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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: خودگردانی منشأ تعارض منافع است یا دگر محوری؟
 ها و راهکار مدیریت آن نگاهی به مسئلۀ تعارض منافع در دانشگاه

 
 زهره سروشفر

 
و اعتقاد  شوندیمدر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان نهادهایی خودگردان و مستقل شناسایی  هادانشگاه

منافع  ی تعارضهاتیموقعی ر یگشکلی و ور بهرهی جز عدم کارآیی و اجهینتبر این است که وابستگی دانشگاه 
ی برخی ر یگشکلعامل  تواندیمانشگاه هم نخواهد داشت. اما مسأله این است که طبق تجربه کشور ما خودگردانی د

ی تعارض منافع گردد. این موضوع محل اختالف نظر میان کارشناسان است و هر یک بر این مبنا از هاتیموقعاز 
 . حال با توجه به تجربه دیگر کشورها این پرسش مطرح استکنندیمیکی از دو گزینه خودگردانی و دولتی بودن دفاع 

؟ شودیمی تعارض منافع نیز مدیریت هاتیموقعدانشگاهی مستقل داشت در عین اینکه در آن  توانیمکه چطور 
 متن پیش رو تالش کرده است به تشریح این مسأله و راه حل آن بپردازد.

 

ی مختلف یک موضوع پیچیده است که خود در بسیاری موارد عامل هاسازمانی و نظارت در نهادها و گذارقاعدهمسأله 

ی و نظارت به صورت گذارقاعدهمعموال مسئولیت  کهییجاآنی تعارض منافع خواهد شد و از هاتیموقعی ریگشکل

یی واگذار شده است، ایجاد تغییرات در آن نیازمند هابخشساختاری و نیز منطبق با برخی قواعد و قوانین به چنین 

کاری دشوار است و ممکن است با  رونیهماست و از تغییر هم در ساختار سازمان و هم در حوزه قواعد و مقررات آن 

درونی و بیرونی سازمان مواجه شود. حال این موقعیت زمانی  گذاراناستیسی زیادی از سوی مدیران و هامقاومت

برای مسائلی همچون بودجه خود وابسته به دولت است و ذیل ساز و کار  کهیحالکه یک نهاد در  شودیم تردهیچیپ

، برای کارکرد بهینه خود نیاز به استقالل کامل داشته باشد و هرگونه مداخله از بیرون کارکرد آن شودیمریف دولتی تع

 را دچار اختالل نماید. 

 هادانشگاه، مصداق دارد. در کشور ما شودیمموضوع ذکر شده به طور مشخص در خصوص دانشگاه که نهاد علم تلقی 

عریف شده و در بسیاری از موارد وزارت علوم و حتی نهادهای دیگری مانند شورای از یک سو در ساختار وزارت علوم ت

و از سوی دیگر با توجه به اینکه علم و کار  ندینمایمی ریگمیتصمعالی انقالب فرهنگی در خصوص امور مربوط به آن 

ه علم در میان است و باید مورد توجعلمی بنا به تعریف خود باید دور از هرگونه مداخله ارزشی باشد، پای استقالل نهاد 

 و نظرات متفاوت و گاه دهدیمقرار گیرد. این موضوع در گفتگو با کارشناسان و مسئوالن این حوزه نیز خود را نشان 

 حتی متضاد در این زمینه وجود دارد. 
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ت. د علم خودگردان اسدانشگاه در تعریف نظام بین الملل، یک نها»برخی کارشناسان در مورد دانشگاه معتقدند که 

اند که یک دستگاه و سامانه و ارگانی وجود دارد در جامعه که های پیشرفته پذیرفتهخودگردان به این معنا که عموم نظام

ای از اندیشمندان علوم مختلف سر و کار داریم، این انباشت و متولی کار علم است و به همین دلیل با انباشت گسترده

ها بر و سیستم هادولتریت خودش خودگردان باشد نه اینکه قواعد و ضوابطی باشند که موقعیت باید در مدی

کنند. اگر آن قواعد و قوانین بر این سامانه حاکم شوند، حیات این سامانه به خطر خواهد هایشان حاکم میسامانه

ت که خودش بتواند به دلیل های آکادمیک است، در این اسافتاد. چون حیات این سامانه در خودگردانی و آزادی

های اهها و دستگکند و نقشی که در توسعه کشورها دارد از قواعد عام حاکم بر وزارتخانهها و موقعیتی که پیدا میویژگی

مختلف آزاد باشد و خودش قوانین و قواعد خودش را تنظیم کند تا بتواند مأموریت ذاتی خودش را که تولید دانش، 

ی آینده به صورت آزادانه و رها است، انجام بدهد. اگر به هر دلیلی به آن قید بزنیم، مثل بندهایی نیبشیپتوزیع دانش و 

ای که این نهاد باید داشته باشد تا بتواند ایم که اجازه پرواز را به او نخواهد داد و موقعیت ویژهاست که بر بال او بسته

وریک، های بنیادین، تئده با اتکا به مبانی خودش نظریه و ایده به شکلبدون دغدغه وضع اکنون را بفهمد و در مورد آین

ی گوناگون هاتیموقعبر اساس نظر این افراد، یکی از عوامل مهم ایجاد  1.«میاگرفتهکاربردی، انضمامی بدهد، را از آن 

همین موضوع است که دانشگاه در کشور ما خودگردان نیست بلکه همواره با  ی ماهادانشگاه تعارض منافع در

 مداخالت بیرونی مواجه است. 

، مشکالت ناشی از شودیممصادیق تعارض منافع در شرایطی که استقالل از دانشگاه سلب  نیترمهمیکی از 

اسی ای، قومی و سیی منطقههابستاناست. روابط و بده و  ای، قومی و سیاسیی منطقههازهیانگی مبتنی بر هامداخله

ر ی آن دهالیپتانسی خود قرار دهد و تا جای ممکن از هاخواستهدانشگاه را هم محملی برای دست یافتن به  تواندیم

د و ی دار اژهیواین زمینه استفاده کند. این در حالی است که دانشگاه در نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه ما جایگاه 

و در واقع زیست این گروه از اعضای جامعه به آن گره  گذردیمجایی است که آینده بخش زیادی از اعضای جامعه از آن 

ی به خود اختصاص دهد و به عنوان راهی اژهیودر معادالت سیاسی جایگاه  تواندیمخورده است. بدین ترتیب دانشگاه 

میان اعضای جامعه تلقی گردد. این موضوع از یک سو با داشتن مدرک و  برای کسب محبوبیت و جایگاه اجتماعی در

ناگون از طرق گو هادانشگاهبه  ترآسانجایگاه دانشگاهی برای افراد پیوند دارد و از سوی دیگر مسأله ایجاد دسترسی 

 . دینمایمرا مطرح 

، در ی و نظارتگذارقاعدهاز امور مربوط به  در مقابل این بخش از کارشناسان، کسانی قرار دارند که معتقدند بسیاری

ه ی امنا و ممیز هاأتیهواگذار شده است و آنها در بسیاری موارد خود تصمیم گیرنده هستند. وجود  هادانشگاهایران به 

ر بر و ناظ گذارقاعده، رندهیگمیتصمکه در برخی موارد خود  هادانشگاهو نیز هیأت رسیدگی به تخلفات اساتید در 

                                                           

ها و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در وزارت علوم، مصادیق، موقعیت»های گزارش در دست تدوین برگرفته از مصاحبه .1

 «. تحقیقات و فناوری

https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/5695/
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عملکرد دانشگاه و اعضای هیأت علمی هستند، از نظر این افراد موجب شده است که دانشگاه خود مسئولیت کلیه 

 ی تعارض منافعهاتیموقعی ریگشکلی و اجرا گرفته تا نظارت را بر عهده گیرد و در نتیجه امکان گذارقاعدهامور از 

ی برای خود و گذارقاعده، شامل ابندییمدر اینجا بروز  ی تعارض منافعی کههاتیموقعگوناگون وجود خواهد داشت. 

م از دانشگاه اع نفعانیذنظارت بر خود هستند و نکته مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که همه 

دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارمندان و حتی اعضای جامعه از این موقعیت منتفع نخواهند شد بلکه صرفا 

از این وضعیت منتفع  توانندیمی ذکر شده دارند، هاأتیهاعضای هیأت علمی هستند که به دلیل موقعیتی که در 

ضرر دانشگاه نخواهد داشت بلکه آنها را مت نفعانیذیی نه تنها منفعتی برای دیگر هاتیموقعی چنین ریگشکلگردند. 

 نیز خواهد نمود. 

حال این پرسش اساسی مطرح است که چه باید کرد تا نهادی همچون دانشگاه هم بتواند به صورت خودگردان اداره 

 ی تعارض منافع ذکر شده نشود؟هاتیموقعشود و هم درگیر 

ا ریکی بیندازیم. در کشورهایی مانند ایاالت متحده آمالمللنیببرای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی به تجربیات 

دان به صورت خودگر  هادانشگاهکه  شودیمکه دانشگاه نقش و جایگاه مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارد مالحظه 

ی از دولت دریافت ایمالاما این بدان معنا نیست که هیچ کمک  شوندیمو مستقل از دولت و نهادهای دولتی اداره 

ی هامککدانشگاه دارد و در هر جایی نیاز باشد به دانشگاه بلکه دولت نقش یک پشتیبان و حامی را برای  کنندینم

 . دینمایممالی 

هستند که  هادانشگاهدریافت این است که این خود  توانیمی المللنیبهمچنین نکته دیگری که از بررسی تجربیات 

. با نگاهی به برخی از این کنندیمبرای خود دستورالعمل مدیریت تعارض منافع تهیه هر یک به صورت جداگانه 

ت و شامل جزئیا بسیار مفصل هادانشگاهی مدیریت تعارض منافع در هادستورالعملکه  میابییدرم هادستورالعمل

ر درون که د انواع روابط گوناگونی هادستورالعمل. در این ردیگیدربرمگوناگون دانشگاه را  نفعانیذفراوان هستند و 

ه و توسط چ هایپرداختم دانشگاه وجود دارد و همچنین روابط بیرونی دانشگاه مدنظر قرار گرفته است. اینکه کدا

کسانی و تا چه سقفی باید افشا گردند، مشخص شده است. همچنین جزئیات زیادی در خصوص روابط اعضای هیأت 

علمی با دانشجویان مدنظر قرار گرفته است تا از حقوق دانشجویان در حوزه کارهای علمی و تحقیقاتی دفاع شود. 

و کمیسیون های مسئول آن و  هاتهیکمت بر مدیریت تعارض منافع، شیوه نظار هادستورالعملهمچنین در این 

. در واقع ساختار و محتوای مدیریت تعارض منافع در اندشدهی الزم نیز مشخص هافرمی و دهگزارشی هاوهیش

 دانشگاه به طور کامل مشخص شده است.

دریافت این است که بر طبق تجربیات دیگر کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته،  توانیمآنچه از نکات ذکر شده 

ی و ااعدهقبدون هیچ  توانندیم هادانشگاهاستقالل و خودگردانی دانشگاه باید حفظ شود اما این بدان معنا نیست که 

https://www.unr.edu/administrative-manual/2000-2999-personnel/2050-conflict-of-interest-policy
https://policies.syr.edu/policies/faculty-teaching-and-research/conflict-of-interest-and-commitment-for-faculty-and-staff/
https://policies.syr.edu/policies/faculty-teaching-and-research/conflict-of-interest-and-commitment-for-faculty-and-staff/
https://www.vanderbilt.edu/faculty-manual/part-iii-university-principles-and-policies/ch3-conflict-of-interest-and-conflict-of-commitment-policy/
https://www.vanderbilt.edu/faculty-manual/part-iii-university-principles-and-policies/ch3-conflict-of-interest-and-conflict-of-commitment-policy/
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نظر ائلی که باید در این زمینه مدصرفا مبتنی بر تصمیمات مسئوالن خود و اعضای هیأت علمی عمل کنند. یکی از مس

قرار گیرد جایگاه اعضای هیأت علمی و مشروعیت آنها در میان اعضای جامعه است که مانند جایگاه پزشکان امری 

که فارغ از نظارت و بسیاری از قواعد بر مبنای رویکرد و  دهدیمپذیرفته شده است و در نتیجه به آنها این امکان را 

در بسیاری موارد قرار گیرند. در نتیجه برای آنکه استقالل  ریگمیتصمند و یا خود در جایگاه تصمیم خود عمل کن

ی تعارض منافع نگردد، باید برای مدیریت تعارض منافع، هاتیموقعی ریگشکلتبدیل به منشأ مشکل و  هادانشگاه

است که برای تهیه آنها باید ساختار  این هادستورالعملیی را تهیه کنند. نکته مهم در خصوص این هادستورالعمل

دانشگاه، روابط گوناگون درونی و بیرونی آن و نقاط ریسک خیزش شناسایی شود و همچنین باید مشخص گردد 

ی تعارض منافعی مواجه است تا بتوان دستورالعملی مبتنی بر جزئیات و هاتیموقعدانشگاه در حال حاضر با چه 

 ل ذکر شده کارآیی الزم را داشته باشد.واقعیت طراحی کرد و دستورالعم

*** 

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

 متولی عنوانبه را جهاددانشگاهی دولت، هیئت اعضای به ایبخشنامه در جمهور،رئیس اول معاون مخبر، محمد 

 کلیه که کرد تأکید و تعیین اجرایی هایدستگاه در منافع تعارض رفع راهکارهای و هاموقعیت شناسایی

 هایموقعیت شناسایی برای یادشده نهاد با تنگاتنگ و جانبههمه همکاری به موظف اجرایی هایدستگاه

 .هستند مربوط دستگاه اختیارات و وظایف با مرتبط سازوکارهای در آمیزتعارض

 زشکی،پ رشته دانشجوی ظرفیت افزایش بحث در: داشت اظهار اسالمی شورای مجلس رئیس قالیباف، باقر محمد 

 افعمن تضاد مدیریت مقابل باید و بوده شفاف و شجاعانه تصمیمات نیازمند گاز مصرف فوالد، صنعت خودرو،

 .بایستیم

 رئیسه هیات تقدیم امضاء ۲۱ با طرحی:  داد خبر تهران شهر شورای شهرسازی کمیسیون رئیس عباسی، مهدی 

 نتهرا شهر شورای اعضای و شده اصالح تهران شهرداری در منافع تعارض مصوبه ایم خواسته آن در که است شده

 .شوند مصوبه این مشمول نیز

 منافع تعارض مدیریت مصوبه اصالح طرح بررسی عدم با رابطه در تهران، شهر شورای رییس چمران، مهدی 

 ایونهگ به دارد وجود که مسائلی به توجه با دیدم صالح بنده: گفت شهر شورای اعضای به تسری برای شهرداری

 .شود مطرح بعدی جلسه در طرح این که کنیم عمل

 ایشپید در منافع تعارض تاثیر توضیح در اصفهان، صنعتی دانشگاه آب مهندسی گروه مدیر گوهری، علیرضا 

 تضاد بروز موجب صمت وزارت و نیرو وزارت کشاورزی، جهاد میان ناهماهنگی و واحد ارگان فقدان: گفت آب بحران

 .است شده منافع

 4111آذر  41 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 شهر  یشورا یطرح اصالح مصوبه تعارض منافع در جلسه آت
 ۲011آذر  7ـ  (شهر تهران یشورا ییسر) مهدی چمران

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

است و  یکه مطرح شده داخل یاشورا مطرح خواهد شد و مسئله یطرح اصالح مصوبه تعارض منافع در جلسه آت

و از  دیرس یبقبل به تصو یکه در شورا یاز مصوبات یکی حل و فصل خواهد شد. یمسائل درون خانوادگ ینقطعا ا

با  انر شهر ته یشورا یاعضا یزاساس در جلسه امروز ن ینبوده مصوبه تعارض منافع بود بر هم یزمصوبات خوبشان ن

ه که وجود دارد ب یبا توجه به مسائل یدمارائه کردند اما بنده صالح د یسهرئ یئتطرح را به ه ینامضا اصالح ا ۲۱

  .مطرح شود یطرح در جلسه بعد ینکه ا یمعمل کن یاگونه
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 مبارزه با تعارض منافع عنوان  قانونی برای  13
 ۲011آذر  8ـ   یزی(پژوهشگر حوزه برنامه رپریسا زارع )

 تعارض منافع در نظام بانکی 
 

 ینا ردبرگزارشد.  «یرانا یتعارض منافع و درب گردان در نظام بانک»و اقتصاد با موضوع  ینموسسه د ینشست مجاز
 یستمت ساز معضال یکیابعاد  یدرب گردان به بررس یندفرا یحبا تشر یزیزارع پژوهشگر حوزه برنامه ر یسانشست پر

 آید: ای از این نشست در ادامه میگزیده کشور پرداخت. یبانک
تعارض  ینحوزه ها همچون بانک ها ا یاقتصاد، سالمت و ... وجود دارد. در برخ یض منافع در تمام حوزه هاتعار

 یزاد ما نشوند و اقتص یمحسوب م یبانک ها واسطه گران مال ینکها یلکرده است به دل یداپ یشتریب یتمنافع از اهم
 یدهز پدبرو ینهزم یژهلذا به طور و یم،هم بوده ا یخصوص یشاهد رشد بانک ها یاست و از طرف یبر نظام بانک یمبتن

 یتانها یمکن یومقررات مرتبط با تعارض منافع هستند را اگر بررس یندرب گردان در کشور ما رخ داده است. اگر قوان
اند شده یببه صورت پراکنده تصو کههستند  یمیپاافتاده و قدیشهم پ ینقوان ینالب اغرسند.  یمورد هم نم ۲1به 

  اند.گرفته یدهناد یچون اشتغال همزمان و ... را به طور کلی همو موارد
 ینیمبیم یمنک یکشور را اگر بررس یاست. ساختار بانک ینماد بروز تعارض منافع در نظام بانک ینتر یدرب گردان اصل

اند ب گردان بودهدر یقمورد وجود داشته است که که جزو مصاد ۲7و باالتر  یانیم یرانهمچون مد ییدر سمت ها
ه بخش ب یکه از بخش دولت یبرعکس منتقل شده اند که تعداد افراد یا  وصیبه بخش خص یاز بخش دولت یعنی

 یتعارض منافع مطرح م یدرب گردان که در راستا یدهپد یامدهایاز جمله پ نفر بوده است.  ۲1رفته اند  یخصوص
اده از دولت، استف یرکردنتسخ ین،کردن فساد، مصادره کردن قوان یقانون ی،اعتماد عموم یفتوان به تضع یشود م

کم نفوذ  یبنگاه ها یموانع برا یجادو ا یانساالریود یدبر دولت اشاره کرد. تشد یمنف یرگذاریاطالعات محرمانه و تاث
 خط یینعبا ت یتوانداست م یکه در بخش دولت یآن فرد یرادرب گردان است ز یدهناگوار پد یامدهایاز جمله پ

 . بپردازد ییمنتقل شود و به سودجو یبه بخش خصوص یندهمتعدد، در آ یقرمزها
 موسسه مطالعات دین و اقتصاد 

 

https://www.isna.ir/news/1400090705141/
https://www.isna.ir/news/1400090705141/
http://www.ires.ir/Contents/ContentDetails.aspx?CID=878
http://www.ires.ir/Contents/ContentDetails.aspx?CID=878
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 باشد یبندبه طرح تعارض منافع پا یدششم با یشورا
 ۲011آذر  7ـ  (تهران شهر یعضو شورا) ناصر امانی

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

 باور را نام این چقدر مردم اینکه کردیم گذاری نام جهادی و انقالبی شورای یک را ششم شورای که حاضر حال در

 تحت تهداش ایمصوبه یک گرفتیممی آن به که هاییایراد همه برغم پنجم شورای. دارد بستگی ما عملکرد به کنند

 ندنکرد عمل خودشان چون. است بوده پنجم شورای هایکار بهترین از یکی من اعتقاد به که منافع تعارض عنوان

 را آن خالف خودشان دیدند شهرداری کارکنان اما کردند، تصویب خودشان یعنی شدند؛ گردان روی هاآن از مردم

 حال در هک واقعیتی یک کنار از که نیست شایسته هاآن عملکرد به گرفتیممی ایراد خودمان که ما از. کنندمی عمل

 اعالم را مانموضع باید حداقل .بگذریم شود،می مطرح ما ضعف نقطه عنوان به هارسانه و عمومی اذهان در حاضر

 است، ریشه مدیران و تهران شهردار با تصمیم و نبوده هماهنگ روند این با و هستیم روند این مخالف بگوییم و کنیم

 برطرف هم ار  آن هایایهام و ابهامات باید حتی و باشیم پایبند باید شدت به منافع تعارض قانون به شورا عنوان به ما اما

 .بگیریم همه دست از را بهانه که سازیم
 خبرگزاری صدا و سیما 

 

 

 ی شهرتعارض منافع بر ارکان شورا تیریمصوبه مد یلزوم تسر
 ۲011آذر  9ـ  (شورای شهر تهران ینظارت و حقوق یسیونضو کمع) نرجس سلیمانی

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

 و گونی ونهگ از ناشی بغض و حب بدون بایستی بنیادین مسایل طرح در مدیریت در تناقض و تبعیض تعارض، مثلث

 لعم در یا و منافع تعارض مدیریت .کرد ورود سیاسی احیانا بنیانهای در آرا وتضارب اجتماعی های نگرش تنوع

 بر را جمعی مصالح بتوان اگر بود خواهد سهل ممتنع، و سهل است، امری  ها خواسته تناقض با مواجهه چگونگی

 عرفی، محظورات در را خود امکانات، و ها دسترسی به توجه با اگر بود، خواهد صعب و داد رجحان شخصی منافع

 .بیابیم گرفتار دهند می شکل را ما سنجش مختصات دستگاه که برهم عمود محور سه همچون عقلی و شرعی

 تهران شهر شورای رئیسه هیأت  تقدیم امضا ۲۱ با را منافع تعارض مصوبه اصالحیه طرح تهران شهر ششم شورای در

 گذار قانون و نظارتی ساختارهای به منافع تعارض مدیریت جهت در قوانین و مصوبات تسری ، شروع برای مثال .شد

 افزایش به توانند می ملی سطح در اسالمی شورای مجلس و محلی مقیاس در روستا و شهر اسالمی شوراهای مثل

 حقوقی و نظارت کمیسیون عضو  عنوان به بنده شخصی نظر .بکند موثری بسیار کمک  مردم عامه امیدواری ظرفیت

 .دارد قرار شورا اعضا و ارکان بر جامع صورت به منافع تعارض مدیریت مصوبه تسری لزوم  بر ششم شورای
 خبرگزاری فارس 

 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3289747
https://www.iribnews.ir/fa/news/3289747
https://www.farsnews.ir/news/14000908000892
https://www.farsnews.ir/news/14000908000892
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 ؟است یدولت یها و تصدپست یتعارض منافع برا
الله امانو  ی(ساختمان خراسان شمال یسازمان نظام مهندس یسرئی )حصار یانک

 ۲011آذر  7ـ )نماینده مردم اسفراین در مجلس( پور ینحس
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

ر کشور منج یقانون نظام مهندس یهاصالح یبو تصو یندر تدو ینظام مهندس یبودن اعضا یلدخ ی:حصار یانک

د که ابالغ ش ییاجرا یهابه دستگاه یاگذشته بخشنامه یهادر سالشود. یآن م یبه بهبود و رفع مشکالت احتمال

 ادیجا ینظام مهندس یرا برا یجد یهاشده بود، اما مسائل و چالش ینتدو یگراگر چه با هدف حذف رانت و مسائل د

 کرده است. 

 یندگانمانهاد با ن ینارتباط مؤثر ا. مجلس اندک است یندگانکشور با نما یارتباط نظام مهندس پور:ینالله حسامان

 یها و تصدپست یسازمان خواهد شد. تعارض منافع برا ینمتناسب با حقوق ا گیرییمتعامل و تصم یجادب اموج

 شودیم یمنجر به بروز مسائل و مشکالت یمانند سازمان نظام مهندس یرانتفاعیغ یهامجموعه یاست؛ اما برا یدولت

 رفع آن تالش مضاعف انجام شود. یبرا یداست که با یو اشکال یرادا ینو ا
 تاسیسات نیوز 

 

 

 نوپا و دوپهلو یاتجربه؛ تعارض منافع در کانادا
 ۲011آذر  8ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش) فاطمه نصیری

 تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 
 

رض منافع تعا»در دانشگاه تورنتو در مقاله خود تحت عنوان  یاسیو علوم س یکاستراتژ یریتآندره استارک، استاد مد

 پرداخته است.  در سطح فدرال یمنافع بخش دولت عارضت ینهتجربه کانادا در زم یبررسه ب« در کانادا

 ینهابتعارضات ک یریتمد یبرا یندر وضع قوان یروزنخست جانبهیکوضوح قدرت در کانادا به یگذارقانون یرمرور س

ر کنگره د یندگاننما یتعارض منافع برا یریتمد ینقوان یسهمقا یگرد ی. از سوسازدیم یانرا نما یهو قوه مجر

کانادا  ینشروع کرده است و قوان یرد یارمنافع را بس تعارض یریتکه کانادا مد سازدیو کانادا روشن م متحدهیاالتا

 ینهزم یندر ا اییچیدهو قواعد پ یناست که قوان یرزمانید متحدهیاالتدر ا کهینوپا است. درحال یارمورد بس یندر ا

مقام در  کی یشخص یاست که منافع مال یتعارضات»تعارض منافع  استارککم است. از نظر کنگره حا یندگانبر نما

 یمنف ریتأث یعموم یرو عمل در جهت خ گیرییمتصم یبرا یو ییو بر توانا کندیم یجاداو ا سمیر  هایگیرییمتصم

با  یشازپیشکانادا ب یهامردم و رسانه یدبا هایییکاست ینکه با توجه به وجود چن کندیم یهتوص یو .«گذاردیم

ه به با توج ینهمچن یکشور بدل شود. و یندر ا یمفهوم تعارض منافع آشنا شوند و تعارض منافع به گفتمان عموم

تعارض منافع ابتدا  یریتوفصل و مدحل یبرا کندیم یهتوص ی،موضوع تعارض منافع در مشاغل عموم یتحساس

و  است یحقوق یا یاخالق یاسی،س یهااز حوزه یکمنافع رخ داده مرتبط با کدام  که تعارض یمده یصتشخ یدبا

 .رفع آن اتخاذ شود یبرا یکار متناسبراه سپس
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://tasisatnews.com/%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84/
https://tasisatnews.com/%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84/
https://iran-bssc.ir/?p=20184
https://iran-bssc.ir/?p=20184
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 تهران یتعارض منافع شهردار یستشهر در ل یشورا ینام اعضا
 ۲011آذر  8ـ  (شهر تهران یشورا یشهرساز یسیونکم یسرئ) مهدی عباسی

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

 برخ منافع تعارض مصوبه در شهر شورای اعضای نام گرفتن قرار از تهران شهر شورای شهرسازی کمیسیون رئیس

 مصوبه ایم خواسته آن در که است شده رئیسه هیات تقدیم امضاء ۲۱ با طرحی: گفت صبح عباسی مهدی. داد

 نای مشمول نیز تهران شهر شورای اعضای اصالحیه این در بناست .شود اصالح تهران شهرداری در منافع تعارض

 چشمداشت بدون خدمت برای شورا اعضای ما همه معتقدم و نیست خاصی عضو هیچ با سخنم روی شوند. مصوبه

 را هاییفرصت نخواهند خود دوستان یا نزدیکانشان یا خود برای که است انقالبی شورای مصادیق از این اما ایمآمده

 .شود می فعر  ابهام این لیست، این در نیز شورا اعضای نام گرفتن قرار و تعارض مصوبه اصالحیه این با که کنند ایجاد
 خبرگزاری فارس 

 

 ) 

 عمل مناسب  یو الگوها ینهاد ی،حقوق ی،تعارض منافع: چارچوب کل
 ۲011آذر   9 ـ( و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)افسانه شرکت 

  تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 
 

کمک به کشورها جهت استاندارد کردن  یرا برا ییهاها و پروتکلدستورالعمل المللیینب یهااز سازمان یبرخ

مطلب،  یناند. اکرده ینبازدارنده مقابله با تعارض منافع تدو یسازوکارها یانتعادل م یتعارض منافع و برقرار یفتعار

از  رییو جلوگ ییشناسا یبرا ییهاابزارها و سازوبرگ ها،تعارض منافع؛ چارچوب یریتمد»از فصل کتاب  اییدهچک

ازمان ملل س یونها به کنوانسمقاله یناست. در ا یسندهاست که شامل سه مقاله از سه نو« آن یریتتعارض منافع و مد

ع کشورها به وض یازتعارض منافع؛ و ن ینهدرزم یلیچارچوب تحل یون؛کنوانس ینا یفساد و کارکردها یهمتحد عل

 شده است. پرداخته یو اثرات آن بر حکمران هاییدارا یتعارض منافع به موضوع افشا ینقوان

بخش امور مربوطه به معاهدات دفتر مقابله با  یی،جنا هاییونبخش کنوانس یس)رئ یسوالس یتریدر مقاله اول دم

 ینا یفساد و کارکردها یهسازمان ملل متحد عل یونکنوانس یمواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد( به معرف

 .پردازدیم یونکنوانس

چارچوب  کی کندی( تالش میتانیادانشگاه آکسفورد بر یستی،کالج کورپس کر سیمقاله دوم گروه لنکستر )رئ در

 کند. یرا بررس ینهزم ینمختلف در ا یتعارض منافع ارائه دهد و تجارب کشورها ینهدرزم یلیتحل

گروه مسئله محور قانون و عدالت  مدیرهیئته یو از اعضا ی)کارشناس ارشد حکمران یکمس یچاردر یزمقاله آخر ن در

 ینع قوانکشورها به وض یازبر ن ید( با تأکیبانک جهان یاقتصاد یریتکاهش سطح فقر و مد ی،دولت یدر بخش حکمران

 پرداخته است. حکمرانیو اثرات آن بر  هاییدارا یتعارض منافع به موضوع افشا
 توانمندسازی حاکمیت و جامعه مرکز 

 

https://www.isna.ir/news/1400090704921
https://www.isna.ir/news/1400090704921
https://iran-bssc.ir/?p=20200
https://iran-bssc.ir/?p=20200
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 ؟نشد یبررس در شورای شهر چرا طرح اصالح مصوبه تعارض منافع
 ۲011آذر   9 ـ اقتصاد نیوز

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

 یشورا یجلسه علن ینتهران در اول یشهردار ۲11کل ماده  یربه عنوان سرپرست مد یدریپس از انتصاب فاطمه ح

 ینیب یشکه پ طرحی دادند. ییسهر یاتشورا طرح اصالح مصوبه تعارض منافع را به ه یاز اعضا یشهر تهران برخ

 یاو ارتق یریدر حوزه به کارگ ییها یتشورا با محدود یتشورا در زمان عضو یاعضا یککرده بودند بستگان درجه 

مشکل را به صورت درون  ینطرح درخواست کرد ا ینمطرح کننده ا یچمران از اعضا مهدی رو به رو شوند.  یگاهجا

شهر تهران  یشود. امروز در صحن شورا یریگ یمحل کند و درخصوص طرح هم تا روز سه شنبه تصم یخانوادگ

 یهارا رییسهیاتامضا به ه ۲۱طرح با  ینبا وجود آنکه گفته شد ا از طرح اصالح مصوبه تعارض منافع نبود. یخبر

 یادارند و احتمال ارتق یدر شهردار یشورا بستگان یاز اعضا یبرخ ینکها یلطرح به دل ینا رسدیشده اما به نظر م

 همراه نباشند. یشنهادیبا طرح پ دانآنها هم وجود دارد چن
 اقتصاد نیوز 

 

 

 در مجلس به سرانجام برسد یدطرح تعارض منافع با
 ۲011آذر  ۲1ـ  (شهر تهران یشورا عضو دوره چهارمیی )طال یمرتض
 طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

شهر تهران به  یشورا یاز اعضا یکیشهر تهران درباره انتصاب همسر  یعضو دوره چهارم شورا «ییطال یمرتض»

شورا همراه بود اظهار کرد:  یاعضا یاز جمله از سو یاگسترده یتیتهران که با نارضا یشهردار ۲11ماده  یرکلیمد

 یارو س یروال جار یک ین. ادهمیم یحتوض یاتندارم، اما درباره کل ینسبت به انتصابات شهردار یاظهار نظر یچه

خود  ییریتمد یمکارگزاران، وزرا و مسئوالن گوناگون کشور در ت یران،همراه مد هاییمبوده است. ت یزاست و از قبل ن

وده ب یجیامر را ینو ا کنندیو بستگان را منصوب م هایلو فام یفهو هم طا یگرفته تا همشهر جناحاز همفکر و هم 

 رقم نخورده است.  یدیو االن هم هست و اتفاق جد دادیاست که از گذشته رخ م

 یشحوا ینمشخص شود تا ا یقاشود و مفاد آن دق یفو تعر ییناست که تعارض منافع تع ینکه الزم است ا یزیچ

 یزا نر  یحواش ینو ا یستد نداشته باشد. االن موضوع تعارض منافع در سطوح مختلف کشور روشن و مشخص نوجو

در مجلس به سرانجام  یدطرح تعارض منافع با یم،مساله را حل کن اییشهبه صورت ر یمبه همراه دارد. اگر بخواه

 شود.  یسطوح مختلف اجرائ یشود و در همه یفتکل یینبرسد و تع

ر س یروها است؟ چرا جذب ندر دستگاه یرونوع روش جذب ن ینواقعا ا یااست که آ ینن تعارض منافع ناظر بر همقانو

 برسد؟  یگاهو سفارش به جا یهبا توص یندارد که کس یو سامان مشخص
 خبرگزاری ایلنا 

 

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-19/458384-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-19/458384-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1163884
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1163884
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  دانشگاهیجمهور به جهاد ماموریت معاون اول رئیس
 ۲011آذر  ۲1ـ  (جمهور ییسمعاون اول ر) محمد مخبر

  کلیات تعارض منافع 
 

 یئته یبه اعضا 1/9/۲011مورخ  ۲11۱89/۸8۲۸0در بخشنامه شماره  جمهور،یسمعاون اول رئمحمد مخبر، 

 یهارفع تعارض منافع در دستگاه یو راهکارها هایتموقع ییشناسا یعنوان متولرا به یدولت، جهاددانشگاه

 یبرا ادشدهیجانبه و تنگاتنگ با نهاد همه یموظف به همکار ییاجرا یهادستگاه یهکرد که کل یدو تأک یینتع ییاجرا

  دستگاه مربوط هستند. یاراتو اخت یفمرتبط با وظا یدر سازوکارها یزآمتعارض هاییتموقع ییشناسا

 دولت آمده است: ئتیمحترم ه یبه اعضا هورجمسیدر بخشنامه معاون اول رئ

 منافع میان آمیزتعارض هایموقعیت بروز امکان عمومی، خدمات ارائه به مربوط سازوکارهای در اینکه به توجه با

 و کارآمدی ها،موقعیت این کنترل و پیشگیری عدم و دارد وجود عمومی منافع و خدمت کنندگانارایه شخصی

 در سادف گیری شکل و عمومی نهادهای از استفاده سوء بستر و نموده تضعیف را حاکمیتی هایسازمان یکپارچگی

 تعارض کنترل خصوص در مقررات و قوانین در مندرج تدابیر بر عالوه است ضروری آورد،می فراهم را هامجموعه آن

 در عمناف تعارض هایموقعیت مصادیق فساد، با مقابله و پیشگیری در سیزدهم دولت هایبرنامه اجرای در و منافع

 و زآمی تعارض هایموقعیت و فرایندها اصالح برای عملی هایحلراه و شناسایی یافته، سازمان طور به ها دستگاه

 .شود گرفته کار به فسادزا

 رئیس دستور حسب و عمومی خدمات در منافع تعارض های موقعیت دربازنشانی تمرکز منظور به و راستا این در

 است، زمینه این در انباشته تجربی و علمی سازمانی، توانمندی دارای که «دانشگاهی جهاد» به محترم، جمهور

 ییشناسا را اجرایی هایدستگاه در منافع تعارض رفع برای نظر مورد راهکارهای و هاموقعیت تا شودمی داده مأموریت

 یسرئ اول معاون و فساد با مقابله و پیشگیری در جمهوررئیس ویژه نماینده به را آن اجرای روند ماهانه هایگزارش و

 .نماید ارائه جمهور

 هادن با تنگاتنگ و جانبههمه همکاری به موظف اجرایی هایدستگاه کلیه مأموریت، و هدف این فوری تحقق برای

 باشندیم مربوط دستگاه اختیارات و وظایف با مرتبط سازوکارهای در آمیزتعارض هایموقعیت شناسایی برای یادشده

 و مصادیق ها،موقعیت شناسایی در دستگاه همکاری مورد در جهاددانشگاهی سوی از شده ارایه کمی ارزیابی و

 خواهد قرار مدنظر اجرایی هایدستگاه ساالنه عملکرد ارزیابی در مربوط، دستگاه در منافع تعارض راهکارهای

 .گرفت
 خبرگزاری ایکنا/  معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

 

 

https://dotic.ir/news/10957
https://iqna.ir/fa/news/4017981
https://iqna.ir/fa/news/4017981
https://iqna.ir/fa/news/4017981
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 مجلس مصمم به حذف تعارض منافع است
 ۲011آذر  ۲1ـ  (رئیس مجلس شورای اسالمیمحمد باقر قالیباف )

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

تضاد منافع است که از جمله  یریتوجود دارد، مد یرانحوزه در تمام جوامع از جمله ا ینکه در ا یاز مشکالت یکی
که به رغم وجود جوانان خالق و بااستعداد در رشته  ینجاستا یزموضوع ن ینا یشهاست و اصل و ر یمشکالت جد

که  یکم است، به گونه ا یپزشک یدانشجو یرشپذ یتامروز ظرف یول ی،مختلف به خصوص در بخش پزشک یها
اعانه و شج یماتتصم یازمندن عرصه ورود کنند. ینتوانند به ا یباال نم یاربس یتو ظرف ۲9 یباال  یهابا معدل یافراد

خودرو،  ،یرشته پزشک یدانشجو یتظرف یشدر بحث افزایستیم. تضاد منافع با یریتمقابل مد یدشفاف بوده و با
به  ییدگرس ایبر  یناست که از عدالت، انصاف و مروت به دور است بنابرا یهرو ینهم یزصنعت فوالد، مصرف گاز ن

 گرفت.  یمتصم یدامور با
 خانه ملت 

 

 

 یتعارض منافع شخص هاییتدر موقع یرانمد یفتکال
 ۲011آذر  ۲۲ـ  (یاتیپژوهشگر در حقوق تجارت و حقوق مالیایی )احمد شهن

 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 
 

در  یرانقرار دهند. ممکن است مد یتمنافع شرکت را در درجه نخست اولو یریتی،مد یماتدر تصم یدبا یرانمد
تعارض  یقادمص یبرخ با منافع شرکت باشد. یمنافع شخص ینکه دربردارنده تضاد منافع ب یرندقرار گ هایییتموقع

تعهد  یجاز نتا یزن یاند و برخشده ینیب یشاصالح قانون تجارت پ یقانون یحهطور مشخص در ال منافع به
 یبرا یاشخاص که دربردارنده منفعت یرمعامالت شرکت با سا یابا شرکت  یرهستند؛ هر گونه معامله مد مدیریامانتدار

د از حدو یمعامالت یندرباره چن گیرییمتصم الاو  یجهاز تعارض منافع است و در نت یباشد، مصداق یرشخص مد
 یقانون یحهال  ۲۱9)ماده  شودیم یمجمع عموم یزو ن دیرهمیاته یبخارج و موکول به تصو نفعیذ یرمد یاراخت

در  حق مشارکت نفع،یذ یرمد ی،معامالت یندرباره چن گیرییمتصم یبرا یااز قانون تجارت(. ثان یاصالح قسمت
ابه مش هاییتحق ندارد فعال یراست مد ینقواعد تعارض منفعت ا یگرد یقاز مصاد داشت. خواهدرا ن گیرییمتصم
 یاد یقانون یحهال  ۲11خود را که دربردارنده رقابت با شرکت باشد انجام دهد )ماده  یریتشرکت تحت مد یتفعال

ز اطالعات و ا یدنبا یراست که مد یتعهد کل ینبرخوردار است بر اساس ا یزن یجهان یرشیکه از پذ یفتکل ینشده(. ا
 کند.  یده شخصدر شرکت به دست آورده استفا یریتکه به مناسبت مد هایییتموقع

دربرداشته باشد؛ با توجه به  تعهد  یو یبرا یعواقب حقوق تواندیم یرتعارض منافع توسط مد یفتکال یتعدم رعا
 برانه جب یتموجب مسوول یرتخلف مد یا یرتقص یقاز مصاد تواندیتعارض منافع م یفنقض تکال یر،مد یامانتدار

ع، از شرکت تعارض مناف یفو با نقض تکل یریتبه مناسبت مد یرکه مد یمنافع ینکهخسارت وارده به شرکت شود. دوم ا
منافع  ینبه استرداد ا یرالزام مد توانیمتعلق به شرکت است و م یاشخاص به دست آورده است از نظر حقوق یرسا یا

 به شرکت را خواست. 
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

https://www.icana.ir/Fa/News/489657
https://www.icana.ir/Fa/News/489657
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3821224
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3821224
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 یدر سطح ملمدیریت تعارض منافع طرح  یلزوم اجرا
 ۲011آذر  ۲1ـ  (شهر تهران یبرنامه و بودجه شورا یسیونعضو کم) ناصر امانی

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

 یهااهدر همه دستگ یلاز صدر تا ذ یدشهر بلکه با یشورا یا یشهردار یکنه در  ی،بصورت مل یدطرح تعارض منافع با
تحت  یشهر پنجم مصوبه خوب یدر شورا .یممصوبه دار ینا یساله در اجرا 01 یرتأخ یکو  شدیم ییاجرا یدولت

صوبه م ینا یمخواهیتهران بود، حاال م یدر شهردار یرانکه فقط شامل حال مد یدرس یبعنوان تعارض منافع به تصو
شهر  یدر شورا اتا مردم حس نکنند که م یممصوبه کن ینمشمول ا یزشهر تهران را ن یشورا یو اعضا یمرا کاملتر کن

سر و برادر،خواهر، هم یریکه به کارگ یماداده یشنهادپ .یمهست یانمانبه دنبال حل مشکالت خود، بستگان و آشنا
هر ش یبه عضو شورا یکافراد نزد ینا یری، استخدام و به کارگممنوع شود یشهر در شهردار یشورا یفرزندان اعضا

 یگرفتن پست و ارتقاء شغل ایبر  یزمشغول به کار بودند ن یافراد در شهردار ینممنوع خواهد شد و اگر ا یدر شهردار
 یدها بارلمانامردم در پ یندگاننما نشود. یجادا یشود تا شائبه رانت و رشد بادکنک یجادا یشانبرا ییها یتمحدود یدبا
آن را در  یها، بررسکاستن از التهاب یشورا برا یسهرئ یاته رسدیبه نظر م .قانون باشند یتبه رعا یداز همه مق یشب

 .آیدیم یبه صحن علن یبررس یبرا یشهر در دستور جلسه قرار نداد که به زود یجلسه آخر شورا
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 آب هم تعارض منافع وجود دارد یریتدر حوزه مد
 ۲011آذر  ۲1ـ  (اصفهان یآب دانشگاه صنعت یگروه مهندس یرمدی )گوهر یرضاعل
 تعارض منافع در حوزه آب و محیط زیست 

 

 یالتتمام مشک یناست. بنابرا یرومنابع آب در کشور ما وزارت ن یمختلف تعارض منافع وجود دارد. متول یهادر بخش
بود.  رویشود، بر عهده وزارت ن یتآب تقو یعال یشورا ینکهتا قبل از ا افتدیمنابع آب اتفاق م یریتمد ینهکه در زم

ننده مصرف ک ینمثال بزرگتر یتعارض منافع وجود دارد. برا فمختل یهاکه در بخش یمهست یندر کشورمان شاهد ا
منابع آب در کشور ما  یکه متول یاست، در حال یآن جهاد کشاورز یاست که متول یآب در کشور ما بخش کشاورز

 توسعه است، شده توجه آن به کشاورزی جهاد بخش در که راهکارهایی از یکی مثال برای .یرو استوزارت ن
 بررسی ونیر  وزارت محققان توسط فشار تحت آبیاری هایسیستم که حالی در است، فشار تحت آبیاری هایسیستم

 مصرف افزایش باعث موارد برخی در بلکه نشده، مصرف کاهش باعث تنها نه که اندرسیده نتیجه این به و است شده
 سازیپیاده را آن و بگیرد مشترک تصمیم که نداریم واحد ارگانی وقتی بنابراین. است شده نیز کشت زیر سطح توسعه و

 نایعص بخش در ما متاسفانه .آمد خواهد پیش نیز وضعیتی چنین کنند،می عمل ایجزیره صورت به هاارگان و کند
 هر به و است کشور صنعتی هایزیرساخت توسعه و رشد حال در صمت وزارت. هستیم مواجه منافع تضاد با نیز برآب

 آمایش وعدم هماهنگی عدم این اما داشت، خواهد و است داشته پیشرفت به نیاز ما کشور بخش این در حال
 هاینسیلپتا نظر از که نقاطی از بسیاری در که است شده باعث افتاده، اتفاق صنعت توسعه و رشد در که سرزمینی

 .بیفتد اتفاق صنعت توسعه و رشد ندارند، مناسبی شرایط منطقه در آبی و هیدرولوژیک
 سالمت نیوز 

  

https://www.isna.ir/news/1400091209163
https://www.isna.ir/news/1400091209163
https://www.salamatnews.com/news/331984
https://www.salamatnews.com/news/331984
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

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

 !محمدرضا واعظ مهدوی/رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران/ /  مافیای دارو یا تعارض منافع؟
 ۲011آذر  8بازار نیوز / 

ویی تخلفات دار  های قدیمی و همیشگی این صنعت بوده است که انحصار ومافیای دارو یکی از واقعیت
ای از اقدامات چندین و چندساله آنهاست. محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن و بهداشتی، گوشه

اقتصاد سالمت ایران در گفتگو با بازارنیوز، مافیای دارو را حاصل تعارض منافع مسئولین سازمان غذا 
 قلمداد کرد.ترین راه حذف مافیا را، مقابله با این مسئله و دارو دانست و اصلی

 

  

https://bazarnews.ir/fa/news/99124
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 های مدیریت تعارض منافعزمانی برای آزمودن بخشنامهتحلیل فضای مجازی: 
 های موجود از جامعیت کامل برخوردار هستند؟آیا بخشنامه

 
 محمد عادلی

 
نگاری وزیر بهداشت و مسئوالن سایر نهادهای های مربوط به نامهدر هفته گذشته در فضای مجازی همچنان حاشیه

بین افرادی جمهور ادامه داشت و بیشتر کاربران همچنان به انتقاد از آن پرداختند. هرچند دراینسالمت به رئیسنظام 
از جامعه پزشکی از آن دفاع کرده و حامی آن بودند. خبر پرحاشیه دیگر انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر 

تا به اصالح مصوبه مدیریت تعارض منافع در این نهاد تهران در شهرداری بود که اعضای این شورا را بر آن داشت 
بپردازند. بحران آب و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزد کارمندان دولت نیز از مواردی بودند که کاربران تعارض 

 منافع را در آن دخیل دانسته بودند.

 

 شور نهادهای مختلف مانند وزارت نیرو ودر چند سال گذشته با ترویج یافتن ادبیات تعارض منافع در نظام حکمرانی ک

اند. یکی از این هایی جهت مدیریت آن کردهنامهوپرورش اقدام به ایجاد سازوکارهای الزم و صدور بخشوزارت آموزش

زمانی ای بدین منظور تدوین یافت. با گذشت مدتنهادها شهرداری تهران بوده که با اقدام شورای شهر پنجم، مصوبه

های درستی موقعیتکه باید بهچناناست که عالوه بر عدم ضمانت اجرایی مناسب، این مصوبه آنمشخص شده 

 دهد.هایی را در اختیار برخی افراد قرار میپرریسک تعارض منافع را تشخیص نداده است و فرصت

 تالش برای اصالح مصوبه مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران

های گذشته خبرساز شده بود، در این هفته نیز با خبر انتصاب همسر انتصابات فامیلی در شهرداری تهران که در هفته

یکی از اعضای شورای شهر به سمت سرپرست اداره کل ماده صد شهرداری تهران دوباره خبرساز شد. همین اتفاق 

ی تازه در راستای مدیریت تعارض منافع امضا جمع باعث شد که اعضای شورای شهر در جلسه روز یکشنبه برای طرح

کننده کننده و اصالحکه اعضای شورای شهر آن را تکمیل طرحرئیسه شورا برسانند. در مفاد این کرده و آن را به هیئت

هران یک اعضای شورای شهر تدانستند، بر مشمول شدن وابستگان درجهمصوبه مدیریت تعارض منافع شورای پنجم می

 تأکید شده بود.

 ناصر امانی یکی از اعضای شورای شهر تهران که از حامیان این طرح است، در توییتی در مورد آن نوشت:

 «.طرحی که امروز تقدیم شورا شد برای برطرف کردن ابهام قانون تعارض منافع است» 

https://payamema.ir/payam/articlerelation/60742
https://payamema.ir/payam/articlerelation/60742
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 باره نوشت:گودرزی، سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز با اشاره به لزوم مبارزه با فساد دراینداوود 

هوشمندی در مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد است. هنر ما باید این باشد که فساد شکل نگیرد، ما باید » 

 «د پیشگیرانه اقدام کنیم.های فساد را بشناسیم و در بحث اصالح ساختارها نیز با رویکر گلوگاه

ده بود، گونه مسائل وارد شبرخالف گذشته که انتقادات بسیاری نسبت به شورای شهر به دلیل عدم رسیدگی به این

تعدادی از کاربران از این طرح جدید استقبال کرده و آن را گامی مفید در راستای بهبود مدیریت شهری و افزایش 

 نوان نمونه کاربری در حمایت از این اقدام در توییتی نوشت:عرضایت شهروندان دانستند. به

زمانی اندک پس از اجرا ترین گام برای کاهش فساد و رضایتمندی عمومی است و بدون شک در مدتاین مهم» 

 «.بسیاری از نقاط هدررفت منابع شهرداری را هم مشخص خواهد نمود

 جمهورنگاری پزشکان با رئیسهای نامهحاشیه

ای از سوی چهار رکن نظام طور که در هفته گذشته اشاره شد، در پی جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی نامههمان

مداخله این نهاد در بحث افزایش ظرفیت جمهور ارسال شد که در آن خواستار عدمبهداشت و سالمت کشور به رئیس

کا به صادر کرده بود که با ات ایاطالعیهپزشکی تهران مدیره نظام پزشکی شده بودند. در حمایت از این اقدام نیز هیئت

ه هفته تری نسبت بموجب این اقدامات انتقادات گستردهچهار دلیل افزایش ظرفیت پزشکی را نادرست خوانده بود. به

دهنده ترجیح منافع صنفی خود بر منافع عمومی ای را نشانگذشته از سوی کاربران متوجه این افراد شد که چنین نامه

 دانستند.می

ند. سایر کردگذاری نبودند که از عدم افزایش ظرفیت پزشکی حمایت میاما این تنها پزشکان حاضر در عرصۀ سیاست

اه خواندن ران با ناآگکه یکی از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهطوریپزشکان نیز به حمایت از این اقدام پرداختند به

 اند، در توییتی نوشت:کسانی که به تعارض منافع پزشکان اشاره داشته

اتهام تعارض منافع در موضوع افزایش غیرکارشناسی ظرفیت پزشکی توسط افرادی که اشراف درستی به موضوع » 

منافع است، اصرار به  جالب آنکه ایرادات وارده توسط برخی مملو از تعارض .ندارند، یک مسیر انحرافی است

 «.کوتاه کردن دیگران بجای بلند شدن

در همین راستا یکی از کاربران نکته درستی را به این استاد دانشگاه که منتقدان را ناآگاه خوانده بود، گوشزد کرده و 

 نویسد:می

ی/ اهی منافع شخصآقای دکتر! تعارض منافع یک وضعیت است و نه اتهام! وضعیتی که در آن یک بازیگر در دور » 

گیرد و بسیار بعید است سوگیری به سمت خود نداشته باشد. این قاعده عقل و صنفی با منافع عمومی قرار می

 «.اخالق حکمرانی و محصول انباشت تجربه و دانش و تفکر بشر در پیشگیری از فساد است!

 

https://irimc.org/news/id/47841
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 درصدی حقوق کارمندان دولتافزایش ده

م و ابالغ شده است، در های بخشنامه بودجه که اعال، طبق ضوابط و پیوست۲01۲الیحه بودجه سال در جریان تدوین 

ر طوالحساب بهاند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علیهای اجرایی موظف شدهای دستگاهبخش اعتبارات هزینه

متوسط ده درصد لحاظ کنند. این موضوع نیز از مواردی بود که حمایت تعدادی از کاربران را در پی داشت. یک از 

 های گذشته نوشت:وق کارکنان در سالکاربران در مورد عواقب عدم افزایش حق

شدت دچار اختالل کرده های ایجادشده طی چند سال اخیر، نظام جبران خدمات کارکنان دولت رو بهتبعیض» 

 دولت و مجلس بایستی بدون شدن این مشکل به مسائل اجتماعی بزرگاست. برای جلوگیری از تبدیل
ً
تر حتما

 «.ماه آینده اون رو اصالح کننددوراز تعارض منافع تا یک ترس و به

های شغلی مختلف موافق نبوده و خواستار هرچند همه کاربران با افزایش یکسان حقوق تمامی کارمندان در رده

 نویسد:درآمدتر بودند. چنانچه یکی از کاربران میگیری آن به نفع افراد کمجهت

ه کارکنان دولت باشد، تصمیم درستی در نگاه کالن درصدی حقوق برای هماگر تصمیم سازمان برنامه افزایش ده» 

دوراز تعارض منافع با همین مجموع مبلغ است که کسری بودجه از این مسیر ایجاد نشود؛ اما در نگاه ُخرد و به

 «های باال را بدون افزایش حفظ کند.های پایین را بیشتر افزایش دهد و حقوقتواند حقوقافزایش می

 رت تعارض منافع در مدیریت آبلزوم شفافیت و مدی

خصوص اصفهان کاربران در فضای مجازی علل و های مختلف بهآبی در استانبا شدت گرفتن اعتراضات به بی

ع ها ایجاد شفافیت و مدیریت تعارض منافآبی عنوان کرده بودند که یکی از آنراهکارهای مختلفی را برای حل مسئله بی

از مواردی که همواره مدیریت آب کشور و در رأس آن وزارت نیرو به آن متهم شده است عدم که یکی بوده است. ازآنجایی

های انتقال آب و سدسازی است، کاربران خواستار آن بودند که با ایجاد شفافیت و انتشار اطالعات مربوط به پروژه

یش یابد. در ادامه به دو نمونه از اظهارات ها افزاهای این حوزه شفاف شده و توان نظارتی بر آنسازوکارهای الزم سیاست

 کاربران پیرامون این موضوع اشاره شده است:

انگاری مسئله در وهله اول سعی در شفاف کردن ابعاد جای سادهبرای جلوگیری از فاجعه، دولتمردان بایستی به» 

ر اعتماد مردم بمسئله با تکیهخصوص مردم داشته باشند تا بتوانند برای حل تعارض منافع برای همه ذینفعان به

 «.در برابر فشار ذینفعان پرنفوذ ایستادگی کنند

تواند عالوه بر ایجاد زیرساخت حل دار تعارض منافع دولت میهای مسئلهبا راهبرد شفاف کردن موقعیت» 

فاده است عنوان فرصتی برای افزایش سرمایه اجتماعی خودبلندمدت و منطقی بحران آب، از تهدید پیش رو، به

 «.کند

 

 

https://www.isna.ir/news/1400072215529/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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