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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ی و ذینفعان متعدد؛آبکم
 درآمد: اهمیت مدیریت تعارض بین منافع عمومی

 
 راضیه شیخ رضایی

 
ه تعارض اشاره ب صرفا  اما آیا تعارض منافع  شودیمی بسیار هاصحبت اشرهدرباتعارض منافع مفهومی است که امروز 

تعارض بین چندین منفعت عمومی باشد و اغلب  تواندیمبین منافع عمومی و منافع خصوصی دارد. تعارض منافع 
یامد آن که پ ناتوان هستند هاآننیز از حل  هادولتمسائل کشور ما نیز ناشی از تعارض بین منافع عمومی است و 

 کاهش اعتماد عمومی و کاهش توان دولت برای حل مسائل مهم و پیچیده است.

 

و به خصوص در این مدت به واسطه فرایند  شودیمی اخیر از زبان مسئوالن کلمه تعارض منافع بسیار تکرار هاماهدر 

ست. فضای کشور به سمتی رفته تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس بارها اظهارنظرهای متفاوتی شده ا

 و گمان و پیش فرضی وجود دارد کنندیماست که همگی ضرورت تصویب قانونی برای مدیریت تعارض منافع را بیان 

 ی فسادهای مختلف شود. گویی چوب جادوییریگشکلاز فساد در کشور پیشگیری کند و مانع  تواندیمکه این قانون 

ر سریع و فوری عمل خواهد کرد. اما با این حال بر همگان نیز روشن است که در قانون مدیریت تعارض منافع بسیا

 و حتی مجرم هستند! شکنقانونمسئوالن و مردم نیز  کشور انبوهی از قوانین مختلف داریم، با این حال برخی

حوه رار بگیرد، نی مسئوالن کشور قریگمیتصمباید در مدار زندگی و  آنچهبه غیر از قانون مدیریت تعارض منافع، 

و شرایط کاری و حتی زندگی روزمره است. در واقع مدیریت  هاتیموقعی برای مدیریت تعارض منافع در همه ریگمیتصم

 تعارض منافع نباید 
 
به بندهای قانونی محدود شود زیرا هم مسئله تعارض منافع و یا حتی مسئله فساد در شرایط  صرفا

 که تا پیش از آن مقام مسئول متوجه نبوده است. دهدیمشکال جدیدی نشان ی مختلف خودش را به اهانهیزمو 

حال مسئله این یادداشت مربوط به این است که تعارض منافع ممکن است مربوط به تعارض چندین منفعت عمومی 

 .شوندیمو گروهی متضرر  شودیمباشد که در تصمیم نهایی، بخشی از منافع عمومی نادیده گرفته 

طور که به سندینویم1«تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی»حوزه تعارض منافع، در کتاب  محققان

شود که منافع عمومی و خصوصی در مقابل هم قرار معمول و در دیدگاهی متداول تعارض منافع به موقعیتی اطالق می

شه به این شکل نیست بلکه گاهی چندین منافع شود اما تعارض منافع همیگیرند و موجب ضرر به منافع عمومی میمی

 ها سوگیری رخ دهد.عمومی وجود دارد که ممکن است نسبت به انتخاب آن

                                                           

 .شودیماین کتاب به زودی با ترجمه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر  1.
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هایی از تعارض بین منافع عمومی را مشخص کرد. تعارض بین منافع عمومی توان جنبهتر میحال با نگرش وسیعبااین

گذاری باشد و اهداف متعدد و متفاوتی در در حوزه سیاستگیری فرد یا سازمانی مسئول تصمیم موقعیتی است که

مقابلشان باشد که تشخیص هدف درست دشوار باشد، در این موقعیت ممکن است تصمیم نهایی منجر به این شود که 

 بخشی از منافع عمومی مورد اجحاف و ستم قرار گیرد.

ه اول سال مسئله خوزستان بود و در نیمه دوم مصداق تعارض بین منافع عمومی، مدیریت آب در کشور است. در نیم

ی اخیر دیری هایسالخشکی و اقلیم خشک ایران و آبکمسال مسئله اعتصاب کشاورزان اصفهان است. با وجود 

م ی به چشریتدبیب هاسالی خواهند شد و دود همه آبکمی کشور نیز درگیر معضل هااستاننخواهد رسید که سایر 

در کشور در کشاکش تعارض منافع، چه تعارض بین منافع عمومی  هامیتصم، چرا؟ چون همه رودیممردم و مسئوالن 

تند ی خود آگاه نیسهامیتصمو مسئوالن هیچ گاه نسبت به  ردیگیمو خصوصی و چه تعارض بین منافع عمومی صورت 

 .آیندگان را متضرر کند تواندیمکه  کنندیمنیز منافع فعلی را فدای منافع بلندمدت  هابحرانو حتی در مدیریت 

ی چهارمحال و هااستانی زاینده رود آبکمی زمین و مشکل هافرونشستی محیط زیستی اخیر همچون هابحران

قرار داده است. مسائل مختلفی به این بحران اخیر دامن زده است که یکی از  ریتأثبختیاری، اصفهان و یزد را تحت 

ای ی همجوار، حفرههااستانت. از استقرار صنایع آب بر در استان اصفهان، انتقال آب به ی آن تعارض منافع اسهاشهیر

ی کم هااستانغیرقانونی و غیرمجاز، توسعه کشاورزی و کشاورزی با راندمان پایین، کاشت محصوالتی همچون برنج در 

الن بر انجام آن اصرار کردند و به نوعی ی زمانی مختلف برخی از مردم و یا مسئو هابرههآب و ... مسائلی هستند که در 

 نیتأمیی که همواره منفعت گروهی از مردم هامیتصممنافع عمومی در مقابل منافع عمومی قرار گرفته و در نهایت با 

 شده است، بخشی از منافع عمومی و منافع بلندمدت نادیده گرفته شده است.

ند و به این موضوع رسیدگی ک ترعیسری بر دولت باشد تا دولت فشار تواندیماعتصاب و اعتراض کشاورزان اصفهانی 

ی دیگر را به این استان منتقل کنند و یا ذخیره سد را به روی مردم هاآبی خلق الساعه بگیرد، به طور مثال هامیتصم

ولت . اما در واقع د، دولت به مدیریت وضع فعلی و باز نکردن ذخیره سد زاینده رود بپردازدصورت نیاباز کنند و در غیر 

 .شوندیمدرگیر تعارض بین منافع عمومی است که با هر تصمیمی گروهی متضرر 

ه حال، باین موقعیت تعارض بین منافع عمومی همچون موقعیت تعارض بین منافع عمومی و خصوصی است اما بااین

های افتادن شفافیت در تصمیم خطرهای تعارض منافع است، مربوط به گفته محققان، آنچه وجه مشترک تمام موقعیت

 عمومی است.

 ریتأثبه شدت ناتوان هستند و از سوی دیگر تحت  هادولتی کالن بین استانی، هامعضلکه در  رسدیمبه نظر 

 دنر یگیماعتراضات مردمی و حتی فعاالن اجتماعی از کارکردهای اصلی خود مبنی بر حکمرانی به نفع همگان فاصله 
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ی نهایی شفافیت به خرج دهند و هامیتصم، بی آنکه در دندهیمیی برای خوشایند و نفع عمومی هابرنامهو تن به 

 ارزیابی دقیق از منافع همگان و منافع آیندگان داشته باشند.

دهد که تعارض منافع برخالف آنچه پنداشته های اخیر آبی کشور نشان مینکتۀ مهم و قابل توجه این است که بحران

مسئلۀ مختص به نظام اداری نیست. این مسئله در پیوند و تقاطع میان نظام اداری و جامعه است که رخ شود، می

ای یا برای کسب محبوبیت سیاسی، به های منطقهدهد. سیاستگذاران در مقاطع مختلف، بر اساس موقعیتمی

ای هگیری برای تاسیس کارخانهمدهند. برای مثال تصمیهای اجتماعی پاسخ میها و مطالبات برخی گروهخواسته

و سیاسی  ایهای قومی، منطقهآب کشور، تحت تاثیر تعارض منافع مبتنی بر انگیزهبر در مناطق مرکزی کمصنعتی آب

عیت ها، موقاست. درست است که در اینجا یک مقام واجد اقتدار دولتی با سیاستگذاری خود تحت تاثیر این انگیزه

ن های اجتماعی منتفع از این تصمیم هستند. ایکند، اما سویۀ دیگر این سیاستگذاری گروهل میتعارض منافع را بالفع

یابد. وضعیت ایدئال اما این بود که دولت موقعیت تعارض منافع در چنین تقاطعی از جامعه و حکومت تحقق عینی می

افع متضاد، از خالل سازوکارهای گفتگوی های اجتماعی با منگر مناسبات بین شهروندان و گروهدر مقام نهاد تنظیم

های رسید که به جای تامین منافع یک گروه و متضرر شدن گروهای میشدهاجتماعی به راهکار سنجیده و حساب

ای ای تحقق یابد. این همان مسئلههای اجتماعی یا منطقهاجتماعی دیگر، خیر عمومی و منافع ملی ورای منافع گروه

ها، و افراد، گروه نیما ابتدا با تضاد منافع ب به دقت مطرح کرده است: جان راجرز کامونزی به نام است که اقتصاددان

ا به ر  یابیاگر کمبر اساس نظریۀ وی  منابع است. یابیکم ۀاز مسئل یمواجهه ناش نیکه ا م،یها مواجه هستسازمان

 دوطرف مبادله است. پس نیامل تضاد منافع بح یاهر مبادله م،یقلمداد کن یاقتصاد یها هینظری عنوان فرض اصل

ها و یگوابست تضادها، نیا نیدر ب یشوند، ولیدچار تضاد م گریکدیمنابع، با  یابیکم لی، به دل(هاو سازمان) افراد

 نیآنها منجر شود. نکته مهم ا نیب زیآممسالمت یستیمتقابل و همز یتواند به اتکایوجود دارد که م یمنافع مشترک

 یرت اجتماعمها نیاد. نظم کنن جادیبکشند و ا رونبی را هایتضاد منافع، وابستگ نینهادهاست که از ب فهیکه وظ است

  1از دل تضادها به نظم برسد. یحکمران یاست که بتواند با سازوکارها یو نهاد

 

  

                                                           

 راجرز جان یبر منظومه فکر یمبتن یحکمران یمدل مفهوم. »1931ه: روشن، احمدرضا، متوسلی، محمود. . نگاه کنید ب1

 149 - 161صص  2سال بیست و چهارم شماره ریزی و بودجه. فصلنامۀ علمی برنامه«. کامونز
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های تعارض را به موقعیتهای فردی/سازمانی تعارض منافع جایی است که موقعیتنظریۀ قابل تامل کامونز همان

ت های اجتماعی اسای تعارض میان گروهزند. هر موقعیت تعارض منافع به طور بالقوه حاوی گونهگروهی پیوند میبین

 که بازندگان و برندگان آن موقعیت هستند. 

نمود نیز نخواهد  بحران آب در ایران که آخرین نمود آن در تجمعات مردم اصفهان نمودار شده و با روند فعلی آخرین

های مبتنی بر تعارض منافع است که برندگان و بازندگانی را در تعارض با همدیگر گذاریبود، مصداق روشنی از سیاست

  دستی و ... .های باالدستی و پایینقرار داده است: تعارض میان کشاورزان و صاحبان صنایع، تعارض میان استان

، دولت باید منافع تمامی اندزدهانی به دنبال منافع خودشان دست به اعتصاب در موقعیت اخیر که معترضان اصفه

دار تعارض منافع، تمام های مسئلهموقعیت کردنبازیگرانی و ذی نفعان آب را در نظر بگیرد. با شفافیت و عمومی 

با گفتگوهای اجتماعی به  دتواننیمو در این مصداق اخیر، همه بازیگران و ذینفعان  شوندیم بازیگران از امور مطلع

ی هااعتصابی کمک کنند و توسعه پایدار ایجاد شود. در غیر این صورت، ما شاهد تظاهرات و آبکمحل معضل 

 گوناگونی خواهیم بود که بر سر حداکثر کردن منافع اکنون خودشان حاضر به مذاکره نخواهند بود.

و  نگذارااستیس؛ تصمیم گیران و نفعانیذافع برای همه تعارض من دارمسئلهی هاتیموقعدر صورت شفاف کردن 

 الی کنند.شانه خ شانیهامیتصمبا توجیه ناآگاهی نسبت به خطرهای پیش رو از زیر بار پیامدهای  توانندینممسئوالن 

صویب ت در انتها نیز باید گوشزد که مسئله تعارض منافع، مسئله دیروز و امروز ایران، مسئله کشمکش سیاسی، مسئله

مه کشورها ی است که هامسئلهسند قانونی و یا عدم تصویب قانون مدیریت تعارض منافع نیست. مسئله تعارض منافع، 

ی از مسائل، تقاطعی از منافع متعدد اگوشهو هر  اندشدهبا آن درگیر هستند، زیرا مسائل اغلب پیچیده و چند وجهی 

یل منطقی برای مدیریت تعارض منافع، حفاظت از اعتماد است. این ذینفعان متکثر است. اما همواره ضرورت و دل

 اصلی اساسی است که باید در نحوه مدیریت مسائل در کشور مورد توجه قرار گیرد.

*** 

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

لیل تذکرهایی مبنی بر تعارض منافع به سبب عضویت در علی سعیدی عضو جدید شورای عالی بورس به د  

 های خصوصی از سمت خود، استعفا کرد.هیأت مدیره یکی از بانک

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت الزم است در قوانین خاص مصوب  

را  ی اصالح قانون بانک مرکزیمجلس نیز  جلوی تعارضات منافع را گرفت؛ به فرض مثال کمیسیون اقتصاد

 های قانونی تعارض منافع در بانک مرکزی را در همین قانون لحاظ کند. در دستور کار دارد، ممنوعیت
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مهسا جزینی، دبیر گروه سیاست روزنامه شرق طی یادداشتی به تحلیل این مسئله پرداخت که مدیریت  

 توان بر این معضل غلبه کرد. به صرف قانون نمیتعارض منافع مستلزم پشتوانه هنجارهای جامعه است و 

 ایاللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: ساختار نظام سالمت را به گونهبهرام عین 

 کنیم که تعارض منافع از میان برود و مدیران فاقد هرگونه تعارض منافع انتخاب خواهیم کرد. طراحی می

هایی نی، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری خوزستان، در نشستی با دستگاهعبدالحمید امانت بهبها 

چون اداره جهاد کشاورزی، اداره صنایع و معادن و اتاق بازرگانی از حاضران خواست مصادیق تعارض منافع 

رسال ارا در حوزه کاری خود استخراج کنند تا سند استانی تهیه و تدوین و برای جمع بندی نهایی به تهران 

 شود.

د از ردصالحیت برخی اعضای هیئت مدیره نظام ااحمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، با انتق 

ها در جریان انتخابات اخیر با استناد به بخشنامه منع منافع متعارض گفت: آیا سایر نهادهای مهندسی استان

ابت ی عضو هیئت مدیره باشند که نتوانند طبپذیرد، کسانای کشور مانند نظام پزشکی و کانون وکال میحرفه

 و وکالت کنند؟

 7033آبان  03 - مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 ش؟آموزش و پرور ریکم رونق در برنامه وز یتعارض منافع؛ موضع
 0011آبان  32ـ  (وزارت آموزش و پرورش یشنهادیپ ریوز) یاضیمسعود ف

  در حوزه آموزش عمومیتعارض منافع 
 

مقابله با موضوع تعارض منافع گفت:  یخود برا کردیوزارت آموزش و پرورش درباره رو یشنهادیپ ریوز یاضیف مسعود
 نیامور دولت است. ا یمبارزه با فساد در سطوح مختلف و شفاف ساز زدهمیدولت س یهاکردیرو نیتراز مهم یکی

تر است به صورت ها پر رنگآن یکه وجه اقتصاد ییهادر بخش ژهیرش و به وو پرو آموزشمختلف  یهاامر در بخش
مقابله با فساد و موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش  یهاراهبرد نیتراز مهم یکی دنبال خواهد شد. یجد

 یهاسامانه یسازکپارچهیامور و  یسامانه سپار قیوزارت آموزش و پرورش از طر یو ادار یتمام امور مال یسازشفاف
آموزش و پرورش فراهم  یهاندیامور و فرا هیکلبر  یاو لحظه قیمختلف در سطح آموزش و پرورش است تا نظارت دق

 یورخدمات کش تیریو قانون مد یشود. در سال گذشته بخشنامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولت
 یبه صورت جد زیقانون در آموزش و پرورش ن نیا حیصح یبر اجرا در آموزش و پرورش ابالغ شده است که نظارت

 دنبال خواهد شد.
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

  ی و تدوین سند استانیتعارض منافع در امور اقتصاد قیاحصاء مصاد
 0011آبان  30ـ  (خوزستان یدادگستر یریشگیو پ یمعاون اجتماعی )امانت بهبهان دیعبدالحم

  کلیات تعارض منافع 

 

در معاونت  ،یو اقتصاد یبازرگان ،یعارض منافع در امور تجاررفع ت یهاتعارض و راهکار قینشست احصاء مصاد
 ینشست، در خصوص مسائل و مشکالت مبتالبه برخ نیا در استان خوزستان برگزار شد. یدادگستر یاجتماع
 وگو شد.گفت یو معادن و اتاق بازرگان عیصنا ،یها از جمله جهاد کشاورزدستگاه

 یگذارهیاز سرما تیبر ضرورت حما دینشست با تاک نیخوزستان در ا یستراز جرم دادگ یریشگیو پ یاجتماع معاون
 یادیتا حد ز توانیرفع تعارض منافع، م نهیدر زم ییهایمقررات و خط مش میاستان، اظهار کرد: با تنظ نیدر ا

 یعموم نانیمو مقررات رفع تعارض منافع در کشور، اط نیقوان یدر صورت اجرا بروز فساد را کاهش داد. یهانهیزم
 یبزرگ یاجتماع هیخود سرما نیو ا ابدییم شیکارمندان دولت، افزا یطرفیو ب ضیتبععدم ،ینسبت به سالمت ادار

 .انجامدیوحدت و توسعه در کشور م جادیاست که به ا
ط با رتبو مقررات م نینشست خواست تا با مطالعه قوان نیاز حاضران در ا یامانت بهبهان نیوالمسلم االسالمحجت

 نیرفع ا یهاتعارض و راهکار قیمصاد ش،یخو یحوزه کار یهاو دستورالعمل نیقوان نیموضوع و همچن نیا
هران ارسال به ت یینها یجمع بند یو برا نیو تدو هیته یسند استان ژه،یو یهاکنند تا در کارگروه یتعارضات را بررس

 شود.
 خبرگزاری میزان 

 

https://www.yjc.news/fa/news/7964689
https://www.yjc.news/fa/news/7964689
https://www.mizan.news/fa/news/774299
https://www.mizan.news/fa/news/774299
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 را مشمول استثناسازی نکنیمتعارض منافع  تیریمدقانون 
 0011آبان  32ـ  (یحزب کارگزاران سازندگ یمرکز یعضو شورا) یموسو دافضلیس
  طرح و لیحۀ تعارض منافع 

 

ای دهیتعارض منافع پد ببرد. نیهای فساد را از بنهیتواند زماجرا شود، می یتعارض منافع بدرست تیریاگر قانون مد
تعرض  تیریوجود دارد و قانون مد ایمشکل در تمام دن نیا ست،ین رانیا یو اقتصاد یاسیمنحصر به ساختار نظام س

ور تعارض منافع در نظر گرفته اند و کش ومقابله با رانت، سوء استفاده  یکشورها برا ریاست که سا یمنافع هم راهکار
 .ردیبگ شیرا در پ هیرو نیهم دیما هم با
ت که اس نیقانون هم ا نیا یبودن اجرا زیآم تیشرط موفق شیدرست اجرا شود. پ دیتعارض منافع با تیریدقانون م

 قانون ایمستثنا شود  یاجرا شود. اگر دستگاه ضیقانون بدون استثنا و تبع نیها رصد شده و اهمه دستگاه
 واهد رفت.نخ نیفساد از ب نهیداشت و زم خواهدن ییکارا گریاجرا شود، د زیآمضیتبع

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 تعارض منافع یقربان ی،زیالید مارانیب
 0011آبان  30ـ  (یویکل مارانیاز ب تیانجمن حما رعاملیمد) خجسته دیسع
 تعارض منافع در حوزه درمان و سالمت 

 

 وندیبه پ است که اقدام ییزمان طال وندیپ یسال اول برا کی یویکل ییبا بروز عالئم نارسا میتوجه داشته باش دیبا
زنده  وندیبه پ یاعتقاد ندیگویپزشکان م یبرخ شودیم دهیشن یباشد اما گاه داشتهرا  جهینت نیبهتر تواندیم

 افتیدر یبرا زرایش ایمجبور بودند به تهران  شیدو ماه پ یکی نیما تا هم وندیبه پ ازمندین مارانیکه ب ی! در حالمیندار
 یبرا مارانیب دییاندرکار تأکه خودشان دست یمتأسفانه برخ داشت. یدر پ شانیبرا یاضاف یاهنهیبروند که هز هیکل

 یهاه در سالک شودیم نیا اشجهیو نت کنندیدارد را رد م وندیبه پ دیشد ازیکه ن یماریب یواه لیهستند به دال  وندیپ
در مشهد  وندیسال گذشته تنها دو عمل پ کی که در یبه طور شودیم یکاهشدر مشهد به شدت  هیکل وندیآمار پ ریاخ

 وندیکه در آن پ میدار مارستانیب کیدر مشهد تنها  نکهیا گریبوده است. نکته د چیگفت ه دیکه با دهیبه سرانجام رس
 ونیسیکه در کم ییهااندرکاران و آندست یانحصار. انحصار که وجود داشته باشد برا یعنی نیا شودیانجام م هیکل

 !شودیم رشتیب مارانیب یاست که مشکالت برا نیا وندیپ یبرا دییعدم تأ جهیو نت آوردیهستند قدرت م یپزشک
 کندیپرداخت م یبه مراکز خصوص زشیالیانجام د یتومان برا ونیلیم 0۸1حدود  یزیدر سال چ یویکل ماریهر ب

که گفته  شودیکسر م ییهاتومان از درآمد آن اردیلیم۵۵به  کیشوند نزد وندیها پنفر از آن 211سال  کیاگر تنها در 
ها گرفته شود. البته انحصار از آن نیا دهندیو اجازه نم کنندیاقدام دارند پس مقاومت م نیشده تعارض منافع با ا

ه کمتر شد وندیانجام پ نهیها در زمبهتر شده و مقاومت یقدر طیشرا ریدو ماه اخ یکیگفت که در  دیرا هم با نیا
 است.

 تحلیلی قدس آنالین –پایگاه خبری  
 

https://www.isna.ir/news/1400082217132
https://www.isna.ir/news/1400082217132
http://www.qudsonline.ir/news/777105
http://www.qudsonline.ir/news/777105
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 دچار نشود نیقوان ریتعارض منافع به سرنوشت سا تیریمدطرح 
 0011آبان  3۵ـ  (یاسالم یادوار مجلس شورا ندهینمایوسفیان مال ) عزت الله

 طرح و لیحه تعارض منافع 
 

 یقتدچار شود.و نیقوان ریبه سرنوشت سا میاجازه ده دیتعارض منافع موفق شود، نبا تیریقانون مد میخواهاگر می
های متو س التیتشک جادیا یها به سوگذارد، آن دستگاهها میرا بر عهده دستگاه یفیشود و وظامی بیتصو یقانون
درست قانون  یاجرا یمن برا شنهادیشود. پاجرا نمی یقانون به درست یولکرده،  جادیا یروند و بار مالمی دیجد
 یروهایو ن تیظرف نینشود و با استفاده از هم جادیا یدیجد یو بار مال التیاست که تشک نیمنافع ا تعارض تیریمد

 الت،یتشک جادیا د،یجد یرویقانون به سمت جذب ن نیا یاجرا یها براقانون اجرا شود. اگر دستگاه نیها ادستگاه
 الزم را نخواهد داشت. ییتعارض منافع کارا تیریبروند، قانون مد یساختمان،خودرو و سفر خارج

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 از منظر درآمدهای عمومی دولت نقدی بر طرح تعارض منافع
 0011آبان  3۵ـ  (حزب موتلفه یمرکز یضو شورانگار و عروزنامهیی )محمدکاظم انبارلو

  یحه تعارض منافعطرح و ل 
 

که طراحان طرح از یك مقوله مهم از تعارض وجود دارد و آن اینتعارض منافع مجلس یك اشکال مهم وکلیدی در طرح 
آن مقوله مهم و اصلی  اند.منافع، در بخش اول این طرح که موضوع تعاریف و مشمولین را تعریف کرده، غفلت نموده

ض شود یا تعاروقتی تعارض منافع بین دو دستگاه دولتی و عمومی ایجاد میدر موضوع تعارض منافع این است که 
 رد؟شود، چه باید کایجاد می« درآمد عمومی»به ماهو « دولت»منافع بین یك دستگاه دولتی و یا شرکت دولتی با خود 

 کنند. مفهوممی خرجی( حساب –های دولتی را )جمعی های سالیانه دولت، بخشی از بودجه برخی دستگاهدر بودجه
باشد به یك دستگاه این تدبیر آن است که منافع عمومی را نادیده گرفته و درآمدی که مربوط به درآمد عمومی می

مفهوم این رویکرد آن است  را از آن درآمد محروم کرده است. -بخوانید منافع عمومی  -دولتی اختصاص داده وخزانه 
ودش است اگر کم آورد باید از جیب ملت پرداخت شود. در این حالت مسئول اگر دستگاهی درآمد اضافی آورد مال خ

 کند!دستگاه و رئیس دولت تعارض بین منافع عمومی ودستگاه دولتی را به ضرر مردم حل و فصل می
داری کل دستگاه اجرایی از طریق خزانه 2۵0های ها و پرداختدریافت 0211براساس گزارش تفریغ بودجه سال 

های ها و پرداختقانون اساسی همه دریافت ۵2نزد بانك مرکزی صورت نگرفته است حال آنکه براساس اصل  کشور و
همین بود.  11بودجه سال  7های دولتی باید از طریق خزانه صورت گیرد همچنین حکم بند الف تبصره دستگاه

تمرکز وجوه در »دولت به ماهو « د عمومیدرآم»دهد تعارض منافع یك دستگاه اجرایی با واکاوی این پدیده نشان می
اصال ورودی به « تعارض منافع»کامال مشهود است.این کار اصال جرم است. در حالی که در طرح « داری کلخزانه

ك ی -بخوانید درآمد عمومی دولت  -« منافع عمومی»بر « های دولتیمنافع دستگاه»ترجیح  این مقوله نشده است.
اد دولتی است که ضرر و زیان آن برای مردم بر کسی پوشیده نیست. طراحان طرح از چنین جرم آشکار در یك اقتص

 اند. امیدواریم کمیسیون اجتماعی با اعتنا به این نقد ، نقیصه طرح را برطرف کنند.جرم مشهودی غفلت کرده
 لفتحلیلی ا –جامعه خبری  

 

https://www.isna.ir/news/1400082317957
https://www.isna.ir/news/1400082317957
https://www.alef.ir/news/4000825132.html
https://www.alef.ir/news/4000825132.html
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 ع تعارض مناف ردصالحیت در انتخابات نظام مهندسی بر اساسخرم از انتقاد 
 0011آبان  3۵ـ  (کشور یسازمان نظام مهندس سیرئاحمد خرم )

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 هاستانهای رخ داد در جریان انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در اتیرد صالح لیدرباره دال  خرم
 ید. مکاتبات متعدستیمبهم که هنوز ابعاد آن روشن ن یها به موضوع تعارض منافع است؛ موضوعگفت: استناد آن

 یاسالم مهندس یآقا ست،یآن روشن ن قیسازمان ابالغ نشده و مصاد نیها تا کنون به اکه بخشنامه میانجام شد،گفت
 قبل از  یدستور مساعد دادند، اما توجه

 
صحبت کردم و قرار  یانتخابات با مقامات وزارت راه و شهرسازنشد شخصا

که داده  ینداشته باشند اما با وجود قول یکار کردند مشکل نیانگیهستند و در حد م رهیمد ئتیکه عضو ه یشد کسان
ه د کمصاحبه کرده ان ذشتهدر سال گ انیکردند. آقا دییهمه را تا گرید یاستان همه را رد و در استان کیشد؛ در 
از  شیب عمل کردند. گریای دتواند شامل همه باشد، اما به گونهابهام است، نمی یدارا یآخوند یهای آقابخشنامه

 ۰1پروانه و مجبور انصراف شدند و بالغ بر  قیبه تعل دیتهد ایشدند و  تیرد صالح ایدور هشتم  یدرصد از اعضا ۸1
 د؟یسراغ دار یرا در کدام نهاد مدن یامر نینشد، شما چ قینفر پروانه اشتغال به کارشان تعل

 یوزارت آموزش و پرورش، شهردار رو،یدستگاه ذکر شده است، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت ن 03در بخشنامه دوم 
های کوچک و شهرک عیمناطق آزاد، سازمان صنا ک،شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و امال  یشورا ادمسکن،یها، بن
 یچه اقدام ینخست عنوان شده است، وزارت راه و شهرساز فیدر رد یهمه مهم تر وزارت راه و شهرسازو از  یصنعت

ها اهدستگ نیدارندگان پروانه اشتغال در ا یها ابالغ کرده و برابه آن ایها انجام داده است؟ آدستگاه نیدر خصوص ا
 چه کرده اند؟ یشهرساز در مورد خود وزارت راه و مینرو یشده است؟ راه دور جادیا یمنع

 یمصداق روشن چیصادر کردند و بخشنامه اول و دوم که به آن اشاره شد ه یاسالم یسابق، آقا ریای که وزبخشنامه
دستور موقت  یدارا مه یاسالم یهای آقاو بازرسان ندارد و بخشنامه یانتظام یشورا ره،یمد ئتیه یاعضا یبرا

سابق سازمان است که روسا چون تمام وقت هستند،  سیابالغ شده توسط رئ که یزیبر توقف هستند و تنها چ یمبن
 ندارند. یحوزه منع نیدر ا رهیمد ئتیه یکار قبول کنند و اعضا توانندینم

ساختمان شامل  یاست که ارکان سازمان نظام مهندس نیا یراه و شهرساز رانیمد یامروز بعض یافزود، تلق خرم
طور به …و  یندگیدفاتر نما سهیرئ ئتیبازرسان، به همراه پرسنل سازمان، ه ،ینتظاما یشورا ره،یمد ئتیه یاعضا

نند، فارغ از ک انیموضوع را شفاف ب نیهم ستندین ضرحا یتوانند از پروانه اشتغال خود استفاده کنند. ولمطلق نمی
ن حرفه نباشند؟ در آ تیمجاز به فعالحرفه خود  کی ندگانیاست که نما یرفتنیپذ ایقانون است، آ ریمغا یتلق نیا نکهیا

شود که  دهید رهیمد ئتیاعضا ه یبرا دیبا یچه منافع ست،یسازمان استان شغل ن رهیمد ئتیدر ه تیعضو یاز طرف
 نیامداشته باشد از کجا ت ییمابه ازا دیکه با تیممنوع نیا یمنابع مال یاز طرف د؟یای دست بشوحرفه تیاز فعال وا

باشند  رهیدم ئتیعضو ه یکسان رد،یپذو کانون وکال می یای کشور مانند نظام پزشکحرفه ینهادها ریسا ایآشود؟ می
اجازه  نکهیدون اب رند،یها را به عهده بگآن یندگینما یکسان رندیپذرسانه می یکه نتوانند طبابت و وکالت کنند؟ اهال

  داشته باشد؟ یخبرنگار
 تاسیسات نیوز 

 

https://tasisatnews.com/%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF/
https://tasisatnews.com/%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF/
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 تعارض منافع است یاستان مرکز یطیمح ستیمشکالت ز یاصل شهیر
 0011آبان  3۵ـ  (استاندار مرکزی) فرزاد مخلص الئمه

 ارض منافع در حوزه محیط زیستتع 
 

 ها و اشخاص وها و شرکتمنافع سازمان نیکه ب یتعارض منافع است، زمان یطیمح ستیمشکالت ز یاصل شهیر
 مسائل عد یو برا شودیم بیدچار آس ستیز طیمح د،یآیمنافع مردم تعارض به وجود م

 
 زین یگرید دهیحل آن قطعا

افع من نیبه تعارض ا دیرا دارد و نبا یجمع ریو توجه به خ تیرعا فهیوظ یرکزاستان م ستیز طیمح .کندیبروز م
کل پس مانع ش نیکرده که از ا جادیاز اقتصاد جامعه رانت ا یبخش یهوا برا یداشته باشد، متأسفانه آلودگ یتوجه

 شد. میرانت خواه نیا یریگ
 زاری مهرخبرگ 

 

 

 مدیریت تعارض منافع نیازمند پشتوانۀ هنجارهای اجتماعی است
 0011آبان  3۵ـ  (روزنامه شرق استیگروه س ریدبی )نیمهسا جز

 کلیات تعارض منافع 
 

طرح  اتیزمان کلمجلس هم نیتذکر دادند. ا یسیبه رئ یلیمجلس درباره انتصابات فام ندگانیاز نما یتعداد رایاخ
کرده  یانگاررا جرم یلیمصوبه، انتصابات فام نیا یاز بندها یکیکرده است.  بیع را هم تصوتعارض مناف تیریمد

ت از تعارض منافع. تجربه اما ثاب یرانت ناش رد؛یرانت بزرگ را بگ کیاست و قرار است جلو  یاست. ظاهرا مصوبه خوب
 یگذاربسا با تورم قانونو چه میانون کم ندارار گفته شده که ما در کشور قیاست. بس ادیفرار از قانون ز یهاکرده راه

 و« قانون یعدم ضمانت اجرا»، «زدن قانوندور»، «قانون یعدم اجرا»به نام  یاما همچنان با معضالت م،یرو هستروبه
 ین شهردارارکا یآمده بود و قانون تعارض منافع را برا زین نیشیشهر پ ی. شورامیرو هستروبه «ینبود سازوکار نظارت»

 یزاکان چه شد؟ جهیکرده بود؛ اما نت بیتصو یساالرستهیو انتصابات مخل شا یبازلیاز فام یریجلوگ یدر راستا
آنچه  هنکیتوجه ا انیحکم زد! شا امادبرادر د یرو شد آن را لغو و برادامادش حکم زد، بعد که با واکنش روبه یابتدا برا

 یابلکه فشار رسانه ،یعنوان ارگان ناظر بر شهردار و شهردارشهر به یشورا یباعث لغو حکم اول شد، نه اخطار قانون
بود انتصابات جزء حقوق شهردار  یشهر تهران مدع یشورا سیچمران رئ یمهد یحت نکهیبود. جالب ا یو افکار عموم
 یزینون، به چقانون فراتر از خود قا یاجرا رسدیحق دخالت ندارد! ) نقل به مضمون(. به نظر م رشه یاست و شورا

گونه چ»ناظر نام برد. در کتاب  یعموم یاز آن تحت عنوان هنجار در کنار نهادها توانیدارد که م ازیفراتر ن ییزهایچ ای
 نیقوان نیتراگر مشروط ینقل شده حت ،«بالتیز لیدان»و  «یتسکیلو ونیاست»نوشته  ،«رندیمیم هایدموکراس

 دی. شاوجود دارد دنینشوند، هر آن امکان لغز یبانینانوشته پشت یهنجارها یاز سو یهم حاکم شوند، تا وقت یاساس
امعه ج کی یاش هنجارهاشد که پشتوانه یمانع انتقادها و اعتراضات توانیاجرا نکرد، اما نم ایبشود قانون را دور زد 

 شد، هنجارها بودند نه قانون. ی. آنچه باعث لغو حکم داماد زاکانتاس
 روزنامه شرق 

 

 

https://www.mehrnews.com/news/5353500
https://www.mehrnews.com/news/5353500
https://sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/301107
https://sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/301107
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 انداز دچار نشودتعارض منافع به عاقبت سند چشم حهیال
 0011آبان  3۵ـ  (سابق مجلس ندهینما) پورقتیمنصور حق

  کلیات تعارض منافع 
 

کار خود قرار دهد تا  تیرا در اولو قانون تعارض منافع یریگیدر هر سه قوه باهم همراه شوند و اجرا، نظارت و پ دیهمه با
تا  اتخاذ شود یبیترت دیکاغذ نماند. در خود مجلس هم با یروفقط بر  گریانداز و موارد دنون هم مانند سند چشمقا نیا

 یهاونیسیدارند در کم را هاها و کارخانهشرکت رهیمد ئتیدر ه تیعضو ای یکه سابقه کار در امور اقتصاد یندگانینما
 .مینباش افعتعارض من یشاهد عدم اجرا یم به شکلمربوط به همان امور عضو نشوند تا در خود مجلس ه

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 تعارض منافع استعفا داد لیبورس به دل یعال یشورا دیعضو جد
 0011آبان  3۵ـ بورس پرس 

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

اون مع یدیسع یاستعفا کرد.عل خود تعارض منافع از سمت لیبورس به دل یعال یشورا دیعضو جد یدیسع یعل
و حاضر  ندهیآ یتومان اردیلیهزار م 0.۰وارد بانک  رهیمد اتیان عضو هبه عنو 1۸سال  ید کمیسابق سازمان بورس 

داستان  اام بورس انتخاب شده بود. یعال یشورا دیهم به عنوان عضو جد یفرابورس شد و به تازگ ینارنج هیدر بازار پا
 أتیرا در ه یدیمجلس شروع شد که حضور همزمان سع 11اصل  ونیسیعضو کم یاستعفا از اظهارنظر احسان ارکان

موضوع سبب  نیبورس، مصداق تعارض منافع خواند و ادعا کرد ا یعال یو شورا یخصوص یهااز بانک یکی رهیمد
  شده است. ارباز  نیحاضر در ا یهابانک ریسهامداران سا یتذکر و نگران

بورس  یعالیشورا یادر بخش اعض ۸0قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال  2ماده  ۸است که در بند  یدر حال نیا
بازار اوراق بهادار  یاحرفه یهابا مشورت تشکل یآن هم منحصرا از بخش خصوص یاعالم شده، سه عضو خبره مال

، بند نیبر اساس ا نی. بنابرارندیگیشورا قرار م نیا هنفر  03در جمع  رانیوز أتیه تیاقتصاد و تصو ریوز شنهادیبه پ
ته نداش یدر قانون بازار اوراق بهادار منع یهمزمان نیوجود چن رایرد وجود ندارد. زف نیدر انتخاب ا یتخلف گونهچیه

 شود. یکه مصداق تخلف تلق
 ریازه وزبه اند یبخش خصوص ندهینما یباشد و رأ کسانیداد: با فرض آنکه وزن آرا  حیتوض بارهنیدر ا یدیسععلی 

 یالعیمصوبات شورا نینخواهد کرد. عالوه بر ا جادیا یفعدوازدهم آرا، تضاد منا کیصنعت خوانده شود،  ایاقتصاد 
بورس  یعال یاقتصاد از حق وتو بر مصوبات شورا ری، وزیاقتصاد قابل اجرا است. به عبارت ریوز دییبورس پس از تأ
موضوع از جمله  نیرو ا نیاز ا شودینم یبورس، شغل تلق یعالیدر شورا تیعضو گر،ید یسو از برخوردار است.

 شودیشغل محسوب نم هاونیسیدر شوراها و کم تیعضو گر،ید یانی. به بشودیبودن برشمرده نم یدو شغل قیادمص
 مدت است. یجلسات طوالن یتواتر برگزار رایز

 بورس پرس 

 

https://www.isna.ir/news/1400082418631
https://www.isna.ir/news/1400082418631
http://boursepress.ir/news/178484
http://boursepress.ir/news/178484
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 با قانون یا توصیۀ اخالقی؟ تعارض منافع  تیریمد
 0011آبان  3۰ـ  (دیدانشگاه مف یعلم ئتیعضو همحمدرضا یوسفی )

کلیات تعارض منافع 
 

انحصار استخراج از فالن معدن رواج  ایواردات کاال  ایخاص همانند انحصار صادرات  ازاتیامت یاعطا دیجد ایدر دن
 یانصاف در دعاو تیدرباره رعا گری. نکته ددانندیرا به دور از انصاف م ییزهایچ نی)ع( چنیاما حضرت عل ،دارد
از انصاف به دور است. اصل انصاف  ردیبگ ییقضا گاهرا در دست لیاست که اگر حاکم جانب دوستان و فام ییقضا

 کندیم یفرا ن ضیامام تبع نجایشود. در ا دهیتقدم بخش یبه کس دیکه حقوق مردم برابر است نبا ییدر جاها دیگویم
است که دوستان و  یتعارض منافع در موارد تیریمد .شودیم ادیتعارض منافع از آن  تیریکه امروزه تحت عنوان مد

است  یعیطب یحاکم اتفاق ای ریمد کی یبرا نیو ا طلبدیرا م یگرید زیچ یاما منابع مل خواهندیرا م یزیخانواده چ
 نیا کنترل یبرا ییهاشده راه یامروز سع یایدر تضاد باشد لذا در دن اشینافع شخصبا م یگاه یو ماتیکه تصم
 سخت است که از طر یشود. اما برخ دایمسئله پ

 
 در جهان  میاعمال کن میقانون بخواه قیاز موارد را واقعا

 
و مخصوصا

 یاخالق یهاهیتوص جهید و در نتبا قانون حل کر  توانیرا نم زیاست همه چ نییپا اریکه سطح سواد جامعه بس یسنت
 کارساز باشد. اریبس تواندیم

 خبرگزاری رکنا 
 

 

 شوداعتمادی عمومی میباعث بی منافع تعارض
 0011آبان  37ـ )خبرنگار پایگاه نمانیوز( ی رضوانه باهر

کلیات تعارض منافع 
 

ه حرف بلک ستیمطرح ن یاسیجناح س ایگروه  کی انیسود و ز یپا گرید دیآیم انیحرف از تضاد منافع به م یوقت
نادا کا رینظ ییکشورها در. شودیبا مخاطره مواجه م یاعده یسوداگر لیاست که به دل یبر سر منافع عموم یاصل

 یکارآمد و نظام استخدام یشده تا نظام ادار یدر رابطه با تعارض منافع سع یقانون تیممنوع نیچند بیبا تصو
اشتغال  ،یپساشغل یهاتیمحدود ایگردان  یهامثل درب ینیقوان متحدهاالتید. در اشو جادیا یستگیبر شا یمبتن
 تیگوناگون که در نها یهاتعارض منافع در حوزه جادیمقابله با ا یو... برا یخصوص ای یزمان در دو شغل دولتهم

اد ضد فس یهااستیس یاجرا یبرا یشده است. در کره جنوبوضع شود،یم یاقتصاد یبه کسب سود فرد یمنته
 شده است. استفاده یمختلف یگر با تعارض منافع، ابزارهامقابله یهااستیس ای

 ییتضاد منافع جا یحکومت علو رهی. در سستین رفتهیهرگز پذ یاسالم یدارمنافع در اسالم و امر حکومت تعارض
که  طورو کارگزاران هرگز آن استمدارانیسنگرش  نیاالجرا و همچنالزم نیواسطه عدم وجود قوانندارد؛ اما امروز به

مثل  ییهادر حوزه ژهیواز مسائل به یقرار نگرفته است و در برخ یتعارض منافع مورد توجه و مقابله جد دیدوشایبا
 یو وضع و اجرا هاتیفعال تیرو ضرورت شفاف نیشده است. از هم یعموم یاعتمادیبهداشت و درمان موجب ب

 در جامعه باشد. دیام جادیا یمؤثر برا یمگا تواندیارنده از تعارض منافع مبازد نیپرقدرت قوان
 تحلیلی نمانیوز –پایگاه خبری  

 

https://iqna.ir/fa/news/4013943
https://iqna.ir/fa/news/4013943
https://www.namanews.com/News/293810
https://www.namanews.com/News/293810
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 ها در شورای عالی بورس تعارض منافع استحضور هیئت مدیره بانک
 0011آبان  37ـ  (جلسم یاقتصاد ونیسیکم سیرئی )میپورابراهمحمدرضا 

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 تعارض مناف ،یخصوص یهابانک ژهیها به وبانک رهیمد ئتیبورس در ه یعال یشورا یاز اعضا یبرخ تیعضو
 
ع قطعا

طور به  ؛توان مشاهده کردها را میاز تعارض منافع یبرخ میاگر رصد کن یدانی. در حوزه مفتدیاتفاق ب دیاست و نبا
که  ردیگیقرار م یدر مقام مسئول سازمان یصدور مجوز بوده اما بعد از مدت تشیمسئول شیتا چند ماه پ ینمونه فرد

ع کار ممنو  نیحل شده است و ا ایتعارضات در دن نگونهیتعارض منافع است، ا نیا هخودش به دنبال مجوز است ک
جام ان ییاجرا اتیکه عمل یق ندارد دو سال بعد در جااست ح استگذاریدارد که س یپست یکه در شورا یاست، فرد

مثال  به فرض؛ تعارضات منافع را گرفت نگونهیا یجلو توانیم زیخاص مصوب مجلس ن نیدر قوان .ردیدهد قرار گمی
 یردکه اگر ف میدیموضوع را د نیرا در دستور کار دارد که در آن طرح ا یاصالح قانون بانک مرکز یاقتصاد ونیسیکم

 .میاوضع کرده شیبرا یقانون تیشود ممنوع یعامل بانک ریبعد از آن پست مد تواندیکل شد نم سیئر 
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 باشد ییاجرا مستقل از بدنه دیدر حوزه سالمت با یگذاراستیس
 0011آبان  31ـ  (فیشر یاستگذاریپژوهشکده س سیرئعلی ملکی )

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

طرح مشدگان رشته پزشکی در توجیه عدم افزایش ظرفیت پذیرفتهکه دوستان  یعمده استدالل یدر دولت قبل
 ی. چون روند هفت، هشت سال گذشته به صورت متوسط سالمیمتخصص ندار یرویبود که ما کمبود ن نیا کردندیم

هزار نفر  ۵11از حدود  میکرده است، اما اکنون شاهد هست دایتوسعه پ یپزشک رشیپذ تیهفت تا هشت درصد ظرف
 یدر حال جود نداشته است.و یشیروند افزا 0011تا کنکور سال  10_11در سال  یدر رشته پزشک رشیپذ تیظرف

مطلوب را  انز یاست که م نیا لشیدل م،یکم دار یپزشک یرویبشوند باز هم ن یافراد وارد بازار پزشک نیاگر ا یکه حت
 . رندیگیمشابه کشور خودمان در نظر م یهاکشور زانیاز م ترنییپا یعنی 0۸1تا  071تعداد 

 موضوع است نیوجود داشته است و ا شهیهم یبحث کی ی. ولودشیاست که مطرح م یمختلف یهااستدالل هانیا
شور اتفاق که متاسفانه در ک ستیکار نی. افتدیاتفاق ب ییاجرا مستقل از بدنه دیدر حوزه سالمت با یگذاراستیکه س

 یپزشک مثل نظام پرداخت ،یتعداد پزشک، تعرفه پزشک نییمثل تع یموضوع یبرا یگذار استیس یعنی افتد؛ینم
 نیهم هستند. نفعیکه ذ ردیقرار بگ یکسان اریدر اخت دینبا هایگذاراستیس نیخارج از دست پزشکان باشد. ا دیاب

 یر راستاد هایاستگذاریکه س شودیم نینظام سالمت مانع ا یریگمیو تصم یاستگذاریتعارض منافع در ساختار س
از نقطه  نی. اکندیم دایپ تیتا به منافع عموم جامعه اولوخاص نسب یهاها و بخشباشد و بعضا منافع گروه یمنافع مل

 .شودیاست که در موردش بحث م ینذرات
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/27/2610012
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/27/2610012
https://snn.ir/fa/news/978231
https://snn.ir/fa/news/978231
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 کندیمواجه م یدر ساختار ادار یشتریما را با مشکالت ب تعارض منافعفعلی  طرح
 0011آبان  3۸ـ  (خط امام یروهایعضو مجمع نی )انیمهرزاد صدققاسم 
  طرح و لیحه تعارض منافع 

 

 دیقت باد آن وقائل شون ییاستثنا ،یهر مورد یاجرا شود که برا یو به شکل فعل رییتعارض منافع بدون تغ طرحاگر 
به امور  یبخشتیجهت شفاف یشباهت خواهد داشت تا اقدام یبه شوخ شتریب یاحهیال  نیچن یگفت متاسفانه اجرا

به  راهگشا در متن آن یراتییو بدون تغ طیشرا نیبا هم طرح نیچنانچه ا کنمیتصور م در کشور. یو استخدام یادار
 . کندیمواجه م یو استخدام یدر ساختار ادار یشتریرا با مشکالت ب وارد شود، به احتمال فراوان ما ییعرصه اجرا

کارشناسان توجه کند و بر اعمال آنها در  یشده از سومطرح یشنهادهایبه انتقادات و پ نهیزم نیدر ا دیمجلس هم با
 یتیریاختار مددر س عاز تعارض مناف یریجلوگ یبرا یگفت عزم دیبا نصورتیا ریاهتمام داشته باشد. در غ طرحمتن 

 کشور وجود ندارد.
 خبرآنالین 

 

 

 کارآمدی قانون مدیریت تعارض منافع منوط به جامعیت آن است
 0011آبان  3۸ـ  (یاسیفعال س) هایعیشف نیمحمدحس

  کلیات تعارض منافع 
 

 یانقالب اسالم یاست، اظهار کرد: در ابتدا یاز مظاهر فساد ادار یکیتعارض منافع که در کشور ما  ستین یشک
 تیو مسئول دهیکه در نظام به قدرت رس یشکل گرفت که کسان تیذهن نیوجود داشت و ا یو فداکار ثاریا هیروح

که  را ثابت کرد نیفتن اقدرت گر  طیزمان و شرا شترا دارند، اما گذ یو فداکار ثاریا هیهمان روح شهیهم رند،یپذیم
 کانیبه نفع خود و نزد یمختلف اتیخود با توجه تیکه از موقع کندیاست و انسان را وادار م زیآمکیتحر تیمسئول

 شکل گرفت. هیاز همان ناح یاز مفاسد ادار یلیو خ میمسئله غافل بود نیاستفاده کنند. ما از ا
 رونیخود و ب تیمسئول نیدر ارتباط با هم رند،یگیم یدولت تیسئولکه م یکه افراد ردیگیتعارض منافع آنجا شکل م

وجود  یزیچ نیهم چن ایمنافع است. در دن نیکامال مرتبط با ا یدولت یها یریگمیدارند که تصم یاز دولت منافع
 .اوردین به دنبال یمنافع شخص ،یدولت تیتا مسئول رندیگیخاطر قانون تعارض منافع را در نظر م نیدارد و به هم

 یادارند و در واقع اراده یااراده نیها هم چندستگاه ریبرخورد با فساد است که سا زدهم،یدولت س یهااز برنامه یکی
ون در وضع قان یمظاهر فساد است. تالش مجلس برا از یکیشکل گرفته است. تعارض منافع  نهیزم نیدر نظام در ا

 ئیاست که قانون جامع و مانع بوده و خال نیقانون اوال مشروط به ا نیا یاست، اما کارآمد یکار درست نهیزم نیا
اهل و و تس یستیداشته باشد و بدون رودربا یو دائم قیاست که مجلس نظارت دق نینداشته باشد و مهمتر از آن ا

 نهیزم نیفساد در ا یریگداشت که شاهد شکل دیام توانیشروط محقق شود م نیانجام دهد. اگر ا ظارتتسامح ن
 ما سالم شود. یادار ستمیو س مینباش

 میر نیوز 

 

khabaronline.ir/news/1574426
khabaronline.ir/news/1574426
https://mirnews.ir/KhabarSiyasis/Details/71343
https://mirnews.ir/KhabarSiyasis/Details/71343
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 بردمی نیتعارض منافع را از ب ،سالمت کینظام الکترون
 0011آبان  31ـ  (پزشکی، درمان و آموزش بهداشت ریوزی )اللهنیبهرام ع

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

شود که با توجه به نظام دارو نوشته می یدوبرابر استاندارد جهان یهای درمانمتاسفانه امروزه در کشور نسخه
مت از نظام سال یاست که آمار درست نیمشکالت ما ا گرید یکیمشکل هم رفع خواهد شد،  نیا سالمت کیالکترون

تعارض  ،المتس کی. نظام الکترونمیداشته باش کیشود که نظام سالمت الکترونمشکل رفع می نیا یاما وقت م،یندار
 برد.می نیمنافع را هم از ب

 طراحیای کرد، در ابتدا ساختار نظام سالمت را به گونه میدر حوزه مقابله با تعارض منافع در دو بخش کار خواه
ر ارشد هستند، ب رانیحوزه توجه مد نیکار در ا نیمن مهم تر دهیبه عق یبرود، ول انیع از مکه تعارض مناف میکنمی

و فاقد هرگونه تعارض منافع انتخاب  یانقالب، متخصص و پاکدست و جهاد یرانیگام دوم انقالب مد هیانیاساس ب
به سخنان  دیمن با رانیمن خط قرمز بوده چراکه معتقدم مد یبا مجلس برا رانیمد یخواهم کرد، عدم همکار

 توجه کند. ندگانینما
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفتۀ گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
 

 !خبرگزاری تسنیم/ برنامه هزارتوی سالمت/ /  تیر خالص "تعارض منافع" به نظام سالمت کشور
 0011آبان  30فاطمه محمد بیگی/ 

 دهد که معضلتوضیح میدر این برنامه دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
 سالمت در مدار پیشرفت قرار نگیرد.چگونه باعث شده که نظام  تعارض منافع

 

 ن امیر حسی/  های هم اندیشی پیرامون مسائل نظام سالمت؛ تعارض منافعسلسله نشست
 آبان 33رسانی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران/ تکیان/ پایگاه اطالع

تر امیرحسین تکیان، استاد و مدیر گروه سالمت جهانی و سیاست گذاری دانشکده با سخنرانی دک ینشست در
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سالمت، محور اصلی بحث 

 ه است. تعارض منافع در نظام سالمت ایران بود
 

  

https://www.irna.ir/news/84540165
https://www.irna.ir/news/84540165
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/24/2608292
https://www.mefda.ir/news/252516
https://www.mefda.ir/news/252516
https://www.mefda.ir/news/252516
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 دولت و تعارض منافعتحلیل فضای مجازی: 
 نافع دولت در قیمت خودرو و بحران آبنقش تعارض م

 
 محمد عادلی

 
ها خبر ن آنتریشد که مهمهای گوناگونی را شامل میدر هفته گذشته واکنش کاربران به موضوع تعارض منافع بخش

 ضمربوط به دستور دولت برای مقابله با عدم افزایش قیمت خودرو و در ادامه لغو این تصمیم بود که توجهات را به تعار 
گذاری خودرو جلب کرد. همچنین خبر دیگر مربوط به مخالفان منافع دولت در این حوزه و مداخله آن در قیمت

انتصابات فامیلی در برخی نهادها است که در مقابل مدافعان این انتصابات از تعارض منافع و تجربه سایر کشورها برای 
رو و و مشاور پیشین وزیر نیرو نیز از تعارض منافع در وزارت نی شناسیمقابله با آن گفتند. محمد فاضلی، استاد جامعه

 تأثیر آن بر مشکالت آب مناطق مختلف سخن گفته است.

 

گذار و مجری است که به معنای آن است که نهادی که خود در امری یکی از مصادیق تعارض منافع تعارض اتحاد قاعده

، اقدام به وضع قواعدی برای منفعت خود کند. حضور دولت در مند شوددخیل است و ممکن است از نتایج آن بهره

های این نوع از تعارض منافع است که در گذاری محصوالت ازجمله نمونهبازار خودرو و تالش برای مداخله در قیمت

 اند. این هفته در فضای مجازی کاربران به آن واکنش نشان داده

 نفع دولت در بازار خودرو

محصوالت تولیدشده در ایران در فضای مجازی  گذاری دستوریقیمتباحثاتی پیرامون بازار خودرو و در هفته گذشته م

کردند. در این حال شکل گرفت. بعضی از کاربران به مداخله دولت اعتراض داشتند و برخی دیگر از آن حمایت می

 خصوص در دولت پرداختند.ودن قیمت خودرو و نقش تعارض منافع بهای نیز به بحث از چرایی باال بعده

 نویسد:معصومه پاشایی بهرام، عضو کمیسیون صنایع و معادن در توییتی با اشاره به این مسئله می

رو شده خودساز و خودروساز هر دو یک نفر باشند، قیمت تمامکنید وقتی در یک بازار انحصاری قطعهفکر می» 

 «.بود یا پایین؟؟ باال خواهد

آمیز در همین حین حساب توییتر شفافیت برای ایران نیز سخنان وی را تکمیل کرده و در پاسخ به وی به موقعیت تعارض

 نویسد:نظارت بر خود اشاره کرده و می

یز ن ساز و خودروسازشود که متوجه شویم ناظر بر قطعهتر میاین یعنی همان تعارض منافع. اوضاع زمانی خراب» 

 «.ها دارد. این دیگر یعنی خیلی تعارض منافعمنافع مشترک با آن

https://www.farsnews.ir/news/14000821000136/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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شده توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در ساخته کلیپیدر ادامه نیز حساب کاربری شفافیت برای ایران، 

آمیز سهامداری را بازنشر کرده است که در آن به چرایی مداخالت دولت در صنعت خودروسازی و یت تعارضمورد موقع

 نویسد:منافع حاصل از آن پرداخته است. ضمن اینکه در ذیل این کلیپ می

خودرو و سایپا ندارد، چطور مثل برای شما سؤال پیش نیامده که دولت که حتی یک صندلی مدیریتی در ایران» 

 «.سازیکند؟ امان از خصولتیها را عوض میآب خوردن مدیران این شرکت

 تعارض درآمد و وظیفه در وزارت نیرو

این وزارتخانه با انجام  وزارت نیرو تعارض درآمد و وظیفه است چراکه تعارض منافع در بخش آبیکی از مصادیق 

های هنگفت دارد. این مسئله در کنار تعارض های مختلف سدسازی و انتقال آب امکان بیشتری برای جذب بودجهپروژه

ها و حفاظت از منابع آبی سبب شده است که همواره عملکرد این وزارتخانه از سوی بسیاری از وظایف توسعه سازه

علمی دانشگاه شهید بهشتی که زمانی خود مشاور وزیر رد. محمد فاضلی، عضو هیئتکارشناسان موردانتقاد قرار گی

 نویسد:های تعارض منافع مینیرو بوده است، در توییتی با اشاره به این موقعیت

رود اقدام مناسبی است، امید به آنکه ماهیت اجتماعی مدیریت منبع مشترک، دستور و تالش برای احیای زاینده» 

آبی و تعدیل مناقشه آبی در سطح حوضه آبریز و اقتصاد سیاسی احیا فراتر از حوضه درک شده و ا کمسازگاری ب

 «.پرستان و کنشگران درگیر تعارض منافعمحور کار باشد نه سازه

 ها در مقابله با انتصابات فامیلیتجارب دیگر کشور 

فضای مجازی بین کاربران داغ است و هرکدام  خبرهای مربوط به انتصابات پرحاشیه در نهادهای مختلف همچنان در

 غیرقانونی که نادرست بدانند. به
 
 نویسد:عنوان نمونه کاربری در این مورد میبه نحوی سعی دارند این موضوع را نه لزوما

اد نشاند و یا دامهای مملکت همین عدم رعایت تعارض منافع است که گاهی پدر پسر را به تخت مییکی از آفت» 

 «.دهنداقارب خود را در مناصب نامناسب قرار مییا 

اب انسای تحت عنوان امتیاز و مدیرمسئول روزنامه جوان در مقالهدر همین حال و در سوی دیگر عبدالله گنجی، صاحب

د که هایی را متذکر شدنهای فامیلی پرداخت. کاربران نیز در پاسخ به وی مثالگونه انتصاببه دفاع از این و انتصاب

راحتی از آن گذشت و یا دفاع کرد. چنانچه یکی توان بهنشان دهند این امر درهرحال مشمول تعارض منافع است و نمی

 گوید:جربه کشور تانزانیا اشاره کرده و دیگری از کانادا میاز کاربران به ت

است، حق  Aوزیر تانزانیا میشه. اون موقع قانون میذاره کسی که از قبیله نخست ۲۶۹۱جولیوس نایرره سال » 

مشغول به کار بشه. اگر میخواد در دولت کار کنه باید بره توی سیستم اداری یه قبیله دیگه.  Aنداره در قبیله 

 «.حتی همین مسئله ساده رو هم یه سری مثل آقای گنجی نمیفهمن!!!

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/16029/
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یک قانون بسیار خوبی در مورد تعارض منافع توی کشور کانادا وجود داره که در اون قانون، بستگان مسئوالن » 

 زوجه نمیتونن در هیچ ِسمتی فعالیت کنن. فکر کنم اگه این قانون در ایران اجرایی بشه نیمی اهیچکشور به

 «.مسئوالن ما از ِسمت خودشون عزل میشن و مجبورن برای امرارمعاش مسافرکشی کنن

 لفان واکسن کرونا به تعارض منافعاستناد مخا

کنند. مخالفان واکسیناسیون عمومی کرونا نیز همچنان از مفهوم تعارض منافع برای پیشبرد نظرات خود استفاده می

 هرگهایی که عنوان میگیری تعارض منافع در مثالگی شکلاین افراد بدون توضیحی دقیق از چگون
 
ونه کنند، صرفا

 زنند.گردش مالی را به بحث تعارض منافع گره می

یکی از این کاربران در رشته توییتی اظهار داشته است که چرا پیام طبرسی که عضو ستاد ملی کرونا است در مناظره 

 وان موافق در صداوسیما حضور داشته است:عنبین موافقان و مخالفان واکسیناسیون به

ه ای رسانه ملی. در مناظر کار غیراخالقی رسانه ملی در فریب افکار عمومی در یک کار غیراخالقی و غیرحرفه» 

تر عنوان موافق واکسن کرده است. جالبموافقان و مخالفان واکسن از دکتر پیام طبرسی دعوت به مناظره به

ی کرونا نیز هست. با توجه به اهمیت این موضوع بر اساس قانون تضاد منافع؛ آنکه ایشان عضو ستاد مل

 «.دادعنوان موافق واکسن مجوز شرکت در مناظره را میصداوسیما و وزارت بهداشت نباید به ایشان به

ن مدافع واکسیناسیون بوده که به آ عنوانآنچه اعتراض این کاربر را در پی داشته است حضور عضو ستاد ملی کرونا به

گیرد، توضیح دهد. در ادامه نیز زمانی که این کاربر از سوی دیگر کاربران مورد سؤال قرار مینام تعارض منافع می

 دهد.شفافی در مورد نظرش نمی

ض منافع پیوند عارکاربران دیگری نیز هستند که با توجیهاتی در مورد منافع پزشکان سعی دارند بین واکسیناسیون و ت

کنند که چگونه کسب درآمد ها نیز مشخص نمیشود. هرچند آنها مشاهده میایجاد کنند که در ادامه یک نمونه از آن

 همان تعارض منافع است:
 
 احتمالی برای پزشکان از طریق بیماری کرونا لزوما

 عضو چچرا ته همه مناظره» 
ً
ند تا کمیته کرونا و واکسن هستن ها دکترهای طرفدار واکسن که همشونم حتما

 .«به مردم التماس میکنن واکسن بزنن؟ در این مواقع نباید پرسید کدوم بقالی میگه ماست من ترشه؟
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