزارتخانه با مد رانیمد یشده که برخ دهیشن

ند که آن هست گرانخبر اشتباه باشد اما اگر صحت داشته باشد چرا ن نیا میدواری. البته امدیسازمان نگذار اریاخت

 «هم رو شود؟! گریدست متخلفان د

 دهدینشان م گریکشور به رو شدن دست متخلفان د یسازمان نظام مهندس یروابط عموم اذعانخبرگزاری تسنیم: 

ر باخب ینظام مهندس یهاسازمان رهیمد ئتیه یاز تعارض منافع اعضا یخوببه یسازمان نظام مهندس سیکه رئ

. اگر صورت نگرفته است یردبرخو یچرا با متخلفان سازمان نظام مهندس ر،یانکارناپذ تیواقع نیاست. با توجه به ا

 تعارض منافع اعالم شود. یبرخورد با افراد دارا اتیکار انجام شده الزم است جزئ نیا
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 و تضاد منافع یانتخابات نظام مهندس
 0000شهریور  92ـ ی احمد نیحس
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 نیدر شرف وقوع است. در ا یها در سراسر کشور بزودهای استانینظام مهندس رهیمد ئتیه یانتخابات اعضا

، ییجراا ئتیه فیآن، نسبت به وظا یبرگزار یبعنوان متول یهای وزارت راه و شهرسازتیرو، حساس شیانتخابات پ

بار عالوه  نیقابل توجه است.ا یکیالکترون رتانتخابات به صو یاجرا وهینامزدها و ش تیبه صالح یدگیو رس یبررس

 یزیتاو، دسزیمربوط به تعارض منافع ن یراه و شهرساز ری، بخش نامه وزیرگانه قانونمراجع چها یهای رسمبر استعالم

 ها واقع شده است.تیعدم احراز صالح ایاحراز  یبرا

 نیناز تخلفات و همچ یریشگیدارد، موجب پ زین یالملل نیدرست از تعارض منافع که استاندارد مشخص ب فیتعر

 یاست، خدا یهیبد گردد.باالدست می یبا خود و نهادها یروابط سلسله مراتب تیموجب سالمت در سازمان با رعا

 .دگردآن می قیو استنباط غلط از آن، برعکس به ضد خودش مبدل شده و موجب پنهان شدن مصاد فیناکرده تعر
 آنالینساختمان  

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2573421
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2573421
https://sakhtemanonline.com/news/engineering-system-elections-2/
https://sakhtemanonline.com/news/engineering-system-elections-2/
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 باشد  رانیتعارض منافع دستور کار همه مد دیبخشنامه جد
 0000شهریور  92ـ  (یراه و شهرساز ریوزرستم قاسمی )

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

در حوزه مبارزه باتعارض منافع در  یدیاز صدور بخشنامه جد یمجاز یخود در فضا یدر صفحه شخص یرستم قاسم
 ت:نوش یقاسم ها خبر داد.سازمان نیا رهیمد ئتیه یانتخابات اعضا یدر آستانه برگزار ینظام مهندس یهاسازمان

نافع از م دینبا حافظ منافع مهندسان بود. دیساختمان هستند و با یهزار نفر عضو سازمان نظام مهندس ۰00 حدود»
ر در دستو دیاست که با یتعارض منافع، موضوع مهم دیجد بخشنامه مند شوند.بهره یخاص ۀسازمان تنها عد نیا

 .« ردیها قرار بگاستان یکل راه و شهرساز رانیکار همه دست اندرکاران و مد
 خبرگزاری ایلنا 

 

 

 رسد؟یراه به مقصد م نیاز تعارض منافع؛ ا یریو جلوگ تیشفاف
 0000شهریور  92ـ  خبرگزاری ایرنا

  کلیات تعارض منافع 
 

بر لزوم حذف بسترها و  یااژه یمحسن نیحجت االسالم والمسلم ،ییقضا یعال یهفته گذشته در جلسه شورا
 نیهمترم ییهاادداشتیدر نظر دارد در سلسله  رناپالسیا از آن را برشمرد. یقیکرد و مصاد دیفساد تاک یهاگلوگاه

 . کند یرا بررس مقابله با آن یو راهکارها زیفسادخ یو بسترها هانهیزم نیو موثرتر
 یاز جوامع یاریبس برند؛یو انتشار فساد نام م دیتول یهااز سررشته یکیتعارض منافع به عنوان  از: تعارض منافع

 میو تقس اراتیها، اختانتصاب ن،یاند، موضوع تعارض منافع را در قواندر مبارزه با فساد داشته یکه تجارب موفق
همان وزارتخانه  یدر حوزه تخصص ریوز کیجوامع معموال  نیا در .رندیگیدرنظر م یتیحاکم یهامنابع و پست

 .ستیاگر قبال داشته، اکنون مجاز به ادامه آن ن ایندارد و  یشخص یانتفاع تیفعال
که کار  یپزشک شود،یآموزش و پرورش نم تیریمد یدارد متول یکه خود آموزشگاه خصوص یجوامع معلم نیا در

 یمتول کند،یکه کار قضاوت و  وکالت م یحقوقدان شود،یبهداشت و سالمت نم یمتول کند،یدارو م ایطبابت 
 یتیریمربوطه پست مد ارتخانهدارد، در وز  یشخص یو صنعت یدیکه کار تول یصنعتگر شود،ینم یدادگستر

 و ... . ردیگینم
 انیدر کشور ما وجود دارد که متاسفانه م یخیتار-یمغالطه بزرگ فرهنگ کیتعارض منافع و فسادزا بودن آن،  درباره
 ودشیبه غلط تصور م دگاه،ید نیدرست مطرح است؛ در ا یاهیاز مردم و مسئوالن به عنوان فرض یبزرگ یهابخش

 تیریتر مدور را بهباشد تا ام یپزشک التیتحص یدارا ای زشکخود پ دیمعاونان وزارت بهداشت، حتما با ای ریکه مثال وز
حوزه  کیکالن  یو اشراف به مبان یتیریمتعهد، دانش والتزام به اصول مد ریمد کی یشاخص اصل کهیحال در کند!

انبوه  ،یتیرینادرست مد وهیش نیها عمل به اسال جهینت نه؛یدر همان زم یشخص التیتحص ای تیاست نه الزاما فعال
 رسدینظر م به بیترت نیا به بسترساز فساد و تخلف شده است. ،یاست که در تعارض با منافع جمع «یمنافع شخص»

 ،یاداز مردم ع شیگسترده است که پ یرسانو اطالع یکار فرهنگ کیبا فساد در محور تعارض منافع،  یمبارزه واقع
 کنند. یرویز آن پا یاسالم یتا مجلس شورا هیکالن کشور از دولت و قوه قضائ انیمتول دیبا

 خبرگزاری ایرنا 
 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133654-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133654-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://plus.irna.ir/news/84477202
https://plus.irna.ir/news/84477202
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 خود در ورطه تناقضطرح مدیریت تعارض منافع 
 0000شهریور  92ـ  (رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ)ی شافع نیغالمحس

  تعارض منافع  ۀحیال طرح و 
 

افع تعارض من تیریکشور است. مد یبا منافع عموم یتعارض منافع فرد تیریدستور کار مهم مجلس، طرح مد نیدوم

 موردحما
ً
تعارض دارد خود در ورطه تناقض  نیمبارزه با ا هیکه داع یاست اما طرح یفعاالن بخش خصوص تیقطعا

 رفته.طرح قرار گ نیتحت شمول مفاد ا ییاجرا یهاها و دستگاهمانند سازمان زیاتاق ن یشگفت تیافتاده است. درنها

 رهیمد اتیعضو ه ای رعاملیمد ای سیعنوان رئقانون به نیزمان اشخاص مشمول اهم یتصد»طرح  09ماده  مطابق

از ارکان اتاق از  یکیعنوان به ندگانینما اتیاست که ه یدر حال نیا« خصوص ممنوع است یهاانواع شرکت

  ایفراد ا نیا یکه همگ شودیم لیوابسته به اتاق تشک یهاتشکل ندگانیسراسر کشور و نما یهااتاق نیمنتخب
ً
شخصا

 .یبنگاه اقتصاد کیو مالک حداقل  ریمد ایهستند  دکنندهیتاجر و تول

. شوندیمزبور انتخاب م اتیه یاعضا انیاز م ندگانینما اتیاتاق، توسط ه تیریعنوان رکن مدبه زین سهیرئ اتیه

 در مغا ونیسیکم یمصوبه فعل بیترت نیبد
ً
انه قرار اتاق است که خوشبخت لیو نحوه تشک یوجود تیبا ماه رتیعمال

 .دیموضوع فراهم آ نیبه ا یتوجه کاف همرحل نیدر ا میدواریاست و ام ونیسیمجدد در کم یبر بررس
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

 

 

 شفافیت آرای نمایندگان، گامی در جهت مدیریت تعارض منافعطرح 
 0000شهریور  ۹0ـ  (مردم کاشمر ندهینما) نیبکیجواد ن

 تعارض منافع در مجلس 
 

 یبر طبق اصول مندرج در قانون، تمام مذاکرات علن کهیطورآراء و نظراتشان شفاف باشد. به دیمجلس با ندگانیمان

ر مجلس اصل د یعنیاست؛  ینیدر قوه تقن تیشفاف یبه معنا نیگردد و ا وپخشیصورت زنده از رادبه دیدر مجلس با

رد. آو یمطرح شد و رأ زیو الحمدالله ن شدیمطرح م لسطرح در مج نیا دینهاده شده است. لذا با تیشفاف هیبر پا

شد.  مینباشد دچار تعارض منافع خواه تیبحث تعارض منافع است. اگر شفاف ت،یحسن شفاف نیترمهم

که جامعه پزشکان از آن منتفع گردند و از باب رفع  دهندیم یرأ یکه پزشک هستند به طرح هایمثال بعضعنوانبه

ا فساد پله مبارزه ب نیاول اوردیب یطرح رأ نیو اگر ا دیآیموضوع به شمار م نیدرمان ا نیبهتر تیتعارض منافع شفاف

  شاءالله رقم خواهد خورد.کشور ان ییو اجرا یتیریلف مددر سطوح مخت
ً
 نیا ست؛یهدف ن شفافیت آرا طرح قطعا

 اگر طرح، طرح مع ییفساد زدا یاست برا یالهیطرح وس
ً
 یعنیباشد در کنه خودش هدف است،  شتیدر کشور. مثال

 ت؛یدارد نه موضوع تیقیبزرگوار طر یفقها ریبه تعب تیرفاه است؛ اما شفاف نیع شتیبه رفاه مردم و مع دنیرس

 در کشور. تیبه پله عدالت و حقان دنیو رس ییاست جهت فساد زدا یقیطر تیشفاف
 بولتن نیوز 

 

https://www.mccima.com/?id=73685
https://www.mccima.com/?id=73685
https://www.bultannews.com/fa/news/743380
https://www.bultannews.com/fa/news/743380
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 زدیرفع فساد و تعارض منافع در  یبرا یاساس یهاگام
 0000شهریور  ۹0ـ  (زدیاستان  یتعاون، کار و رفاه اجتماعاداره سرپرست ) یعماد تشکر

  کلیات تعارض منافع 

 

 یتاو رفع فساد و تعارض منافع، در راس ییتمرکز زدا ،ییضابطه زدا کردیبر رو شانیا دیو تاک دیجد ریکارآمدن وز یبا رو
مطرح شده نظارت داشته  یهابه پرونده یدگیبر روند رس کیخود دانستم تا از نزد فهیتحقق شعار وزارت مردم وظ

تمر هاست و نظارت مس أتیه نیشود، هم عیضا یاز کس یفساد زا باشد و حق تواندیکه م ییهااز گلوگاه یکی. شمبا
 .ردیصورت بگ هاآن یبر رو دیبا

پرونده  تعداد نیاز ا ؛است دهیدر سامانه جامع روابط کار به ثبت رس تیاز چهار هزار پرونده شکا شیدر سال گذشته ب
ا ب قرار گرفته است. یدگیحل اختالف ارسال و مورد رس یهاأتیبه ه یدعو نیپرونده با اعتراض طرف 200به  بیقر

 .شودیدر استان برداشته م یاساس یهارفع فساد و تعارض منافع گام ،ییتمرکززدا یدر راستا ییهاتهیکم لیتشک
 خبرگزاری صدا و سیما 

 

 

 تعارض منافع هیابالغ یطلب با اجرامنفعت رانیحذف مد
 0000شهریور  ۹0ـ  خبرگزاری تسنیم

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 است یهیاست؛ بد یساختمان، داوطلبان و افتخار ینظام مهندس یهاسازمان رهیمد ئتیه بیحضور در ترک -0
باشد.  تیها در اولوآن یبرا یبه منافع فرد یمنافع جمع حیکه اصل ترج رندیمسند قرار گ نیدر ا دیبا یختگانیفره

خوب بهتر است به کسب و  شودیمتضرر م ینظام مهندس رهیمد ئتیبا حضور در ه کندیاحساس م یحال اگر فرد
 .طلبدیرا م ازین یعرصه افراد خودساخته و ب نیخود بپردازد چراکه ا یکار شخص

 یهندسنظام م رهیمد ئتیه بیدر ترک یکارآمد دولت رانیتعارض منافع مانع حضور مد هیابالغ یاجرا شودیگفته م -9
 جانیکارآمد است. ا رانیمد تیمحل ترب ینظام مهندس یهانعل وارونه است. چراکه سازمان تیکه خود حکا شودیم

 تیریو آماده مد آورندیکه به دست م یسازمان و با تجربه عمل یتیریاست که کارشناسان باحضور در عرصه مد یمحل
 رهیمد ئتیه یاز اعضا یاریاز آن دارد که بس تیحکا ینظام مهندس خیبه تار ی. نگاهشوندیدر سطح کالن کشور م

 اند. دهیوزارت رس یکالن و حت یهاتیریبه مد بعدها ینظام مهندس
 یاهآغاز شود و چرا در بدو امر از ادارات و سازمان یابتدا در نظام مهندس دیچرا تعارض منافع با کنندیاستدالل م -۹

 یچه استدالل نیاست. ا «هیهمسا یمرگ خوب است، اما برا»ضرب المثل معروف  ادآوریکه  شودیشروع نم یدولت
کشور  ختگانیفره نکهیا یجاها دارند. بهبه آن کیها و افراد نزدسازمان رهیمد ئتیه یاز اعضا یاست که برخ

 هر یمد ئتیاز چند عضو ه تیحما یباشند، برا یموضوع تعارض منافع در نظام مهندس یداوطلبانه خواستار اجرا
 ه اند.ترا به تاراج گذاش یجامعه مهندس تیثیبه تعهد خود عمل نکرده اند ح کهیعهد شکن و کسان

لب منفعتط رانیو حذف مد یاندازبا پوست شودیباعث م ینظام مهندس یهاتعارض منافع در سازمان هیابالغ یاجرا
ار با قدرت به ک یاساس الزم مسئوالن وزارت راه و شهرساز نیبر اقانون برگردند.  لیبه ر ینظام مهندس یهاسازمان

 . ساز استخیغلط کار مردان بزرگ و تار یهااصالح بدعت راکهبرپاشده متزلزل نشوند چ یاهویخود ادامه دهند و از ه
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3226481
https://www.iribnews.ir/fa/news/3226481
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/31/2576978
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/31/2576978
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 «تعارض منافع»به بخشنامه  ای از سازمان نظام مهندسیهیجواب
 ۹0ـ ( ساختمان کشور یدوره هشتم سازمان نظام مهندس یمرکز یعضو شوراجمال قناعت )

 0000شهریور 
  شهرسازیتعارض منافع در حوزه مسکن و 

 

بر عهده وزارت راه  هیو نظارت عال هایشهردار فینقشه از وظا دیساختمان و تائ یکنترل و بازرس رسدیمبنظر 

به عدم ابالغ دستورالعمل منع  تیبا عنا نیساختمان. همچن ینظام مهندس یهاسازمانبوده است و نه  یوشهرساز

 یبرا یانونفراقمازاد و  فیتکل جادیا یجنابعال هیابالغ خیتا تار یادار فاتیتشر ریو س ینتعارض منافع از طرق قانو
ت دوره نهم به جه رهیمد ئتیانتخابات ه یداتوریانصراف از کاند شنهادیدستگاه نامبرده در آن است و پ 09 یتمام

را  آن ندگانیاست که آ یعدالتیبو  یریگمیتصمنوع  نیقانون بدتر ییاجرا نامهنیآئ 9۹عدم اعمال بند ج ماده 

 .دیبه ثبت خواهد رس زدهمیقضاوت خواهند کرد و در کارنامه دولت س
متعارض  از منافع یافراد به برخوردار نیاند و ارتکاب اتعارض منافع یدارا رهیمد ئتیه یفعل یاگر بنا بر قانون، اعضا

حنه افراد از ص نیا یقانون قیاز طر استعفا است؟ و چرا یبه اعمال فشار برا یازیمحرز است، پس چه ن یقانون ثیاز ح

 یاهافراد در دوره نیتا اعضا از انتخاب مجدد ا شوندینم یسازمان معرف اءو به اعض شوند؟یرقابت کنار گذارده نم
ده است، نش نیقانون مرتبطه تدو ایابهام است و  ایسکوت و  یرابطه دارا نیاحتراز کنند؟ و اگر هم که قانون در ا یبعد

 کنند؟یم زیقانون نانوشته تجو یمجازات افراد را برا ن،یو مسلک و آئ نید نیپس کدام
 کرد پرس/  سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 

 

 دهدیخاص خاتمه م یهابه رانت قانون مدیریت تعارض منافع
 0000شهریور  ۹0ـ  (مردم چابهار ندهینما) یدیسع نیالد نیمع
  تعارض منافع  ۀحیال طرح و 

 

 عتایموضوع هستند طب کیدر  یکه صاحب منافع یاست چراکه کسان یمهم اریبحث اصل عدم تعارض نکته بس
وع ورود موض نیرا در آن حوزه داشته باشند. با توجه به آنچه گفته شد مجلس به ا یتیریالزم مد تیتواند صالحنمی

 از تعارض منافع را در دستور کار خود قرار داده است. یریشگیو پ یراستا طرح ارتقاء سالمت ادار نیکرده و در ا دایپ
 یهر کشور یها هستند که رکن چهارم دموکراساز موارد مهم قابل توجه در موضوع مبارزه با فساد، رسانه یکی

از سوت زنان  تیحما گریاز جمله موارد مهم د کارگرفت.ها را در امر مبارزه با فساد بهآن  دیبا شوندیمحسوب م
را  های الزم از سوت زنانتیشود حمامی یمتوجه فساد و رانت ییدستگاه قضا یوقت مینیباست؛گاها می یصاداقت
 زکنند ااز فسادها را افشا می یبرخ یرت دارد که کسانوتواند انجام دهد؛  ضر نمی یقانون یخالءهاوجود  لیبدل

 برخوردار شوند. یقانون تیحما
به طور کامل  تیمسئول یافراد دارا یهای خاص برااز تعارض منافع از رانت یریشگیو پ یطرح ارتقاء سالمت ادار

 . و انحصارات موجود حذف خواهد شد ییطال یاز امضاها یاریکند و بسمحدود می
 خبرگزاری خانه ملت 

 

http://irceo.net/fullstory.aspx?id=14353
https://kurdpress.com/fa/news/17636
https://kurdpress.com/fa/news/17636
https://kurdpress.com/fa/news/17636
https://www.icana.ir/Fa/News/484179
https://www.icana.ir/Fa/News/484179
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 در خطر تعارض منافع ینظام مهندس رانیدرصد مد ۰0
 0000شهریور  ۹0ـ  (فرهیختگاندبیر اقتصاد روزنامه ی )عبدالله یمهد
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 فیوظا نیتراز مهم یکیساختمان به  ینظام مهندس ندیگویم رانیوساز و کارشناسان مسکن در امتخصصان ساخت
 .کنندیساختمان است، درست عمل نم یمقررات مل تیوسازها به رعاخود که الزام همه سازندگان و ساخت یقانون

 دیمف که عمر یمثال، درحال یاست. برا یجهان نیانگیبا م رانیتامل عمر ساختمان در ا لادعا، فاصله قاب نیمصداق ا
کمتر از  رانیدر ا زانیم نیسال است، ا 000از  شیب ییاروپا یسال و در کشورها ۰0 ییایآس یساختمان در کشورها

 یراب یمهندسان ناظر که باعث شده وقت کاف یکار نظارت سپرده شده به برخ ی. حجم باال شودیسال برآورد م ۹0
نبود  ت،یفقدان شفاف ،ینظام مهندس یمرکز یو شورا رهیمداتیه ینداشته باشند، تعارض منافع اعضا قینظارت دق

 تیبا عدم رعا ندیگوین ماز کارشناسا یاست که برخ یسازوکار نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر ازجمله موارد
م و ه افتهیهم کاهش  رانیدر ا هیوسازها و به دنبال آن عمر ابنساخت تیفیساختمان، باعث شده ک یمقررات مل

 داشته باشد.  افتهیتوسعه  یکشورها نیانگیبا م یبرابر 0فاصله 
 یها احتماال به جهت حجم باال شده تیصالح دییتا ستیدر اعالم ل ریتاخ دهدینشان م «ختگانیفره» یهایریگیپ

 خبرها از قرار یتعارض منافع بوده است. برخ تیقعاز قرار گرفتن افراد در مو یناش یهاتیها به رد صالحاعتراض
 یدارد، موضوع تیتعارض منافع حکا تیدر موقع ینظام مهندس رهیمداتیه یفعل یدرصد از اعضا ۰0تا  00داشتن 

 .کندیم یمحرمانه، از اعالم آن خوددار دیبا ق «ختگانیفره»در پاسخ به سوال  یکه وزارت راه و شهرساز
 یسازمان نظام مهندس رهیمداتیه یفعل ینفر از اعضا 0۰به نقل از منابع مطلع گزارش داده است حدود  میتسن

 یبرا انکنندگنامدرصد از ثبت 00حدود  زیدرمجموع ن دهدیادامه م یخبرگزار نیاند. اشده تیتهران ردصالح
 رهیمداتیه یعضو فعل 9۰است که از  یمعن نیبه ا نیاند. اشده تیتعارض منافع ردصالح لیبه دل روشیانتخابات پ

 اند. شده تیتعارض منافع ردصالح لیدرصد آنها به دل ۰0استان تهران،  یسازمان نظام مهندس
 روزنامه فرهیختگان 

 

 

 کندیم یریجلوگ رانیتعارض منافع از سوءاستفاده مد تیریمد
 0000مهر  0ـ  (یانرژ ونیسیکم سهیرئ اتیعضو ه) نژادیگیب یهاد
  تعارض منافع  ۀحیال طرح و 

 

 ینرژا ونیسیتعارض منافع" در کم تیری"طرح مد یبا اشاره به بررس یاسالم یدر مجلس شورا ریمردم مال ندهینما
 ایان خودش ،یتیریمد گاهیادامه داد: از آنجا که افراد ممکن است پس از قرار گرفتن در جا یفرع ونیسیبه عنوان کم

 اراتیاخت ،یقانون تیممنوع کیعنوان منافع" به تعارض تیریبزنند "طرح مد یهاشان دست به سوءاستفادهبستگان
اده سوءاستف اریاز امکانات و اطالعات در اخت دیها نبامسووالن و وابستگان آن د؛یگویو م کندیم فیرا تعر رانیمد

 یضااع شوند،یمربوط م یانرژ ونیسیبه کم رویهمچون وزارت نفت و ن یبزرگ یهامجموعه نکهیبا توجه به ا کنند.
 مورد بحث قرار گرفت. رانیمد کانیافراد و نزد تیفعال طهیدرباره طرح مذکور اظهار نظر کردند و ح ونیسیکم

 می متالز 
 

 

https://farhikhtegandaily.com/news/60591
https://farhikhtegandaily.com/news/60591
https://felezatkhavarmianeh.ir/fa/news/134216
https://felezatkhavarmianeh.ir/fa/news/134216
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 از تعارض منافع است ناشی یو عرضه خودرو دیدر تول تیعدم شفاف
 0000شهریور  ۹0ـ ی( اقتصادپژوهشگر ) ینجف یمحمدمهد

 تعارض منافع در صنعت 
 

در  رگیهزار عامل دمکمل و هزاران یطال، کمبود عرضه، اثر کاال  متیاثر ق ،یالمللنیب یهامینوسانات نرخ ارز، تحر
 تواندیمبازار ن ران،یا یمتاسفانه در اقتصاد دولت کاالهاست. متیق شیافزا یبرا یبهانه خوب رانیا ینظام اقتصاد

گرفته  یاز بخش خصوص زهیانگ ت،یمداخالت ضدشفاف لیدلبه یاقتصاد نیکار کند. در چن دیو شا دیطور که باآن
تمام  نیا اما .شودیسلب م یاز فعاالن اقتصاد یزیرو قدرت برنامه هامتیهم واضح است؛ تناسب ق لشیدل شودیم

 نی. ابردیرنج م دهیدو پد نیاست که از ا یادیز انیسال رانید ا. اقتصادیو انحصار در تول تیعدم شفاف ست؛یماجرا ن
 انر ی. مثال بارز آن بازار خودرو در ارندیگیم شیشده و مقاومت دربرابر کاهش را پ هامتیق شیموجب افزا هادهیپد

در واردات  تیاست. عدم شفاف یخارج یو واردات خودرو یرانیا ید و عرضه خودرویاست. بازار خودرو متشکل از تول
گرفته از وجود تعارض منافع نشأت یداخل یو عرضه خودرو دیدر مراحل تول تیو عدم شفاف یخارج یو عرضه خودرو

و با  میابیرا در مساله نیا تریجد یکم دیبا میهست متیق یدنبال مبارزه با چسبندگدر بازار خودرو است. لذا اگر به
در  روشیپ یدر باب تعارض منافع ازجمله راهکارها ی. اصالح حکمرانمیکنبه مساله نگاه ن یمتیق یاستگذاریابزار س

 است. رانیا ینظام اقتصاد
 روزنامه فرهیختگان 

 

 

 از تعارض منافع در مجلس یریشگیطرح پ بیضرورت تصو
 0000مهر  9ـ  (روزهیو ف شابوریمردم ن ندهینمای )احسان ارکان

  تعارض منافع  ۀحیال طرح و 
 

آن حوزه در ارتباط  نفعانیبا ذ یکنند از جهت یگذار استیو س یریگ میتصم دیبا یافرادهای مختلف، در حوزه
ه مجموع رونیآن حوزه را در ب یهای اقتصادتیاز کارها و فعال یگوشه ا یرسم ریخودشان به صورت غ ینباشند حت

 یافع مجلس در راستااز تعارض من یریشگیو پ یطرح ارتقاء سالمت ادار بر عهده نداشته باشند. یتیریاز مد
باشند  داشته تیکه ممکن است در حوزه مسئول یفساد زا  است تا اگر  افراد یبسترهاو به حداقل رساندن  یریجلوگ

است همزمان  ریگ میحوزه تصم کیکه در  یفرد ها در خارج مجموعه بسته شود.آن یرگذاریهای نفوذ تاثتمام راه
است ،  مشاور ای رهیمد ئتیامنا،عضو ه ئتیحوزه عضو ه نیمرتبط با ا یدولت ریغ ای یشرکت مرتبط در بخش دولت

 یطرح ارتقاء سالمت ادار بیموارد با تصو نگونهیا آن حوزه است. ریگ میو هم تصم نفعیتعجب دارد چگونه هم ذ یجا
 نیخواهد تا ا جادیارا  یآن به قانون مرتفع خواهد شدو مانع قانون لیاز تعارض منافع در مجلس و تبد یریشگیو پ

 فضاها حرکت نکنند. نیدر ا گریافراد د
 خبرگزاری اقتصادی ایران 

 

 

  

http://fdn.ir/60535
http://fdn.ir/60535
http://econews.ir/fa/content/3146189
http://econews.ir/fa/content/3146189
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد: ۀبرنامگذشته، یک  ۀهفتدر 
 
 فردفروزانرسانی حسن / وبسایت اطالع 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

 

 

 

   

https://forouzanfard.ir/?p=4238
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 دوراهی تخصص و تعارض منافعتحلیل فضای مجازی: 
 ؟شودیمتبدیل  یطلبمنفعتبرای  یابهانهچگونه تخصص به 

 
 محمد عادلی

 
 زیبرانگحثببیست و پنجم تا چهارشنبه سی و یکم شهریورماه موضوعات  شنبهپنجدر هفته گذشته و حدفاصل روزهای 

مهندسی، نظام درمانی کشور و آزمون وکالت بوده است. بحث پیرامون پیرامون تعارض منافع بیشتر حول سازمان نظام
ر نظام درمانی کشور که همانند هر هفته جایگاه خاص خود را در بین کاربران داشته است؛ اما بحث تعارض منافع د

مهندسی با انتشار توییتی از سوی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی شدت گرفت که در این تعارض منافع در نظام
 .اندبودهن نهاد همراه بین بیشتر کاربران با اقدامات الزم جهت جلوگیری از تعارض منافع در ای

 مهندسیلزوم کنترل تعارض منافع در نظام

سمی بود چراکه رستم قا تعارض منافع در نظام مهندسیدر هفته گذشته یکی از مباحث اصلی در فضای مجازی مسئله 

ع در مربوطه برای ممانعت از تعارض مناف بخشنامهوزیر راه و شهرسازی در توییتی نسبت به وضعیت این نهاد و پیگیری 

 گفت:آن 

مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان بود. نباید از منافع هزار نفر عضو سازمان نظام ۰۶۶حدود » 

مند شوند. بخشنامه جدید تعارض منافع، موضوع مهمی است که باید در دستور کار این سازمان تنها عده خاصی بهره

 «.ها قرار بگیرداناندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استهمه دست

 در موافقت با آن بود، پرداختند. 
ً
کاربران فضای مجازی نیز در پاسخ به این توییت به اظهارنظرهای مختلفی که عمدتا

عنوان نمونه کاربری از لزوم جدیت در این عرصه سخن گفت که باید دامنه این اقدامات فراتر از مهندسان رود و کاربری به

 :کندیمبه چه نحو عمل  هاآنمهندسی در یگر کشورها گفت که نظامدیگر نیز از وضعیت د

مهندسی ساختمان، سازمانی برای ساختمان است و نه مهندسان. نظم دهی به همه عوامل ساخت طبق سازمان نظام» 

ده است. الزم انجام ش یهایگذارهیسرمال ایران عزیز است و همه کبند اول قانون الزامی است. اهمیت آن به گستره 

 «.این بخش جدی بگیرید یسازیاحرفهتعارض منافع را تا مرحله 

شغل تخصصی محسوب شده و کارمندان دولت حق داشتن  عنوانبهکار نظارت ساختمان در تمام کشورهای پیشرفته » 

ر تعارض منافع د تر و رفعزمان شغل دولتی خود با کار نظارت را ندارند، بهتر است در کشور ما هم برای نظارت دقیقهم

 «.کرده بیکار این کار انجام شودزایی جوانان تحصیلزمینه ساخت مسکن و کمک به اشتغال

مانع بروز تعارض منافع شوند، اشاره  توانندیممانده نیز که بر زمین یهادستورالعملدر این بین برخی کاربران به 

 :سدینویمباره دراین hoseiniiyyکاربری به نام نیز شدند.  هاآنداشتند و در ادامه خواهان اجرایی شدن 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-urban-councils/14161/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-urban-councils/14161/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/01/2577525/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 دستورالعمل اجرایی منع پذیرش هم» 
ً
زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض فراهم لطفا

( وزارت راه و شهرسازی را که متأسفانه از زمان ۵۷۵۷۹/۶۶۶/۶۰و شماره نامه ) ۶۹۳۰آورد به تاریخ پنجم بهمن می

 «.خاص معطل مانده پیگیری نمایید یاعدهحال به دلیل کارشکنی الغ قانونی تابهاب

 نارضایتی کاربران از تعارض منافع در فرایند واکسیناسیون کرونا

 دوساله 
ً
توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مشاهده شده است که  تحلیل فضای مجازیدر مدت حدودا

دات کاربران در فضای همواره پای ثابت انتقا تعارض منافع در وزارت بهداشتوضعیت نظام بهداشت و درمان کشور و 

مجازی بوده است. در این هفته نیز این روند وجود داشته و کاربران به موارد متعددی از تعارض منافع در سیستم درمانی 

 کشور معترض بودند.

این  یهااعتراضو تعارض منافع در فرایند واکسیناسیون بود.  02-اولین موضوع موردنقد کاربران بحث بیماری کووید

، در جلسه دانبودهموردنقد کاربران  ترشیپحول این مسئله بود که چرا از برخی افراد مشکوک به تعارض منافع که هفته 

دعوت شده است و این کمیته سازوکاری برای کنترل تعارض منافع ندارد.  02-کمیته علمی تدوین گادالین کووید

 ر اعتراض به این موضوع نوشته است:کاربری د

حضور داشته باشند؟ دکتر طبرسی  ۶۳-از دکتر محرز دعوت شده تا در جلسه کمیته علمی برای تدوین گایدالین کووید» 

اند؟ چرا هم هستند؟ مگر گفته نشد به خاطر تضاد منافع، برخی افراد ازجمله دکتر محرز از کمیته کنار گذاشته شده

 «ای جداگانه و اختصاصی برای بیان تضاد منافع اعضا ندارد؟صفحهگایدالین ایران 

ع که تا افراد دارای تعارض مناف اندبودهدر این بین برخی کاربران نیز خواهان ورود قوه قضاییه به بحث واکسیناسیون 

 ، محاکمه شوند:اندکردهدر روند آن اخالل ایجاد 

رعایت بشه یا اگه نشد رسانه و مجلس و ق.ق بتونند شفاف کنند که  سیاسی کردن اشکالی نداره به شرطی که قواعد» 

ی از که مشاور یک زادهوهابمقصر کی بود. در قضیه واکسن بوی تضاد منافع مالی و رقابت سوء سیاسی بلنده. آقای 

 «.اند، باید توضیح دقیق بدهند نه اینکه بپیچوننمتهمان این قضیه بوده

 بهانه کمبود امکانات عدم افزایش ظرفیت پزشکی به

در تعیین ظرفیت دانشجویان دومین موضوع مورد اعتراض کاربران حول نظام درمانی کشور، بحث مداخله پزشکان 

و تالش برای عدم افزایش آن بود. این کاربران بر این عقیده بودند که برخی پزشکان به دلیل منافع مالی ترجیح  پزشکی

که افراد کمتری در این حوزه فعالیت داشته باشند تا از نوعی انحصار برخوردار باشند. ازنظر این کاربران  دهندیم

 تا انحصار خود را حفظ کنند، لذا الزم است رندیگیماین افراد بکار هستند که  ییهابهانهمواردی مانند کمبود امکانات 

 :دیکنیمرا مشاهده  هاتییتواین اختیار از جامعه پزشکی سلب شود. در ادامه چند مورد از این 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/
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https://sapiba.ir/covid19-31/
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ند، منتها بر کمبود پزشک و رنج ناشی از آن فقط مختص به مناطق محروم نیست کلیت مردم از کمبود پزشکان رنج می» 

ا وجود امکانات آموزشی مازاد و کافی، تعارض منافع تا امروز مانع از جذب و تربیت بیشتر پزشک شده است. کمبود ب

 «.کندهای سنگینی را در بخش خصوصی و دولتی به مردم و دولت وارد میپزشک هزینه

پس یا  افزایش ظرفیت کمهیک از پزشکان مخالف افزایش ظرفیت بگه امکانات برای جالبیش اینه که من ندیدم هیچ» 

گن امکانات کمه، پس ظرفیتو همین نگه دارید. اصالً شون میظرفیتو اضافه نکنید یا امکانات رو هم اضافه کنید. همه

 «.هم فکر نکنید تعارض منافع وجود داره

ی الت اساسکند؛ اینکه در این دوره مسائلی که جزء مشکهرساله کمسیون اصل نود شکایات زیادی را دریافت می» 

گیرد جای تقدیر دارد. وضعیت سرانه پزشکی در کشور اسفناک است. امید است جامعه ماست موردتوجه آن قرار می

 «.گیری در مورد ظرفیت جذب پزشکی به دلیل تعارض منافع از اختیار پزشکان خارج شودتصمیم

 آزمون وکالت؛ آزمونی تخصصی یا اهرم فشار

برای برگزاری آزمون اعتراض  انحصار کانون وکالزشکی برخی کاربران فضای مجازی به در حوزه وکالت نیز همچون پ

داشتن  تیارو در اخ کندیمدر راستای منافع خود مداخله  هاتیظرفمعتقد بودند که این کانون در تعیین  هاآنداشتند. 

برگزاری آزمون وکالت به اهرمی برای پیشبرد منافع گروهی از وکال تبدیل شده است. بر همین اساس است که 

زیاد وکال با هر طرحی که بخواهد این انحصار را بشکند مقابله کرده و مانع پیشروی آن خواهند شد. در این احتمالبه

مون به فرصتی برای برخی استادان دانشگاهی نیز تبدیل شده است تا بین عالوه بر انحصار شکل گرفته، برگزاری آز

 Hosseinدرسی منافع مالی کسب کنند. کاربری به نام آموزشی و فروش کتب کمک یهاکالسبتوانند از طریق برگزاری 

 :سدینویمدر این مورد 

 اکثریتها مثل وکالته! اینجا تضافکر کنم بحث خارج شدن نوعی انحصار از برخی شغل» 
ً
 د منافع پیش میاد و احتماال

 «.مطلق وکالی در حال کار مملکت باهاش مخالف خواهند بود

استادی دانشگاه که درآمد ثابتی داره، اون چیزی که برای استاد حقوق درآمد ویژه داره یک آزمون سخته که میشه از » 

ین بحث تعارض منافع موردنظر، راجع به وکیلیه که ِقَبل اون کتاب فروخت، کالس تست برگزار کرد و... البته فارغ از ا

 «.توجهی و دوست نداره رقابت کنههای روتینی داره و درآمد قابلاآلن پرونده

 کسانی را که به چنین مواردی از تعارض منافع اعتراض داشتند، به 
ً
 یسوادمکالبته مخالفان این کاربران نیز عمدتا

 mohsenعنوان نمونه کاربری به نام حقوقی و قضایی کشور اطالعات کافی ندارند. به که از سازوکار نظام کردندیممتهم 

shahabadi  دیگویمدر پاسخ به یکی دیگر از کاربران: 

داره دانید صدور سند اولیه با اصبر کنید... صبر کنید... فرق اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی در چیه؟ شما فعالً نمی» 

 در اموری که تخصص ندارید لثبت است و نقل انتقا
ً
های بعدی آن با دفاتر است، بعد از تعارض منافع میگید... خواهشا

 «.نظر ندید
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