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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: برای مدیریت تعارض منافع چه باید کرد؟ 
 دو رویکرد آرمانی برای مدیریت تعارض منافع

 
 کمال رضوی 

 
عارض منافع به عنوان یکی از علل ناکارآمدی و فساد در نظام حکمرانی ایران طی پنج سال اخیر و از زمانی که مسئلۀ ت

های درون جامعه و حاکمیت، اذهان محل توجه سیاستمداران قرار گرفته است، مانند بسیاری از دیگر مسائل و چالش

 است. انگاری، تاسیس نهاد و سازمان و ... بوده متوجه راهکارهای مالوفی نظیر تصویب قانون، جرم

ها، ستادها و نیز با برجسته شدن مسئلۀ فساد اداری و اقتصادی، تاسیس نهادها، سازمان 0831از ابتدای دهۀ 

در دستور کار  1«و مقابله با فساد یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار»های ریز و درشت و تصویب قوانینی نظیر کمیته

ری پیدا تر و بزرگترسد فساد در سیستم ابعاد پیچیده، به نظر مینهادهای حاکمیتی قرار گرفت. اما با گذشته دو دهه

کرده است. به عبارت دیگر، تاسیس نهاد یا تصویب قانونی به خودی خود در این زمینه کارساز نبوده است. با پیش رو 

ر پیش تری درسد در ترسیم مسیر مدیریت تعارض منافع باید مسیر هوشمندانهبودن تجاربی از این دست به نظر می

 خورده پرهیز کرد. گرفت و از تکرار تجارب ناکام و شکست

بندی عام، دو رویکرد در مواجهه با تعارض منافع قابل تمایز است؛ اینها بیانگر دو تیپ ایدئال به طور کلی و در یک دسته

 ا قابل سنجش است:هستند و آنچه در فضای واقعی سیاستگذاری مشهود است در دوری یا نزدیکی به این رویکرده

 انگارانهنگر، فراگیر، تکنوکراتیک، باال به پایین و جرممحور، کالنحلرویکرد راه .0

 نگر، انضمامی، اجتماعی، پایین به باال و هنجاری محور، زمینهرویکرد مسئله .2

 

 تکنوکراتیک -نگر کالن -محور حل. رویکرد راه1

ر مواجهه با مسائلی نظیر فساد و تعارض منافع، بالفاصله اخذ و اقتباس محور است دحلرویکرد اول به حکم اینکه راه

دهد؛ برای مثال اقتباس رویکرد کمیسیون مقابله با فساد در کرۀ المللی را در دستور کار قرار میهای موفق بینسرمشق

نگر نعالوه، این رویکرد چون کالبرداری از دیگر تجارب فراملی در تصویب قانون فراگیر در بدو امر. به جنوبی یا رونوشت

جرایی های اگردد که بتواند همزمان تعارض منافع در تمام دستگاهحلی کالن و فراگیر میاست، در گام اول به دنبال راه

و حاکمیتی را مدیریت کند؛ مثال با طراحی یک سامانۀ فراگیر، تاسیس یک آژانس یا شورای عالی یا امثالهم نسخۀ 

ها در نظام حکمرانی بپیچد. به های تعارض منافع یا الاقل بخش مهمی از این موقعیتتمام موقعیتشفابخشی برای 

کترونیکی ها یا الاندازی سامانهها و ابزارهای فناورانه نظیر راهکند با روشعالوه این رویکرد تکنوکراتیک است؛ تصور می

                                                           
 . 0831و مصوب سال  0831شده در سال . مطرح1
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فع را مهار و مدیریت کند. این رویکرد باال به پایین است؛ تواند تعارض مناکردن فرایندها در درون سیستم اداری می

به  دار تمرکز دارد، بدون آنکهبرای مدیریت تعارض منافع بر کسب اقتدار و دستور سازمانی از باالترین مقام صالحیت

 هایعیتهای اجتماعی متضرر از موقهای ذینفعان در جامعه )و در واقع گروهدنبال بازشناسی و فعال کردن ظرفیت

 جرممشخص تعارض منافع( باشد. در نهایت اینکه این رویکرد جهت
ً
انگارانه دارد؛ برای غلبه بر گیری عمدتا

های کیفری حداکثری مانند محکومیت به زندان و تعلیق و مجازات شالق های تعارض منافع به اعمال مجازاتموقعیت

 های تعارض منافع رعب از مجازات و کیفر برانگیزد. نیان موقعیتدهد تا در مرتکبان و قرباو ... اولویت و اهمیت می

حل در نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و مجلس و برخی مراکز اگر به روند طرح موضوع، سیاستگذاری و رسیدن به راه

حاظ است )با لیابیم که رویکرد غالب در این روند، همین رویکرد اول بوده های اخیر بنگریم، درمیتحقیقاتی در سال

و با  0831تذکری که در مورد مفهوم ایدئال تایپ داده شد.( مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مقابل، از سال 

 پرداختن به مسئلۀ تعارض منافع، کوشیده رویکرد بدیلی را در مدیریت تعارض منافع معرفی کرده و در عمل پی بگیرد. 

 

 اجتماعی - نگرزمینه -محور . رویکرد مسئله7

محور حل( به جای آنکه راهPDIAمحوری انطباقی تکرارشونده )رویکرد بدیل، در درجۀ اول و با الهام از رویکرد مسئله

کوشد ابعاد مختلف مسئلۀ تعارض منافع را واکاوی کند، از تقلیل پیشینی آن به مسائل محور است. میباشد، مسئله

با بافت و زمینه و پس از واشکافی مسئله و شناخت ذینفعان، به دنبال طراحی درون سیستم اداری بپرهیزد و متناسب 

 حل برود. راه

راگیر حلی کالن و انتزاعی و فنگر است و بیش از آنکه در پی تدوین راهکنیم، در وجه دوم، زمینهرویکردی که ما دنبال می

باشد، بر قرار دادن مسئلۀ تعارض منافع در زمینۀ ها و نهادهای حاکمیتی برای مسئلۀ تعارض منافع در تمام سازمان

اجتماعی، بافت اداری موجود در هر دستگاه و لزوم تکوین مسئله و راهکار متناسب با آن در اکوسیستم سازمانِی 

تواند کند. به عنوان مثال، گرچه تصویب قانون و ایجاد بستر حقوقی فراگیر برای تعارض منافع میمشخص تاکید می

 اولین قدم نیست. اولین قدم شناسایی گشگره
ً
های هبست»یا « انحراف مثبت»ا باشد، اما با رویکرد بدیل ما قطعا

در محیط ناکارآمد است؛ یعنی در جایی که در سیستم ادارِی مملو از تعارض منافع، کارگزاران و کنشگرانی، « اثربخش

ند آن راهکار را عملیاتی کنند و توفیق نسبی هم حاصل امند در یک بخش معین رسیده و کوشیدهبه راهکارهای زمینه

هایی نظیر وزارت راه و شهرسازی، سازمان اند. از همین رو است که بازخوانی تجارب کامیاب یا ناکام سازمانکرده

در  عهایی برای مدیریت تعارض منافبهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و ... در تنظیم قواعد و دستورالعمل

پیچی کالن برای ای که باید مقدم بر هر گونه نسخهیابد؛ بازخوانیسازمان خود، در رویکرد ما اهمیت دوچندان می

 مدیریت تعارض منافع در قالب تصویب قانون یا تاسیس شورای عالی باشد. 
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منافع به امر اداری و  رویکرد برخاسته از مفروضات توانمندسازی همزمان، رویکردی اجتماعی است؛ از تقلیل تعارض

های درون جامعه و کند. مناسبات پرتعارض درون دولت و حاکمیت را در بستری از تعارضساالرانه پرهیز میفن

 درون سیستم نشاند و فهم میهای متشکل و غیرمتشکل درون آن میگروه
ً
کند. درست است که تعارض منافع عمدتا

های اجتماعی مسئله، حکم انگاری ریشهردن خود به حیطۀ اداری و نادیدهیابد، اما محدود کبوروکراتیک ظهور می

 های اجتماعیتمرکز بر میوه به جای ریشه را دارد. تعارض منافع در مرز میان جامعه و حاکمیت و در تقاطع منافع گروه

آمیز ناسبات تعارضگذاری و تسهیل مگیرد که برای خود مؤتلفانی درون سیستم اداری یافته و به قاعدهشکل می

کند، به پیوندهای مشغول هستند. چنین است که اگر موقعیتی از تعارض منافع را در سیستم اداری مشاهده می

ها را در طراحی هرگونه های اجتماعی برنده و بازنده از این موقعیتاجتماعی آن توجه کرده و لزوم لحاظ کردن گروه

 دارد. یاستراتژی مدیریت تعارض منافع ملحوظ م

رد، اما گیصالحیت اداری را نادیده نمیرویکرد دوم، پایین به باال است؛ گرچه کسب اقتدار و صالحیت از مقام صاحب

تقدم را در واشکافی و سپس برساخت مسئله، به فهم موضوع از زاویۀ نگاه ذینفعان موکول کرده و به شرحی که در فوق 

 اجتماعی برای فائق آمدن بر پدیدۀ پیچیده و چندبعدی تعارض منافع است.  هایوبستگفته شد، به دنبال ایجاد چفت

گیری هنجاری دارد. تغییر در هنجارهای اجتماعی انگاری، جهتگیری جرمدر نهایت اینکه رویکرد ما، به جای جهت

و به دنبال  داندمی های کیفری سنگینتر برای مدیریت تعارض منافع نسبت به در نظر گرفتن مجازاترا راهبردی عمیق

های اجتماعِی در معرض تعارض های اداری و اصناف و تشکلای در میان کارکنان سازمانایجاد و تقویت اخالق حرفه

 منافع است. 

استدالل ما این است که رویکرد دوم گرچه ممکن است زودبازده نبوده و فرم و شکلی برای نمایش دادن مقامات پیدا 

بازده، اما رویکرد دارای کارکرد واقعی برای مواجهه با مسئلۀ تعارض منافع چیده است و در مقاطعی کمبر و پینکند، زمان

رتبه سازی مسئوالن عالیاست. بنابراین ضمن اینکه تصویب قانون جامع و فراگیر برای مدیریت تعارض منافع، مجاب

مند، شود، اما این موارد، به مطالعات زمینهامر رد نمیبرای توجه به مسئلۀ تعارض منافع و صدور دستور اداری برای این 

 شود. ای بسا تصویبها موکول میهای اجرایی و ذینفعان مرتبط با آنیابی مورد به مورد در دستگاهمشخص و مصداق

 قانون فراگیر، پس از انجام این مقدمات، و پس از ایجاد شناخت و آگاهی عمیق نسبت به مسئلۀ تعارض منافع در

سیستم اداری و جامعه و در میان سیاستمداران و نیز پس از ایجاد مطالبۀ اجتماعی متشکل، مفیدتر و موثرتر باشد تا 

اینکه قانونی در بستری از بدفهمی از مسئلۀ تعارض منافع و فقدان حضور ذینفعان اجتماعی تصویب شده و به سرنوشت 

 چار شود. بسیاری از قوانیِن دیگِر ناظر بر اصالح اداری د

بر همین اساس، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در سه سال اخیر ضمن اینکه کوشیده با رویکرد اول برخورد فعال 

کند و به عنوان نمونه، به سهم خود در روند تدوین قانون مدیریت تعارض منافع یا تعامل با مراجع اداری عالی فعال 

های اجرایی مشخص و نیز در درون جامعه، توجه ای تعارض منافع در دستگاههمند موقعیتباشد، اما شناسایی زمینه
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در  «انحراف مثبت»های تعارض منافع و بازخوانی و رصد تجارب مشخص به روایت ذینفعان اجتماعی در خلق موقعیت

ه ما این است که بها را مدنظر قرار داده است که تحقق نسبی رویکرد دوم است. امید مدیریت تعارض منافع در سازمان

گیری فضای سیاستگذاری کشور در فهم و مواجهه با تعارض منافع، از رویکرد اول به سمت رویکرد دوم تدریج جهت

 میل پیدا کند. 

*** 

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

 به: فتگ منافع تعارض طرح شوری دو بررسی دلیل توضیح در مجلس اجتماعی کمیسیون رئیس اسماعیلی، ولی 

 طرح ینا که دادیم مجلس پیشنهاد رئیسه هیئت داشت به وجود منافع تعارض طرح در که ابهاماتی از برخی دلیل

 .شود بررسی شوری دو صورت به

 با را ایویژه برنامه عاونتم این که داد خبر قضاییه، قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاون جهانگیر، اصغر 

 عمناف تعارض مصادیق شناسایی دربارۀ بازرگانی اتاق همچنین و کشاورزی جهاد و صمت هایخانهوزارت همکاری

 .است داده قرار کار دستور در اقتصادی و بازرگانی تجاری، امور در

 داد شانن بورس، عالی شورای جدید عضو ایرسانه استعفای: نوشت خود توییتر در نیشابور نماینده ارکانی احسان 

 در آنها عمناف تعارض موضوع به نسبت دولت، هیات به اعضا این معرفی و انتخاب از پیش باید اقتصاد محترم وزیر

 .باشد داشته بیشتری حساسیت بورس،

 و صفانهنم تعرفۀ دریافت از ماماها محرومیت در متخصص پزشکان منافع تضاد تاثیر به گزارشی طی شرق روزنامۀ 

 .است پرداخته ایبیمه نظام پوشش

 1011آذر  2 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 طرح تعارض منافع یشور ی دوبررس لیدل
 0111آبان  23ـ  (مجلس یاجتماع ونیسیکم سیرئ) یلیاسماع یول
  طرح و الیحه تعارض منافع 

 

ه صورت طرح ب نیکه ا میداد شنهادیپ سهیرئ ئتیر طرح تعارض منافع وجود داشت هکه د یاز ابهامات یبرخ لیبه دل

ردند ارسال ک یانامه ونیسیابهامات مسئوالن اتاق تعاون و اصناف به کم نیاز ا یکیباره درشود.  یبررس یشور دو

 یهابه بحث ینگاه کرده و فیتعر یدولت یهاطرح ساختار و موضوع تعارض منافع را در بحث نیا نکهیبر ا یمبن

 اتیلک یهمکاران در زمان بررس یاز سو زین یابهامات نیو تعاون نداشته است عالوه بر ا یبازرگان یهاو اتاق یصنف

 شود. یابیارز یشور دوطرح به صورت  نیموارد باعث شد که ا ینمطرح شد که ا یطرح مذکور در جلسه علن

 ونیسیکرد در کم میرا مطرح کرده است، تالش خواه یراداتیطرح ا نینسبت به ا زین سمجل یهامرکز پژوهش

 .میارائه ده یرا به جلسه علن یاتا طرح پخته میکن یو ابهامات را بررس راداتیا نیا یاجتماع
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 

 تعارض منافع؛ سرطان خاموش
 0111آبان  23ـ  (یاقتصاد مقاومت شکدهیاند ریمد) ایرع ینیمحمد ام

  کلیات تعارض منافع 
 

عارض ت یدارا یها تیبردن موقع نیاز بیکی از الزامات  شود. ژهیتوجه و زیکالن ن یبرنامه ها یبه ملزومات اجرا دیبا
ب اگر افراد منتخ یحالت، حت نیتعارض منافع آن است که در بهتر یدارا یساختارها ای رانیمد بیمنافع است. آس

 یمنفعت برا یدارا» یها تیناخودآگاه از موقع ،یریگ میصالح و متخصص هم باشند، در زمان تصم ر،یگ میو تصم
حداکثر  را یکنند، نتواند منافع مل یکه اتخاذ م یماتیشود تصم یباعث م نیو ا رندیپذ یاثر م« صنف خود ایشخص 

 . دینما
 اید، آباش یپزشک یمردم از پزشکان، در دست نظام صنف اتیقضاوت در خصوص شکا اریاخت یبه عنوان نمونه وقت

همزمان سهامدار بخش  یریوز یوقت ایرا داشت؟  یحقوق مردم و برخورد با پزشکان خاط یفایتوان انتظار است یم
در  ای د؟یتواند خالف منافع آن بخش عمل نما یم ماتیصمدر ت ایخود است، آ یمرتبط با حوزه وزارت یخصوص

ا بر منافع ر  یکالن و مل کردیتواند رو یم رد،یگ یقرار م ینظام بانک یحکمران گاهیبانک در جا کی ریکه مد یطیشرا
است که به صورت نامحسوس، مانع از تحقق « سرطان خاموش» کیمانند  منافعدهد؟ تعارض  حیو خرد ترج یبنگاه
مهم هرچند در  نیکار کجاست! ا رادیشود ا یهم متوجه نم یکند و کس یم فیشود و کشور را تضع یف کالن ماهدا

 میدواریحال ام نینشد. با ا تیانتصابات رعا یقرار گرفته بود، اما در عمل در برخ دیاصول دوازده گانه دولت مورد تاک
 !ردیدر اصالح ساختارها مورد توجه قرار گ

 یننسیم آنال 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/29/2611157
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/29/2611157
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-37/2374104-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-37/2374104-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4
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 میمقابله با تعارض منافع تاکنون معطل کرده ا یبرا
 0111آبان  23ـ  (انقالب اسالمی ثارگرانیحزب مجمع ا رکلیدب)جواد امام 

  طرح و الیحۀ تعارض منافع 
 

 

ا از م رود. یم نیاز فسادها، رانت ها از ب یاریاجرا شوند، بس یتعارض منافع به درست تیریاز جمله مد نیاگر قوان
اه در شاهد بروز فساد در دستگ جهیو نت  میداشته و معطل کرده ا یکاست نهیزم نیکه در ا میهست ییجمله کشورها

قانون منع مداخله کارکنان در معامالت  ن،یاز ا شیآن است. ما پ قیدق یمهمتر از وضع قانون، اجرا .میهست یادار
ران مرز و بهره بردا انیمجر ران،یگ میتصم نیب دیرا نشده اند. بااج یبه درست نیقوان  نیاما ا م،یهم داشته ا یدولت

مشترک  اگر منافع رایداشته باشند، ز یمنافع مشخص گریکدیسه ضلع با  نیا دیوجود داشته باشد، نبا یمشخص
 فساد شکل خواهد گرفت. نهیداشته باشند، زم

مثال  .برخوردار است یفراوان تیکند، از اهم جادیا تواندیکه م یادیلغزش ز لیبه دل یاسیتعارض منافع در عرصه س
انتخاب  طیکه در شرا یریمد ایخود قرار دارد  یهایحزبهم هیگفتن حرف حق اما عل طیکه در شرا یمداراستیس
 یکه برا یمجلس ندهیمکتوب خود قرار دارد. نما فیاکتفا به شرح وظا ای یساختار یحل مشکل یبرا ادیتالش ز انیم

 شگاهیپاال  یبرا یمکان تیمز یدر شهرستان متبوع خود )که دارا شگاهیپاال  کیاحداث  یبه مجلس، برا یارائه طرح
روه به نفع گ یمیاتخاذ تصم یبرا یاکه در معرض رشوه یمیا صاحب تصمی( تحت فشار قرار گرفته است ستین

 قرار دارد.  یمشخص
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 یتیریمد ماتیتعارض منافع و تصم
 0111آبان  81ـ  (رانیا یشهر ینیو منابع شرکت بازآفر تیریعاون توسعه مدمی )اخالق یعل
 کلیات تعارض منافع 

 

هایی خواهد شد که در موجب لغزش یگیری های اجتماعسیاسی و تصمیم یجوالن تعارض منافع در عرصه ها
ی در دوراه رانیمد کهیشود. بطورهای کالن، سبب به هم ریختگی فکری و فساد تصمیم گیری میبرنامه ریزی

یات و ح تواندییک گستره عام مکه در  رندیگیجمعی قرار م نافعبا م یو حزب یاسیگیری تعارض منافع ستصمیم
منافع  دامنه نیهای انسانی است و اکنش نیاز مهمتر یطلبمنفعت شرایط زیست همه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

کی، انتخاب ی کهیعمل کند؛ بطور بیمانند تقابل دو رق تواندیبه قدری گسترده خواهد شد که در تعارض منافع م
موضوع  نیتوان منکر شد و هممجموع این تقابل منافع و تعارضات را  نمی در د.موجب تضعیف دیگری خواهد ش

ت جامعه را درگیر کند. حقیق کی تواندیگیری، سبب لغزش و بروز فساد در انتخاب شده و عواقب آن مهنگام تصمیم
ر ب ینیو د یفرد یاهاین است که بخشی از راه حل تعارض منافع، به حاکمیت وجدان و پایبندی به اخالق و ارزش

 تا حدود بسیاری این معضل را کنترل خواهد کرد. لیگردد. اما تجربه نشان داده است، شفافیت در مسامی
 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 

 

https://www.isna.ir/news/1400082620943
https://www.isna.ir/news/1400082620943
http://news.mrud.ir/news/100773
http://news.mrud.ir/news/100773
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  یاقتصاد یندهایفرآ لیتعارض منافع به منظور تسه قیمصاداحصاء 
 0111آبان  81ـ  (هییاز وقوع جرم قوه قضا یریشگیو پ یمعاون اجتماعاصغر جهانگیر )

 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 
 

نافع تعارض م قیمصاد ییوص شناسارا در خص یاژهیبرنامه و هییاز وقوع جرم قوه قضا یریشگیو پ یمعاونت اجتماع
 یندهایفرآ لیتعارض منافع را به منظور تسه قیداده و مصاد اردر دستور کار قر  یو اقتصاد یبازرگان ،یدر امور تجار

 اتاق نیو همچن یصمت و جهاد کشاورز یهاخانهوزارت یاقدام که با همکار نیا جینتا احصاء کرده است. یاقتصاد
 اعالم خواهد شد. یاست، به زودانجام شده  یبازرگان

 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 بورس  یاقتصاد درباره تعارض منافع اعضا ریوزلزوم حساسیت 
 0111آذر 0ـ  (برنامه و بودجه ونیسیعضو کم) احسان ارکانی

  منافع در بازار سرمایهتعارض 
 

 یعال یوراش دیعضو جد یارسانه یاستعفا»خود نوشت:  ترییدر صفحه تو یدر مطلب شابورین ندهینما یاحسان ارکان
ارض دولت، نسبت به موضوع تع اتیاعضا به ه نیا یاز انتخاب و معرف شیپ دیمحترم اقتصاد با ریبورس، نشان داد وز

 تیه حمارا ب یخصوص یهادر بانک تیفعال زیشورا ن یاعضا باشد. شتهدا یشتریب تیمنافع آنها در بورس، حساس
 «ندهند. حیدار نگران، ترجسهام هاونیلیاز م

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 لزوم برخورد با تعارض منافع کارمندان دولت در دوران خدمت
 0 ـ(  رازیش مردم ندهینما) یجعفر قادر  و (مجلس یاقتصاد ونیسیعضو کم) یمیاصغر سل

 0111آذر 
  کلیات تعارض منافع 

 

 شودیم باعث یامسئله نیاست که چن تیو شرکت مشغول فعال رهیمد ئتیه نیدر چند یبعضا فرد :یمیسل اصغر
 تیجحو کالن ار یرا بر منافع مل مانسازمانمنافع خود و  دیدچار مشکل شود لذا نبا یو علم یکارشناس ماتیکه تصم

 یآن از سو دییطرح و تا نیا بیتصو کند،یم یریگیتعارض منافع را پ تیریدر حال حاضر طرح مد. مجلس میده
 .دهدیم انیپا ینیچن نیاز موارد ا یارینگهبان، قطعا به بس یشورا

 که کارمندان دولت و کندیم جابیبا تعارض منافع ا برخوردنوشت: یتیدر توئ رازیمردم ش ندهینما یقادر جعفر
نباشند و  یو پروانه صنف یدیواحد تول یدر دوران خدمت، مجاز به اخذ موافقت اصول یردولتیغ یومعم ینهادها

 نداشته باشند. یدادگستر یرسم یبر ساخت و ساز و کارشناس یاجازه اشتغال به وکالت، نظارت فن
 یمخبرگزاری تسن 

 

https://snn.ir/fa/news/978668
https://snn.ir/fa/news/978668
https://www.isna.ir/news/1400090100698/
https://www.isna.ir/news/1400090100698/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/01/2611949
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/01/2611949
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 یکینسخه الکترون یتعارض منافع عامل مقاومت در اجرا
 0111آذر 0ـ  (سالمت تیریکارشناس حوزه مدداریوش چیوایی )

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 یاتیاست و عمل یکیطرح نسخه الکترون یاجرا یایدرمان از جمله مزا یهانهیخدمات و کاهش هز تیفیک شیافزا

دن نسخه ش یاتیعمل .کندیم تینظام سالمت را تقو طیشرا بهبود ینشدن آن شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برا

پروژه وجود داشته و  نیا لیتکم یالزم برا یهاتیکه ظرف دهدینشان م یاجتماع نیتأم مهیدر ب یکیالکترون

هداشت را به وزارت ب یکیطرح نسخه الکترون یمهلت اجرا دیفرصت تمد دیاجازه تمد دینبا زین ینظارت یهادستگاه

آن مشکل تعارض منافع و  یاصل لیبه وجود آمده موثر باشد؛ اما دل ریدر تأخ یفرهنگ لیممکن است دال  بدهند.

 نامناسب است.  یقانونگذار
 خبرگزاری فارس 

 

 

 مثل تعارض منافع« ت»مثل خودرو؛ « خ»
 0111آذر  8ـ اندیشه معاصر 

  تعارض منافع در صنعت 
 

بزرگ  عیصنا ،یقانون اساس 11کالن اصل  یهااستیبنا بود با ابالغ س یماجرا از دهه هشتاد آغاز شد؛ وقت

اما  31تا  33 یهاهم در صف فروش قرار گرفتند. حدفاصل سال یرانیشوند. دو خودروساز بزرگ ا یسازیخصوص

 وند!ش خودرورانیدار اسهام ه،یاز بازار سرما مسها دیمثاًل توانستند با خر خودرورانیوابسته به ا یاقمار یهاشرکت

از  شیقرار دارند که ب خودرورانیداران اهامس ستیدر ل« سمند یگذارهیسرما»مانند  ییهاحاال شرکت نیهم

ز ا شیکه مالک ب خودرورانیا یگذارهیشرکت گسترش سرما ایاست.  خودرورانیدرصد سهام آنها متعلق به ا۰1

داران به جمع سهام« سازانقطعه» ورودتر اما جالب نیاست! از ا یرانیخودروساز بزرگ ا نیدرصد سهام ا01

 است. یخودروساز

 یودروسازخ نیتربزرگ رهیمدأتیساز در هقطعه کی تیرقابت معتقد بود عضو یشورا نیشیپ سیرئ انیپژو دیجمش

اتخاذ  رهیمدأتیه گاهیکه در جا یماتی. بعالوه تصمآوردیآنها فراهم م یرا برا یفراوان یکشور موجبات رانت اطالعات

 .یمشتر هاونیلیم تیاست؛ نه رضا یانتفاع شخص یحداکثرساز یخواهد کرد، برا

 یاسالم یمجلس شورا 38خودروسازان متهم بودند. در گزارش سال  یریگها به گروگانسال نیهمه ا سازانقطعه

 خیقطعات توسط شرکت کروز از تار نیکل کشور، عدم تأم یسازمان بازرس ندهیبا استناد به گزارش نما»آمده است: 

 «دستگاه شده.0333۱ زانیبه م دیز توقف خط و کاهش تولرو 2۰منجر به  03/13/0832 تیلغا 01/10/0832
 تحلیلی اندیشه معاصر –پایگاه خبری  

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14000830000051
https://www.farsnews.ir/news/14000830000051
https://andishemoaser.ir/%D8%AE-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://andishemoaser.ir/%D8%AE-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
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 ؟یپزشک ستمیتعارض منافع س یزنان باردار قربان
 0111آذر  ۰ـ  روزنامه شرق

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

. با ددهنیم لیرا تشک رانیا یسازمان نظام پزشک یاعضا نیشتریماماها ب ،یپس از پزشکان عمومروزنامه شرق: 
شرح  یمند شده و دارانظام شخدمات 0811است که از سال  یگروه پزشک یهااز معدود رشته ییوجود آنکه ماما

 هاتانمارسیآنها در ب فهیکه از شرح وظ یایتصور است. آشفتگ یصنف ورا نیدر ا یمصوب است اما آشفتگ فیوظا
 کیع تضاد مناف نکهیو روشن است به محض ا کندیم دایبسط پ مانیزا یهاتعرفه افتنیبه اختصاص شود،یآغاز م

د. هم خواهد دا یشتریدر دست دارد، جوالن ب یشتریکه قدرت ب یکند، آن کسیم ییخودنما گرید یگروه با گروه
ه ت تعرفچه در پرداخ شود؛یم دهیها دجدال نیمتخصصان زنان با ماماها در ا یاز تعارض منافع از سو یدر واقع شکل

توان ب دیتعارض منافع را شا نیا گرید ی. روکندیم ییتعارض منافع خودنما نیهمراه ا یماماها و چه استفاده از ماما
 یامهیپوشش ب یدر سال گذشته برا مهیب یعال یمصوبه شورا ودکرد. آنجا که با وج یکشور بررس یامهیدر بخش ب

بستن قرارداد با ماماها و  یبرا مهیب یهاماماها از مخالفت سازمان نیتجربه زنان باردار و همچن ،ییخدمات ماما
کشور که  سالمت مهیب یعال یجلسه شورا نی. مصوبه هفتادونهمدهدیآنها خبر م یکینسخه الکترون یامهیپوشش ب

 ییامامکارشناس و کارشناس ارشد  تیزیو یامهیبهداشِت وقت برگزار شده بود، پوشش ب ریوز ،ینمک دیبا حضور سع
اقتصاد،  ریکار، وز ریبهداشت، وز ریوز ،یسازمان نظام پزشک ی. امضادیرس بیبه تصو کیدر قالب طرح نسخه الکترون

 . شودیمصوبه وجود دارد اما اجرا نم نیسالمت کشور هم در ا مهیو سازمان ب یاجتماع نیسازمان تأم
 م؛یسینویزن باردار نسخه م یما برا: »دیگویمعضل م نیبا اشاره به ا ران،یا یماماها تیجمع سیرئ ،یصادق ایمار

 تیحضور دارم و فعال یاحرفه یمرکز تخصص کیدر  کهی. درحالشودیپوشش داده نم مانکیالکترون یهااما نسخه
 وندشیندارد، مجبور م یارزش مهیشان در مقابل سازمان بو نسخه کنندیزنان باردار به ما مراجعه م یاما وقت کنمیم

 «. سراغ متخصص زنان بروند
غ مصوبه ابال دییضمن تأ یسجاد رضو. میدیسالمت پرس مهیب یعال یشورا رخانهیدب سیاختالل را از رئ نیا ییچرا

 نیا ریگیهاست که پما مدت»اعالم کرد:  هامهینسبت به آن را تخلف ب یتوجهیب مه،یب یهامورد اشاره به سازمان
 ند،زنیماماها سر باز م کیهم ابالغ شده است و اگر از نسخه الکترون مهیب یهاان. مصوبه به سازممیموضوع هست

از موارد زنان باردار به ماما مراجعه  یاری. در بسردینکته مورد توجه قرار گ کی دیاند؛ اما باقطعا تخلف مرتکب شده
 و پزشک زنان روندیخصص هم مسراغ پزشک مت یلیاما به هر دل دهند؛یم یدستور او سونوگراف رویو پ کنندیم
دو  نهیهز یعاد طیدر شرا هامهی. بیبده یدوباره سونوگراف دیو با ستیمورد قبول من ن یسونوگراف نیکه ا دیگویم

م نظا یصورت برا نیا ری. در غافتدیاتفاق م نیها هم انسخه ریدر سا شوند؛یماه را متقبل م 3در طول  یسونوگراف
تر ماماها لحاظ شود، چون اصوال ارزان یهاتر است که نسخهصرفهها بهخود خانواده نیهمچنو  مهیب ستمیدرمان، س

خاص از متخصص زنان  طیو در شرا کندیم تیریماما اوضاع را مد یهم عموما در طول باردار ایهستند. در تمام دن
 .«دهدیاتفاق رخ نم نیاما متأسفانه در کشور ما ا رد؛یگیکمک م

 روزنامه شرق 
 

https://sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/301710
https://sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/301710
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 یاجتماع نیتعارض منافع در تأم یو نقد گزارش مصداق شناس یمعرف
 0111آذر  ۰ـ  (و جامعه تیحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز)فر زهره سروش

 وزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعارض منافع در ح 
 

در جهت مبارزه با  ی: گامیاجتماع نیتعارض منافع در سازمان تأم یشناسمصداق»با عنوان  یگزارش کارشناس
 زییاجرا و در پا 0111در سال  یبه قلم زهرا اکبر یاجتماع نیپژوهش تأم یتوسط موسسه عال« فساد و ارتقاء عدالت

تالش کرده است به موضوع تعارض منافع در  داستیطور که از عنوانش پگزارش همان نیمنتشرشده است. ا 0111
 کند. ییسازمان شناسا نیآن را در ا قیبپردازد و مصاد یاجتماع نیسازمان تأم

 از اندعبارت که است تأملیقابل و مثبت نکات دارای جهت چندین از گزارش

 اجتماعی تأمین در منافع تعارض مصادیق زا متعددی موارد استخراج و شناسایی جهت در تالش 

 هشپژو اینکه ازجمله است شدهتهیه زمینه این در که دیگری هایپژوهش و هاگزارش بررسی و مطالعه 
 راهکارهای و اجتماعی تأمین در منافع تعارض مصادیق و هاموقعیت» گزارش به متعددی موارد در

 اعارج است، شدهتهیه دانشگاهی جهاد جامعه و میتحاک توانمندسازی مرکز توسط که «آن با مقابله
 .است داده

 پیدا ریبیشت کاربرد قابلیت گزارش بود، نموده توجه هاآن به گزارش اگر که هست هم مواردی مثبت نکات کنار در اما
 :شودمی اشاره مختصر طوربه موارد این به اینجا در. کردمی

 توجهلقاب اجتماعی تأمین پژوهش عالی موسسه توسط دهشتهیه گزارش خصوص در که اینکته اولین 
 نتأمی سازمان توسط که است دستورالعملی به مفصل و کافی صورتبه گزارش پرداخت عدم است،

 . داد قرار خود هدف را منافع تعارض مدیریت و شد ابالغ 0111 تیرماه در اجتماعی

 موجب که دارد وجود سازمان وانینق در که نواقصی و قانونی مسائل و مشکالت به توجه عدم 
 آن خأل که است مواردی دیگر از است، شده سازمان در منافع تعارض هایموقعیت برخی گیریشکل

 .شودمی احساس گزارش در

 تیمشکال از دیگر یکی گزارش در شده احصا منافع تعارض هایموقعیت رفع راهکارهای به نپرداختن 
 انگذار سیاست توسط را گزارش کارگیریبه و استفاده امکان و خوردمی چشم به گزارش در که است

 .دهدمی کاهش

-0833که در سال  یادر مطالعه زین یو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم یالزم به ذکر است که مرکز توانمندساز
 نیبه ا یلیطور تفصانجام داده به یاجتماع نیتعارض منافع در سازمان تام قیو مصاد هاتیدر مورد موقع 0833

 یاجتماع نیسازمان تأم سیرئ اریاخت رد 0833 یگزارش در د نیموضوع و ابعاد مختلف آن پرداخته است. ا
 قرارگرفته بود.

 سازی حاکمیت و جامعهمرکز توانمند 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/20136/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/20136/
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 شفاف شدن مصادیق تعارض منافع برای اعضای هیئت مدیره سازمان 
 0111آذر  1ـ  (ساختمان یسازمان نظام مهندس یمرکز یشورا سیئ)ر احمد خرم 

  تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

ث بحدر دیدار اعضای این سازمان با احمد خرم  ی،ساختمان خراسان رضو یسازمان نظام مهندسرئیس  ،ریبشرضا 
 ره،یمد أتیه یاعضا یتعارض منافع برا یسازمهم سازمان عنوان کرد و خواهان شفاف یهاتعارض منافع را دغدغه

در  شده بخصوص جادیمشکالت ا انیبا ب یبازرسان و کارشناسان سازمان شد. و ،یتخصص یهاونیسیها و کمگروه
  .متوقف شود یاصالح قانون نظام مهندس فیتکل نییموضوع تا تع یاجرا نیداد تا ا شنهادیکوچک پ یهرهاش

 بارها با وزارت ریسال اخ کیخت و گفت در به موضوع تعارض منافع پردا نیپس از استماع سخنان حاضر خرم احمد
ص خصو نیبر عدم اقدام وزارت در ا یمکاتبه صورت گرفته و در جلسات متعدد درخواست سازمان مبن یراه و شهرساز

 انتقال داده شد. شانیبه ا یمرکز یبا شورا یینها یبندتا جمع
و معاونت امور مسکن و  یسابق راه و شهرساز ریدستورالعمل با وز نیاز جلسه خود، چند روز قبل از ابالغ ا وی

که در آن جلسه داده شد دستورالعمل تعارض منافع به  یساختمان خبر داد و گفت متاسفانه بر خالف قول مساعد
وزیر سابق محترم از بنده سوال شد که نظر شما در رابطه  وسطموضوع ت نی. البته در رابطه با ادیهمان شکل ابالغ گرد

عارض ها بدلیل تمام وقت بودن تسازمان استان یروسا نکهیبر ا ینافع چیست و توضیح الزم ارائه شد مبنبا تعارض م
 ارضساعت فعالیت دارند مشمول تع 1تا  2باتوجه به اینکه هفته ای  رهیمد اتیه یشود ولی اعضا یمنافع شامل م

که دارند باید اجازه داد و از طرف دیگر هر رم و حد و حدودی در سقف ظرفیتی منافع نباید باشند و برای آنها ن  
 ریاساس آقای مهندس اسالمی وز نیمحرومیتی که ایجاد می شود باید حق محرومیت دیده و جبران شود بر هم

و ساختمان فرمودند این نکات قابل تامل  مسکنسابق محترم خطاب به آقای دکتر محمودزاده معاون محترم امور 
قبل از ابالغ هر مصوبه و بخشنامه و دستورالعملی نظر سازمان نظام مهندسی کشور لحاظ  است. لذا تقاضا کردیم که

به این نکته تاکید شد که وزارت راه و شهرسازی مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه ها را باید به سازمان  نیهمچن .شود
 یی قانون به سازمان استان ها توسط رئیسنامه اجرا نیابالغ کند و اختیار ابالغ به سازمان استانها در آئ شورنظام ک

باید انجام شود ولی دو روز بعد بخشنامه بدون لحاظ موارد فوق الذکر ابالغ شد  00۰سازمان کشور طبق بند ذ ماده 
 پاسخ ماند.  یمتعدد انجام شده ب یها یریگیزمان دولت دوازدهم پ انیو پس از ابالغ تا پا

 سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفتۀ گذشته، یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
 زارتوی برنامه ه/  هایی درباره نظام سالمت کشورآخرین مصاحبه دکتر طریقت منفرد و ناگفته

 0111آذر  0سالمت/ 

بخشی از آخرین مصاحبه دکتر طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت پیش از مرگ درباره بیداد و فاجعه "تعارض 
 شود.که به قیمت جان بیماران تمام میاست ت کشورمان منافع" پزشکان در نظام سالم

 

  

http://nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=133&newsview=2562
http://nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=133&newsview=2562
https://www.asriran.com/fa/news/814005
https://www.asriran.com/fa/news/814005
https://www.asriran.com/fa/news/814005
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 گذاری برای خودتالش پزشکان برای قاعدهتحلیل فضای مجازی: 
 افزایش تعرفه و کمبود پزشک؛ پیامد انحصار پزشکان

 
 محمد عادلی

 
قادات از این انت در هفته گذشته تعارض منافع در نظام سالمت و درمان کشور بیشتر موردتوجه کاربران قرار داشت.

ا ارجاع داشتند هجمهور و انحصار آنسو به مداخله پزشکان در تعیین ظرفیت پزشکی از طریق ارسال نامه به رئیسیک
در  گرفتند. تالش برای عدم افزایش ظرفیتهای خود را نشانه میو از سوی دیگر تالش پزشکان برای افزایش تعرفه

خود به کمبود پزشک در کشور نیز اشاراتی داشتند. عالوه بر این، بحث تعارض حالی بود که برخی از این مسئوالن 
منافع در مدیریت آب نیز با رخ دادن اعتراضات مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری از دیگر موضوعاتی بود که 

 کاربران به آن پرداخته بودند.

 

ای را در بهداشت و درمان کشور انتقادات گسترده در هفته گذشته اقدامات و اظهارنظرهای مقامات مسئول در نظام

سو این مسئوالن تالش داشتند که از افزایش ظرفیت پزشکی جلوگیری نمایند و از سوی میان کاربران برانگیخت. از یک

فت گفتند. مخالدیگر در اظهارنظری دیگر از کمبود پزشک و احتمال فرستادن بیماران به کشورهای دیگر سخن می

با افزایش ظرفیت در حالی بود که به بهانه مهاجرت پزشکان پیشنهادهایی مبنی بر افزایش تعرفه پزشکی داشتند. ها آن

 ای را در پی داشت.این اقدامات و سخنان از چشم کاربران پنهان نماند و انتقادات گسترده

 مداخله پزشکان در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی

لهی الجمهور یاد کردند، بهرام عینبه رئیس نامه چهار رکن سالمتها از آن با نام که رسانهای در هفته گذشته در نامه

ی و زاده رئیس سازمان نظام پزشکحمد رئیسوزیر بهداشت، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، م

ی عنوان رئیس شوراجمهور بهحسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از رئیس

عالی انقالب فرهنگی درخواست کردند که طرح افزایش ظرفیت پزشکی که قرار بود در این شورا موردبررسی قرار گیرد، 

شود. همین اقدام کافی بود تا سیل انتقادات کاربران در فضای مجازی روانه این افراد شده و نسبت  از دستور کار خارج

به تعیین تکلیف پزشکان برای نظام سالمت موضع بگیرند. عمده کاربران منتقد یکی از مشکالت نظام درمانی کشور را 

ازاین امید داشتند با ها که پیشسالمت. آن دانستند و دلیل آن را وجود انحصار پزشکان در نظامکمبود پزشک می

ها در تصمیمات این شورا تصمیم این شورا قدمی در راستای کاهش انحصار پزشکان برداشته شود، حال با مداخله آن

 مواجه شده بودند.

عارض تمحمد امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به همین مسئله پرداخت و در توییتی به آسیب موقعیت 

 گذاری برای خود اشاره داشت:منافع قاعده

https://www.mehrnews.com/news/5358702/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B4-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%BA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5358702/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B4-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%BA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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آسیب مدیران یا ساختارهای دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت حتی اگر افراد منتخب و » 

گیری، ناخودآگاه از موقعیت دارای منفعت برای شخص گیر، صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیمتصمیم

 .«افع ملی را حداکثر نمایدتواند منکنند، نمیپذیرند و لذا تصمیماتی که اتخاذ مییا صنف خود اثر می

وان از تداشتند کمبود پزشک در ایران مسئله چندان مهمی نیست و نمیاز سوی دیگر کاربرانی بودند که بیان می

ها بیش از همه بر سوء مدیریت تأکید داشتند که سبب ای که وجود ندارد، انحصار پزشکان را نتیجه گرفت. آنمسئله

اره بعنوان نمونه کاربری دراینیا مهاجرت کنند و یا دست از شغل خود بکشند. بهشده است بسیاری از پزشکان 

 نویسد:می

های کلیدی تخصص مثل هزار پزشک بیکار، ظرفیت خالی رشته ۰۱تا  ۸ خب مگه مشکل کمبود پزشکه؟» 

اشتن ! ندبیهوشی و اورژانس، مهاجرت چهار هزار پزشک فقط تو سه ماه اخیر؛ یعنی مشکل کمبود پزشک نیست

 «.سیاست برای مدیریت درسته. منافع مردم در افزایش پزشک نیست

ان های پزشکی را کاهش کیفیت آموزشی و درنتیجه تربیت پزشکترین پیامد منفی تسهیل ورود به رشتهاین کاربران مهم

 ار که در نظام ارجاعدانستند. چنانچه کاربری با تأکید بر این نکته ریشه وضعیت امروز را نه در انحصناالیق می

 دانست:می

های آموزشی اقدام خطرناکی است. این افزایش ظرفیت آموزش پزشکی بدون توجه به وضعیت بیمارستان» 

 نقطه قوت پزشکی ایران )تربیت پزشکان حاذق( را تهدید می
ً
 کند. تعارض منافع هم اینجا چنداناقدامات اتفاقا

رجاع است. آنجا که تشخیص و درمان )تجویز و بستری( در یک کانال ساز شده، نظام امؤثر نیست. آنچه مشکل

های غلط، فرآیند درمانی پرهزینه و عدم تعادل موجود در اقتصاد نظام سالمت واحد جریان دارد. ریشه تشخیص

 «.در اینجاست. پی آدرس غلط نروید

 ای برای افزایش تعرفه پزشکیمهاجرت پزشکان بهانه

خصوص پزشکان شکل ای مجازی بحث دیگری نیز حول وضعیت نظام بهداشت و درمان و بهدر هفته گذشته در فض

، رئیس سازمان نظام پزشکی بود. وی در اظهاراتی گفته بود که یکی از زادهاظهارات محمد رئیسگرفته بود که دلیل آن 

اگر اآلن مطبی بخواهد سرپا بماند باید ویزیت صدوبیست »ای که گونههاست بهدالیل مهاجرت پزشکان کمبود درآمد آن

زشکی را های پدرصدی تعرفهرو وی پیشنهاد افزایش شصت؛ ازاین«تداوم نیستهزار تومان بشود و با کمتر از این قابل

سو در این اظهارات گفته بود که به علت کمبود پزشک شاید مجبور شویم بیماران را برای درمان داشت. رئیس زاده از یک

هنگی در ر مداخله شورای عالی انقالب فجمهور خواستار عدمبه دیگر کشورها بفرستیم و از سوی دیگر در نامه به رئیس

ب آمیز وی سبهای تناقضگیریافزایش ظرفیت پزشکی شده بود. همین اظهارت در مورد افزایش هزینه درمان و جهت

 نویسد:عنوان منبع درآمد میواکنش انتقادآمیز کاربران شده بود. کاربری در مورد نگاه پزشکان به مردم به

https://www.asriran.com/fa/news/813983/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ی محور، بیمار هم حکم کیسه پول متحرک رو پیدا وقتی سیستم سالمت کشور درمان محور باشه تا پیشگیر» 

 «.میکنه. دیگه بحث تعارض منافع بماند

 تر به مشکل مهاجرت پزشکان پاسخ دهد:هایی مناسبحلکاربر دیگری نیز سعی داشت با ارائه راه

د به عها به علت آینده مبهم و شرایط اقتصادی نامسادرست است که بسیاری از اقشار متخصص در همه رشته» 

 -۰توان با دو راهکار ساده تا حدی از خروج این افراد جلوگیری کرد: فکر مهاجرت هستند اما در امر پزشکی می

ها ها و رزیدنتاصالح رفتار نامناسب با اینترن -۲تسهیل ورود به رشته پزشکی و شکست انحصار )ایجاد رقابت(؛ 

 «.شودورشان میها از رشته و کشزدگی آندر بیمارستان که موجب دل

 تعارض منافع در مدیریت آب

آبی در اصفهان و همچنین چهارمحال و بختیاری توجه کاربران به مسئله تعارض منافع با شدت گرفتن اعتراضات به بی

اهی ها با نگکردند جای بررسی بیشتر دارد و آنها استناد میدر این بخش جلب شد. هرچند دالیلی که کاربران به آن

یت دهد کاربران به اهماند؛ اما توجه به تعارضات احتمالی نشانه خوبی است که نشان میبه مسئله نگریستهمحدود 

 نویسد:اند. چنانچه کاربری در این رابطه میمسئله تعارض منافع و پیامدهای آن پی برده

تند و آن تعارض در چهارمحال و بختیاری )شهرکرد( و اصفهان مردم معترض هرکدام قربانی یک مسئله هس» 

 «.منافع در مدیریت آب است

زیر خصوص شخص وکاربرانی که به تعارض منافع در مدیریت آب توجه نشان داده بودند، آن را فقط به وزارت نیرو و به

چنان یک نفر را در این موضوع مقصر دانست و بحث تعارض منافع توان آنکه واضح است نمیدادند، درحالینسبت می

 ید:کنچنینی را در زیر مشاهده میای از اظهارات اینای پرنفوذ در مدیریت آب فراتر از شخص وزیر است. نمونههو گروه

)شروع بحران آب( تاکنون وزارت نیرو یا معاون منابع آب و نیرو در تسلط سه استان کویری کرمان،  ۶۷از سال » 

 «.ها با آبترین وزارتدار مرتبطها سکانترین استانآباصفهان و یزد بوده. بی

 دو نمونه از موقعیت تعارض منافع نظارت بر خود

که خود مجری امور است، خود های تعارض منافع بحث نظارت بر خود است که طی آن نهادی درحالییکی از موقعیت

نجام ارتی خود را اخوبی وظیفه نظتواند بهنیز بر عملکرد خود نظارت دارد. در این حالت پرواضح است که این نهاد نمی

توان به سازمان حمایت دهد. ازجمله این موارد میدهد و درنهایت هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد مجری به دست نمی

ی نظارت های خودروسازعنوان نهادی نظارتی باید بر عملکرد شرکتکنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد که بهاز مصرف

 نویسد:ت است. کاربری با اشاره به این موضوع میکند اما خود بخشی از وزارت صم
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کنندگان و تولیدکنندگان زیرمجموعه کدام نهاد است؟ وزارت صمت. مدیران سازمان حمایت از مصرف» 

کند؟ بازهم وزارت صمت؛ یعنی شما اگر شکایتی از خودرو خودروسازهای بزرگ داخلی را کدام نهاد تعیین می

 «.ایتتان را پیش رئیس خودروسازهای داخلی ببرید! قشنگ نیستداخلی داشته باشید، باید شک

 ها و فضای مجازیبرخی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر نیز در رسانه های نجومیحقوقدر هفته گذشته بحث 

بگیران این شرکت بود، از روسای واحدهای نظارتی زیرمجموعه آن میخبرساز شد. یکی از افرادی که در لیست نجو

 نویسد:آمیز اشاره داشته و میشرکت بود. در واکنش به همین موضوع یکی از کاربران به این موقعیت تعارض

شود توقع داشت وقتی حقوق و مزایای مسئول حراست با تأیید مدیر هر مجموعه پرداخت میشه، چطور می» 

 «.ظارتی در قبال مجموعه را درست انجام بده... باالخره دستش زیر سنگ رئیسه!وظیفه ن

 
 

 

 
 

 

https://www.farsnews.ir/khuzestan/news/14000902000080/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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