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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 چرا مدیریت تعارض منافع نباید به تضادهای اجتماعی منجر شود؟ درآمد: 
 ای به مصلحت نیست های حرفهتضعیف اصناف و انجمن

 
 سمانه سهرابی

 
منجر به فعال شدن چند شکاف خفته در نقطه تالقی جامعه و حاکمیت شده که های اخیر مسئله تعارض منافع ماه رد

 رو به سوی تشکل
ً
تخابات ها حول انای و صنفی در کشور دارد. ابتدا و از اوایل تابستان باال گرفتن جدلهای حرفهعمدتا

 استگذاری شد. مدیرانها موجب بروز مباحثات گسترده در فضای سیهیئت مدیرۀ نظام مهندسی ساختمان در استان

ها معتقد بودند ردصالحیت مهندسان در انتخابات هیئت مدیره استانی با استناد نظام مهندسی ساختمان در استان

کاری تحت لوای تعارض منافع است و هدف این به بخشنامۀ مدیریت منافع متعارض وزارت راه و شهرسازی، سیاسی

برای حذف و تصفیه گسترده در سازمان نظام مهندسی ساختمان است. در  اقدامات استفاده از تابلوی تعارض منافع

مقابل مدیران وزارت راه و شهرسازی بر اجرای مّر قانون در انتخابات تاکید کرده و معتقد بودند که کسانی که امکان 

انه ظام مهندسی، از پرو اند، برخالف بخشنامۀ وزارت راه و شهرسازی در دورۀ عضویت در نشرکت در انتخابات پیدا نکرده

 اصولها و رسانهاند. در این بین طیفی از اندیشکدهفعالیت خود در جهت منافع شخصی استفاده کرده
ً
گرا های عمدتا

نیز با گرفتن جانب مدیران وزارت راه و شهرسازی خواهان ردصالحیت اعضای فعلی هیئت مدیره نظام مهندسی شده 

 ای شکل دادند. ای گستردهو رسانهو روی این مسئله فعالیت ترویجی 

در وهلۀ دوم، کانون وکالی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی موضوع نقد از موضع تعارض منافع قرار گرفت. در 

در مجلس شورای اسالمی در مهرماه سال جاری، تبصره « کسب و کار یصدور مجوزها لیتسه»قانون جریان تصویب 

 ون گنجانده شد: به ترتیب زیر در قان 6ماده 

مان ساز قیو مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طر  یو مرکز وکال، کارشناسان رسم یدادگستر  یانون وکالک»
( ۰۷%) که حداقل هفتاد درصد ی. داوطلبانندیآزمون پروانه وکالت اقدام نما یسنجش آموزش کشور نسبت به برگزار 

ل مراح یرا کسب کرده اند، قبول اعالم شده و جهت ط ازیامت نیاال تر ( حائزان ب۷%درصد ) کینمرات  نیانگیم ازیامت
 «گردند. یم یبه مرجع صدور مجوز مربوطه معرف یمقتض

مدافعان اضافه شدن این مقررۀ قانونی معتقدند کانون وکالی دادگستری و کارشناسان رسمی با ایجاد انحصار از ورود 

های پردن معیارهای گزینش و ظرفیت پذیرش وکالی جدید به این تشکلافراد جدید به بازار خود جلوگیری کرده و س

گذاری برای خود است. لذا باید با اعمال حاکمیت دولتی، از ایجاد ای مصداق تعارض منافع از جنس قاعدهحرفه

های نوانحصار در دولت که نتیجۀ تعارض منافع است جلوگیری کرد. در مقابل وکال و کارشناسان رسمی نافذ در کان

کنند که ناظر بر حفظ حقوق گیرندگان خدمات وکالت و تاکید برا ین امر است های دیگری مطرح میمذکور استدالل

 از زاویۀ منافع اقتصادی نگریسته شود. در این مورد نیز الاقل در دو سال اخیر که قاعده
ً
گذاری در این زمینه نباید صرفا
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های مشخص برای موصوف کردن کانون وکال و کارشناسان ها و رسانهندیشکدههای ترویجی ااخبار متعددی از فعالیت

 رسمی به ایجاد انحصار دیده شده است. 

اما آخرین نمونه در این زنجیره، انتقاد فراگیر از پزشکان به سبب پایین نگاه داشتن ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی 

ها نظیر سازمان نظام پزشکی به ای مرتبط با آننهادهای حرفه است. در اینجا هم تعارض منافع منتسب به پزشکان و

ار سه شود. اخبعنوان عامل ایجاد انحصار در بازار و پایین نگاه داشتن ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی شمرده می

مر ا هفته اخیر رصدشده در این خبرنامه بیانگر شدت گرفتن تبلیغات علیه جامعه پزشکی به سبب تعارض منافع در

تعیین ظرفیت دانشجویان پزشکی است. تبلیغاتی که در نهایت به باز کردن پای شورای عالی انقالب فرهنگی در این 

 یشورا» منجر شد که تاکید داشت یانقالب فرهنگ یعال یشورا رخانهیدبآذر به بیانیه  42زمینه منجر شده است و در 

 و به اتفاق آرا ماده یسیرئ میابراه دیالله ستیآ استیبه ر ۸2۰۰آذر  4۲مورخ  ۱۵۸در جلسه  یانقالب فرهنگ یعال

 یدر راستا یمصوبه گام مهم نیکرد. ا بیرا تصو« و تخصص یسرانه پزشک در مقطع عموم تیظرف شیافزا»واحده 

 مصوبه نیو مناسب ا قیدق یو اجرا تیریبا مد رودیم دیماست و ا رانیا فیدر حوزه سالمت مردم شر یعدالت گستر

 « مورد انتظار مصوبه محقق شود. جینتا ربط،یذ یهاتوسط دستگاه

من رد گیری کرده و ضاین در حالی بود که هفته گذشته رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نسبت به این طرح موضوع

ه بست کیخدمت سالمت »دانند گفته بود استدالل کسانی که تعارض منافع پزشکان را عامل کمبود ظرفیت پزشک می

ات مردم به خدم یکه دسترس ستیشود بدان معنا ن ادیلذا اگر پزشک ز شود؛یاز آن محسوب م یاست که پزشک جزئ

 منتشر کردند، به طور مشخص بر اندیشکده کشور نیز در بیانیه 7در مقابل .« ابدییم شیافزا
ً
 بیصوطرح و تای که اخیرا

ع ای بارز از تعارض منافی به عنوان نمونهانقالب فرهنگ یالع یدر شورا «یپزشک یهارشته تیظرف شیافزا»موضوع 

 تاکید کردند. 

ای و های حرفهسازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون وکالی دادگستری و سازمان نظام پزشکی سه نمونه از تشکل

ه مت و بخشی از جامعشوند که از دیرباز در کشور فعال بوده و به عنوان حد واسط میان حکوصنفی در ایران محسوب می

ی اند و به نوعاند. اصناف در طول تاریخ در ایران و تمام کشورهای جهان چنین نقشی داشتهبه ایفای نقش پرداخته

نهادهای وسط میان جامعه و حاکمیت هستند که سبب تسهیل تفاهم و همکاری میان دو رکن حکومت و جامعه 

هایی در قرون وسطی، اند. در برههجاد انحصار در بازار نیز مواجه بودهشوند. از طرفی اصناف همواره با اتهام ایمی

همین  اند کهای نقش کاماًل بازدارنده و منفی مقابل رشد اقتصادی و تولید صنعتی داشتههای حرفهگیلدها و انجمن

کست و ندگان انحصار در هم شامر این دیدگاه را در اقتصاددانان لیبرال تقویت کرده که باید اصناف را به مثابه ایجادکن

 ها در فرایند آزادانه عرضه و تقاضا در بازار شد. مانع انحصار از سوی این تشکل

ای از موضع بروز های صنفی و حرفههای اخیر علیه انحصار تشکلهایی که در سالها و رسانهاستدالل اندیشکده

شده و رویکرد اقتصادانان لیبرال دارد. های شناختهلتعارض منافع مطرح شده، شباهت قابل توجهی به همان استدال

ها در زمینۀ ایرانی خواسته و ناخواسته رنگ و بوی سیاسی هم دارد؛ چرا که به طور معمول با این تکمله که استدالل



 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 تواند به بسط اقتدار حاکمیت وها میشوند و تضعیف آنای و صنفی ارکان جامعۀ مدنی محسوب میهای حرفهتشکل

زدگی است که در جریان انتخابات هیئت مدیرۀ نظام اعمال کنترل بیشتر بر جامعه بینجامد. در نتیجۀ همین سیاست

های خاص بودیم؛ مفهومی توسط رسانه« ردصالحیت»ها شاهد استفادۀ گسترده از مفهوم مهندسی ساختمان استان

 رسد. ی و کارشناسی مناسب به نظر نمیاکه یادآور مناسبات عرصۀ سیاسی است و خیلی برای حوزۀ حرفه

 شود مطرح کرد: با این مقدمات، مسائلی که با آن مواجه هستیم به شکل زیر می

 ای به سبب آنکه نقش نهاد واسط میان حکومت و جامعه را پیدا کرده و بخشی از های حرفهاصناف و تشکل

ها صنفی و ... به آندگی به دعاوی درونگذاری، اعطای مجوز، نظارت، رسیاختیار حاکمیتی برای قاعده

 شود، به طور بالقوه در معرض بروز تعارض منافع هستند. تفویض می

 ها نقش مهمی در تسهیل ارتباطات و کنش تفاهمی به مفهوم هابرماسی میان از طرفی این اصناف و تشکل

ونی خود به مفهوم دورکیمی و اقتصاد، اخالقی کردن مناسبات بازاری در اجتماع صنفی در -حکومت و جامعه

ها به منزله آسیب زدن هم به جامعه و به نوعی توانمندسازی همزمان حکومت و جامعه را دارند و تضعیف آن

 هم به حکومت است. 

 ها سوال قابل تامل این است که تعارض منافع در اصناف چگونه قابل مدیریت است که به تضعیف این تشکل

 اجتماعی و شکاف فعال بیشتر در کشور منجر نشود؟ و در نتیجه ایجاد تضاد 

ای بدون توجه به دنبالۀ این زنجیره در بوروکراسی های حرفهپافشاری روی تمرکز بر تعارض منافع در اصناف و تشکل

 بر تعارض منافع و انحصار این تشکلها و رسانهکشور، نقطه ضعف بزرگ رویکرد اندیشکده
ً
ها هایی است که مداوما

هایی که در مورد تعیین ظرفیت، اعطای مجوز، خودنظارتی، رسیدگی به کنند. درست است که نمونهفشاری میپا

تواند شود، میهایی نظیر کانون وکال، نظام مهندسی ساختمان، نظام پزشکی و ... مطرح میدعاوی و ... در مورد تشکل

ین باید مورد توجه قرار بگیرد: بروز هر نمونه از تعارض مصادیق روشن از تعارض منافع باشد، اما چند نکته در این ب

های در ها و خللتوان نشان داد که نارساییها ربط وثیقی با بخشی از بوروکراسی کشور دارد. میمنافع در این تشکل

 نافعهای درون حکومت وجود دارد که اصناف را به سمت پیگیری منظام اداری کشور و مؤتلفانی در میان بوروکرات

صنفی و قربانی کردن نفع جمعی ممکن است سوق دهد. به اضافه اینکه مدیریت تعارض منافع فرایند پیچیده و ظریفی 

 با اعمال اقتدار باال به پایین. است و باید با حداکثر مجاب
ً
 سازی صورت گیرد، نه صرفا

تواند از سوی جامعه نوعی فرافکنی ای و صنفی میهای حرفهشیوۀ فعلی برای طرح مسئلۀ تعارض منافع در تشکل

کنند این است که چرا حاکمیت فکری ها اغلب مطرح میحکومت هم قلمداد شود. سوالی که ذینفعان در این تشکل

چنان موّجه نیست؛ کند. این سوال به خودی خود آنهای خود نمیبرای مدیریت تعارض منافع در ارکان و زیرمجموعه

نظام  های صنفی وهای کشور باید انجام گیرد و از این لحاظ تفاوتی بین تشکلتمام بخشمدیریت تعارض منافع در 

ضعف حکومت در شیوۀ مدیریت تعارض منافع هم باشد: اگر تواند بیانگر یک نقطهاداری نیست. اما این سوال می

گان هایی از نخبد که بخشمدیریت تعارض منافع به شکل متوازن و فراگیر صورت نگیرد، تلقی جامعه این خواهد بو
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 های نسکنند؛ یعنی تضعیف رقبا و بخشحکومتی ذیل پرچم تعارض منافع، اهداف سیاسی دیگر را دنبال می
ً
بتا

 کند. اعتمادی میان جامعه و حکومت ایجاد میمتشکل جامعه. این تلقی حلقۀ دیگری از بی

 هممدیریت تعارض منافع گرچه فرایند ساده
ً
های ذینفع قرار نیست با لبخند و جلب رضایت تمام گروه ای نیست و صرفا

برندگان از وضعیت فعلی تعارض منافع در مقابل مدیریت آن ایستادگی کرده و صورت پذیرد. طبیعی است که بهره

و  اچالش پدید آورند. با این حال، رویکرد دوراندیشانه برای مدیریت تعارض منافع مستلزم پرهیز از دامن زدن به تضاده

 اعتمادی در افکار عمومی است. های اجتماعی و نیز سوءظن و بیشکاف

ای و صنفی جزو نهادهای کارکردی هستند؛ هم برای جامعه کارکردهای های حرفهاز طرف دیگر، در جامعۀ ایران تشکل

ریت جانبه مدیهای همهها را باید به شیوهمثبت دارند و هم برای حکومت. عوارض انحصار یا تعارض منافع در این تشکل

خاصیت شدن این بخِش متشکل از جامعه نشود. توانمندسازی جامعه، مستلزم متشکل کرد که منجر به تضعیف یا بی

های های دیگری است که فاقد تشکل، صدا و نماینده در نهادهای سیاستگذار هستند؛ با تضعیف بخششدن گروه

 کند و این موضوعیدف توانمندسازی جامعه، تحقق عملی پیدا نمیمتشکل )هرچند درگیر تعارض منافع باشند( ه

 های فعال در حل مسئلۀ ملی تعارض منافع الزم است بیشتر مورد نظر قرار بگیرد. است که در استراتژی اندیشکده

*** 

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

 ( معنا ،محنا ،یتانا یرکبیر،ام یاستگذاریس یف،شر یاستگذاریس ی،اقتصاد مقاومت یندگان،آ) یشکدهاند 7 
قق تح یمختلف برا یتعارض منافع در بخش ها یریتسه گانه خواستار مد یقوا یبه روسا یابا ارسال نامه

 ند.ودر کشور ش فتیشر پ

اتاق  یربو د یسوزارت علوم، رئ یو نوآور یو تعارض منافع با حضور معاون فناور یتجلسه اتاق فکر شفاف یناول 
رگزار اتاق ب ینا یاز اعضا یفکر و تعداد یهادر امور اتاق یرعلوموز یندهنما و« و تعارض منافع یتشفاف»فکر 
 شد.

 یراگذ یهسرما یهاتعارض منافع در صندوق یقسازمان بورس و اوراق بهادار، مصاد یمشورت یدر جلسه شورا 
 یانبه ب یمشورت یشورا یارائه شد و اعضا یگذار یهسرما یهاصندوق یاداره بازرس یرمد یشاهیراناتوسط 

 پرداختند. یگذار مایهسر یهارفع تعارض منافع در صندوق ینکات خود درباره راهکارها

، در گفتگویی اظهار داشته یاخاللگران  اقتصاد ژهیو شعبه سوم دادگاه سیرئ، مقام یاسدالله مسعود 
 کل گرفته است.ش تعارض منافعاس ها بر اسسال یندر ا ینتخلفات در پرونده مسئول یشترینب

 ای اظهار داشته برای اعمال بسیاری ازدر مصاحبه تهران پنجم شهر یشورا یتشفاف یتهکم یردب، بهاره آروین 
 ها در جهت مدیریت تعارض منافع نیاز به قوانین باالدستی است. محدودیت

 0011آذر  82 – ندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهیرکز توانمم
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 در وزارت علوم« و تعارض منافع یتشفاف»اتاق فکر تشکیل 
 ۸2۰۰آذر  44ـ  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  قاتو تحقی علوم ۀوز حتعارض منافع در 
 

اق فکر ات یرو دب یسوزارت علوم، رئ یو نوآور یو تعارض منافع با حضور معاون فناور یتجلسه اتاق فکر شفاف یناول
 اتاق برگزار شد. ینا یاز اعضا یفکر و تعداد یهادر امور اتاق یرعلوموز یندهنما و« و تعارض منافع یتشفاف»

 هاییهو رو یناز قوان یاتاق فکر، آگاه یاعضا یشرط الزم برا یشاتاق فکر در خصوص سه پ یسرئ یرزادهم دکتر
در بحث تعارض منافع، بر محدود  یقرار داد. و یدرا مورد تاک ییاجرا یشنهاداتو ارائه پ هایتاولو یتموجود، لزوم رعا

 داشت. یدتعارض منافع تاک یریتو مد یساز
در  ژنیدر وزارت علوم اظهار داشت: موضوع سوپر و یبر لزوم وجود بخش نظارت یدجلسه با تاک یربد یرفخراییم دکتر

 یزکه به صورت مجا ییحاضر در اتاق فکر به همراه اعضا یاست اعضا گفتنی مغفول مانده است. یاروزارت علوم بس
د مطالعه و ادامه کار به بحث و کرده و در خصوص موضوعات مور  یانخود را ب یشنهاداتدر جلسه حضور داشتند، پ

  تبادل نظر پرداختند.
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 

 

 تعارض منافع یریتفراتر از مد یگام
 ۸2۰۰آذر  44ـ  (و جامعه یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش) فاطمه نصیری

  تعارض منافع کلیات 
 

که اگرچه  دکننیاستدالل م یکتوریاو انشگاهگروه حقوق و فلسفه د یارام. مک لئود، دانش ینمانند کال ینیمتفکر
ات مقام یبه مسائل مرتبط با منافع مال یدمباحث نبا یناست، اما ا یاسیاز اخالق س یتعارض منافع بخش مهم

ها آن یرأثو ت یو بازرگانان خصوص یاسیها، مشاوران سرفتار رسانه یدبا یاسیمحدود شود؛ بلکه حوزه اخالق س یدولت
 .یردبگدر  یزرا ن یاسیس یمانند مشارکت، مشورت و برابر یدموکراس هایزشبر شاخص و ار 

دارد  یعتمرکز بر تعارض منافع، س یجابه ایدر مقاله یکتوریاگروه حقوق و فلسفه دانشگاه و یارمک لئود دانش ینکال
 یادینش بنپرس ینپاسخ به ا یدر سرتاسر مقاله خود در پ ینرا غنا ببخشد، بنابرا یاسیگفتمان مربوط به اخالق س

تواند رفتار اخالقِی دولتمردان و کارمندان دولتی را تقویت ادی میهای نهها و ویژگییک از سیاستکدام»است: 
 مقامات دولت ،یاسیاز اخالق س یگفتمان و یدر قلمرو؟ «کند

ً
ست. ا یقابل بررس یرفتار همه شهروندان و نه صرفا

 مقامات دولت ،یمانند رشوه گرفتن توسط مقامات دولت ییهاییدر رسوا نیبنابرا
ً
مسئول از منظر اخالق  یصرفا

 یراسدموک کی یمحکوم است. و کند؛یم زیکه اقدام به پرداخت رشوه ن یبلکه شهروند شوند،یمحکوم نم یاسیس
 نت

ً
در  رفتار همه کارگزاران یبلکه از نظر و داند،ینم یاسیبه اخالق س یدولت گرانیباز یوفادار جهیموفق را صرفا

 مؤثر است. کیدموکرات یهابه آرمان یابیدست
(. ترجمه تیم مترجمان مرکز توانمندسازی 0۹۱۱اندازهای چند ملتی، )منبع: تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم

  .حاکمیت و جامعه
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://www.msrt.ir/fa/news/65448
https://www.msrt.ir/fa/news/65448
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20357/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20357/
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 یابد؟ یم یانپا یتعارض منافع پزشک
 ۸2۰۰آذر  4۸ـ  خبرگزاری فارس

  سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 
 

ر دکمبود پزشک  یرشها در ابتدا از پذاز آن یکه برخ دهدیدر مواجه با کمبود پزشک نشان م یفعاالن صنف رفتار
را  یرشته پزشک یتظرف یشاما با مشخص شدن ابعاد بحران، کمبود پزشک و ضرورت افزا کردندیکشور امتناع م

از مسئوالن  یکه متاسفانه در برخ یکردی. روندهست یتظرف یشبه دنبال محدود کردن شتاب افزا ینبارو ا یرفتهپذ
 یممبار تص یناست که ا یدواریام یجا .شودیم دهیوزارت بهداشت که به علت پزشک بودن تعارض منافع هم دارند د

تعارض  ینرتکه کم گیردیصورت م یانقالب فرهنگ یعال یدر شورا یپزشک یاندانشجو یرشپذ یتدرباره ظرف یریگ
  .منافع را دارد

 خبرگزاری فارس 
 

 

 اندیشکده به سران قوای کشور در مورد تعارض منافع  7امه ن
 ۸2۰۰آذر  4۲ـ  خبرگزاری فارس

  سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 
 

سه گانه  یقوا یبه روسا یاکشور با ارسال نامه یشکدهاند 7کشور موجب شد تا  یتعارض منافع در ساختار ادار
هشکده نامه که پژو ینا درند. ودر کشور ش فتیشر تحقق پ یمختلف برا یتعارض منافع در بخش ها یریتخواستار مد

شبکه  بیر،یرکام یاستگذاریپژوهشکده س یف،شر یاستگذاریپژوهشکده س ی،اقتصاد مقاومت یشکدهاند یندگان،آ
د از معنا آن را امضا کرده ان یشکده)محنا( و اندیراننرم ا یمطالعات حکمران یشکده(، اندیتان)ایرانتفکر ا یهاکانون

 یتفظر  یشافزا»و طرح « وکارکسب یمجوزها یصدور برخ یلتسه»با طرح  مخالفتنفعان در  یکه ذ یاقدمات یبرخ
 شنهاداتیینامه پ ینا یانتها در اند.اند انتقاد شده و آن را مصداق تعارض منافع دانستهانجام داده «یپزشک یهارشته

  :د ازپیشنهادها عبارتن خالصهه کئه شده است ارا یهمقننه و قضائ یه،تعارض منافع ناظر به قوه مجر یریتمد یبرا
  :یهقوه مجر -۸

ً
 یارشد دولت به مجلس شورا یرانمد یعنوان شرط الزم در ادامه معرفبه« فقدان تعارض منافع»اوال

افظ مرامنامه ح» یملزم به امضاء و انتشار عموم یزن یرانمد یو تمام یردمدنظر قرار گ رویشانتصابات پ یاو  یاسالم
  باشند.« منافع عامه

ً
صورت هب یشان،انتصاب ا یاو  یاسالم یارشد دولت به مجلس شورا یرانمد یاز معرف یشپ ثانیا

 د.منتشر گرد یصورت عمومها به آن یاتوافق و در کنار عملکرد دوره یشانبا ا «یرپذشاخص سنجش» یتعداد محدود
ه اگر ک یمعن ینشود. به ا یالزام یبدر حال تصو ینقوان یتمام یتعارض منافع برا یوستپ یهته قوه مقننه: -4
 در الزام ،شودیاعطا م ینهاد یابه شخص  یاریاخت یادر قوه مقننه، قدرت  یدر دست بررس یحها و لواواسطه طرحبه

ً
ا

له از بروز هرگونه تعارض منافع در مرح یوداتی،ق تعیینآن، به مسئله تعارض منافع پرداخته و با  یانیاز مواد پا یکی
 شود. یشگیریاجرا پ یا گیرییمتصم سازی،یمتصم

در  هر سه قوه یرمجموعهز یهادستگاه یهبروز تعارض منافع در کل هاییتموقع ییاقدام به شناسا:یهقوه قضائ -۲
 د.یینما یگیریپ یجهو حصول نت یرمسئله را تا برکنا صالح،یذ ییافراد به مراجع قضا یهمه سطوح نموده و  با معرف

 ری فارسخبرگزا 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000919000401
https://www.farsnews.ir/news/14000919000401
https://www.farsnews.ir/news/14000923000039
https://www.farsnews.ir/news/14000923000039
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 وزارت بهداشت به تعارض منافع آلوده شده است
 ۸2۰۰آذر  4۲ـ  (مردم تهران یندهنما)ی احمد نادر

  در حوزه سالمت و درمانتعارض منافع 
 

 یبحران طیو متخصص در شرا یاز مردم به پزشک عموم یاریبس یمتأسفانه کمبود پزشک در کشور و به تبع آن دسترس
 .دکن یدبحران را تشد ینا تواندیبعد م یهاسالمندان در سال یتجمع یشاست و افزا

وزش آم گذارییاستس یستگیوزارت بهداشت به شدت به تعارض منافع آلوده شده و نه تنها شا یساختار کنون
اختارها و در س یجد یبازنگر یداز دست داده است و با یزنظام سالمت را ن یتتول یستگیرا ندارد، بلکه شا یپزشک
 در مجلس به ایردصورت بگ خانهوزارت ینا هاییتمأمور

ً
کرد تا جهت ساختارها را از  یمموضوع ورود خواه ین. قطعا

  .یمده ییرو مردم تغ یبه سمت منافع مل یمنافع صنف
 خبرگزاری مهر 

 

 

 تعارض منافع یریتمد یبرا یچارچوب ی؛شغل یهاتا ارزش ییاظهار دارا
 ۸2۰۰آذر  4۲ـ  (و جامع یتحاکم یمرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش) افسانه شرکت

  کلیات تعارض منافع 
 

 عمل یوالگوها ی،نهاد ی،حقوق ی،کل یهاتعارض منافع، چارچوب یفتعر»خالصه فصل دوم کتاب  یادداشت ینا
 . پردازدیم یزو اندون یلیپینف ی،تجربه چهار کشور کانادا، کره جنوب یاست که به بررس «یالمللنیمناسب در سطح ب

ب چارچومقاله  ینکانادا در ا یسالمت بخش دولت اییسریاداره کم یرد فورد، مشاور حقوق برایان :تجربه کانادا
ن از تعارض منافع و برطرف کرد یریجلوگ ینهرا درزم یمتعدد هاییاستو س ینقوان را بررسی کرده که کانادا یحقوق

 اند.دهش بندییمتقس یبالقوه و ظاهر ی،سه مفهوم تعارض منافع واقع یهبر پا ینقوان ینکرده است. ا یینن تعآ
: سدنوییمقاله م ینروه مستقل ضد فساد در کره در اگ هاییاستس یهماهنگ یرپارک، مد یاوک گایکره:  یجمهور

 یک یجا( بهKICACفساد ) یهمستقل کره عل یسیونکم یلگرفت با تشک یمکره تصم ی، جمهور4۰۰4در سال 
 KICAC یکردرو. دهد یهرو ییرتغ یشگیریبر پ یتر مبتننرم یاستس یکفساد به  یصتشخ یوسخت براسفت یاستس

اخالق در  تیتر و پاسخگوتر، تقوشفاف یریتمد یشگیری،از مجازات به پ یاستس ییرازجمله تغ یاریشامل موارد بس
 است. یرهو غ یدولت هایتخدمات و شرک یریتمد

و  یشترب یتافشف یبرا: نویسدیمقاله م یندر ا یلیپیندر ف یسایامعاون آمبودزمان و -. آپستولپالجیواس :یلیپینف
نوان عقانون که به یناالجرا شد. بند هفتم االزم یلیپیندر ف ۲۰۸۶ یقانون جمهور ۸۶6۰تر در سال گسترده یافشاگر

 هایییها ملزم به اظهار دارا. آنشودیشناخته م یمقامات و کارکنان دولت یاخالق یو استاندارها یاصول رفتار
 خودکرده است.

و  ینمنافع در قوان تعارض: کندیم یانب یادداشت یندر ا یحقوقدان از اندونز –وجو ت. سورو ج آریف: یاندونز
 حالنیاست. باا نشدهیفها به شکل مجزا تعرو قانون شرکت یهجز در دو قانون بازار سرمابه یمقررات حاکم در اندونز

 ا آمده است. ها و نهادهمصوب سازمان ینتعارض منافع در قوان یتچند موقع
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://www.mehrnews.com/news/5374864
https://www.mehrnews.com/news/5374864
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20362/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20362/
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 تاس یو شخص یتعارض منافع صنف یجهپزشک نت یینسرانه پا
 ۸2۰۰آذر  42ـ  (معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر)میثم مهدیار

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 در مسئله درمان یخصوص شدر بخ یخود منافعاند، که کرده یریتگذشته در وزارت بهداشت مد یهادر دهه یکسان
 یبهداشت مجلس و در وزارت بهداشت، خود در بخش خصوص یسیوناز مسئوالن در کم یادیتعداد ز اند.هداشت

 یلدخ هاگیرییمخود را در تصم یو شخص یافراد منافع صنف ینکه ا شودیتعارض منافع مانع م ینبنگاه دارند و ا
 یهاالدر س شویمینشود؛ مجبور م یجادا ییریکند و تغ یدامنوال ادامه پ ینجذب پزشک به هم یتاگر وضع نکنند.

اگر در دولت و مجلس قانون تعارض منافع . یموارد کن کپزش گرید یهاو قبل از آن از کشور 6۰مانند دهه  ینده،آ
قلمرو  در آن یشخصکنند که منافع  یداحضور پ یذاریاستگو س گیرییمتصم یهادر حوزه یشود و کسان یبتصو

 .شودیحل م ینداشته باشند؛ مسئله به راحت
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 مبارزه با فساد یتعارض منافع و راهکارها
 ۸2۰۰آذر  42ـ  (یاقتصاد اخاللگران  ژهیو شعبه سوم دادگاه سیرئ) مقام یاسدالله مسعود

  کلیات تعارض منافع 
 

 هایخوار یندر زم کل گرفته است.ش تعارض منافعاس ها بر اسسال یندر ا ینتخلفات در پرونده مسئول یشترینب
تصابات ها به انسال ینبستر فساد در ا ینو مهمتر یناول تعارض منافع پررنگ است. یهم ردپا یمل یاراض یلو م یفح

 شده اند. ینشخصص صورت نگرفت و فقط با سفارش، اشخاص چت یاختصاص دارد که از رو ینمسئول
 یه افرادکالن و ارز ب یالتکه مبالغ و تسهمساله هستند ینمصداق ا یمیت تپه و پتروشهف یه،بانک سرما یهاپرونده

ه نقش داشت یرانمد ینشمتهمان خودشان در چ یهدر پرونده بانک سرما یندارند. حت یتخصص یچداده شده که ه
فرد ناظر خودش  یو کارآمد نبوده و حت یشده و تخصص یدهنافع دتعارض م یها هم گاهها در نظارتسال یندر ا اند.

فساد را  یهاگلوگاه یداز همه با یشپ یهر طرح و قانون یبدر تصودر مساله مورد نظارتش، منافع داشته است.
 وجود نداشته باشد. ییاستثنا ینقوان یبکرد و البته همه در برابر قانون برابر باشند و در تصو ییشناسا

 خبرگزاری صدا و سیما 
 

 

 های نجومینظارت بر خود مانع رسیدگی بر حقوق
 ۸2۰۰آذر  4۲ـ   یشابور(مردم ن یندهنما)ی احسان ارکان

 کلیات تعارض منافع 
 

 انیز متولا یانجام شده، لکن در برخ یو تفحص با اقدامات قابل توجه یقتحق یاتدر ه ینجوم یهادر موضوع حقوق
 یو بازرس ینظارت یهااز دستگاه یکی یسها بوده، مثال رئسال یندر ا یدگیرس یامر موضوع تعارض منافع باعث کند

 رانیمد یربه سا یحقوق ینبازرس بر پرداخت چن بایستیتومان،  یلیونم ۲۰ یباال  یافتیبا در یاستان خراسان رضو
  استان شود که طبعا محل اشکال است.

 خبرگزاری موج 
 

https://snn.ir/fa/news/983717
https://snn.ir/fa/news/983717
https://www.iribnews.ir/00DsHd
https://www.iribnews.ir/00DsHd
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-409750
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-409750
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 هیئت مدیره خیر اعضای ؛ریآسا ؤر :منافع در نظام مهندسیعارض ت
 ۸2۰۰آذر  4۲ـ  احمد خرم 

  مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزه 
 

 یوقت راه و شهرساز یرخطاب به وز یانامه ۸۲۶۶سال  یرماهبار در ت نینخست یبرا« تعارض منافع»درباره موضوع 
د هفته موضوع را ظرف چن یممعتقد بود یراز یم،خواستار در دستور کار قرار گرفتن موضوع تعارض منافع شدو  یمنوشت

 یت راه و شهرسازبه مسئوالن معاونت مسکن و ساختمان وزار یدر چند جلسه حضور کرد. یفتکل یینتع توانیم
 موضوعات، تعارض منافع بود. یناز ا یکیموضوع را در دستور کار قرار دهند که  ۸2با سازمان،  یگفتم که در همکار

ر مورد شما دسابق از بنده سوال کردند نظر  یروز یاسالم یتا سه روز قبل از ابالغ بخشنامه تعارض منافع، جناب آقا
تمام وقت بودن، قطعا وجود دارد و  یلبنده در پاسخ گفتم تعارض منافع در مورد روسا، به دلیست؟تعارض منافع چ

 هایرهمد یات. در ادامه آنها گفتند در مورد هشوندیدچار تعارض منافع م یرند،و اگر کار بگ یرندروسا کار بگ یدنبا
 یاما یهنصف روز کار دارند و در بق یتاساعت و نها ۲تا  4 یاها هفتهیرهمد یاتکه بنده پاسخ دادم ه یست؟نظرتان چ

 .یمشان جدا کنندارد از تخصص یخودشان هستند و معن یارهفته در اخت
هزار  ۱ یا ۵ستان ا یانگینم ییمگومثال ب یم،و ابالغ کن ییناز کار را تع یسطح یک یدکردم که ما با یدبنده در جلسه تاک

 یسانکار نشده است. ضمنا آن ک ینکه تاکنون ا یمو ابالغ کن یینتع یدرا با ینرم یک یانگین،م یردرصد ز ۲۰ یامتر و 
هم از استفاده از  ینهاا شوند،یمعاون سازمان م یاو  یسهرئ یاتعضو ه یول شوندیمحروم م یرهمد یاتهم که از ه

ها قابل تامل است و دقت حرف ینمحمودزاده گفتند ا یبه آقا یوقت راه و شهرساز یروم شوند. وزپروانه شان محر 
مشمول تعارض منافع  یمتاسفانه دو روز بعد از آن جلسه بخشنامه ابالغ شد و همه در سازمان نظام مهندس .یدکن

ها را رها و فقط همه دستگاه یول شوندیکه مشمول قانون تعارض منافع م یمه داردستگا ۸4ما  ینکهشدند، ضمن ا
  قانون کردند. ینمشمول ا را یسازمان نظام مهندس

 نیوز تاسیسات 
 

 

 یگذار یهسرما یهاتعارض منافع در صندوق یقمصادبررسی 
 ۸2۰۰آذر  4۵ـ  پایگاه خبری بازار سرمایه)سنا( 

  بازار سرمایهتعارض منافع در 
 

ط توس یارگذ یهسرما یهاتعارض منافع در صندوق یقسازمان بورس و اوراق بهادار، مصاد یمشورت یدر جلسه شورا

رباره نکات خود د یانبه ب یمشورت یشورا یارائه شد و اعضا یگذار یهسرما یهاصندوق یاداره بازرس یرمد یشاهیرانا

 یعشق یدمج یانجلسه با حضور آقا این پرداختند. یگذار مایهسر یهارفع تعارض منافع در صندوق یراهکارها

 نیسابق ا یاصل رؤسا یبافمحمد فطانت و حسن قال یزی،عبده تبر ینسازمان بورس و اوراق بهادار، حس یسرئ

 یمعاون اقتصاد یبروجرد ینور یفرج زاده و ناصرپور و آقا یانسازمان بورس آقا یرهمد یأته یسازمان، اعضا

رست پسر یانسازمان بورس و اوراق بهادار و خانم صفار یسرئ یژهو یارو دست شاورم یمساح یدادستان کل کشور و آقا

  سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. یمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالم
 )سنا(پایگاه خبری بازار سرمایه 

 

https://tasisatnews.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85/
https://tasisatnews.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85/
https://www.sena.ir/news/75750
https://www.sena.ir/news/75750
https://www.sena.ir/news/75750
https://www.sena.ir/news/75750
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 مصمم هستیمدر حوزه پزشکی انحصار شکستن  یبرا
 ۸2۰۰آذر  4۲ـ   (مجلس ۶۰اصل  یسیونکم یسرئ) یحسن شجاع

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 طرححوزه سالمت در جهت خروج  یصنف یرو غ یصنف ینهادها ینشاهد فشار سنگ یراخ یهامتأسفانه در هفته
 یان،م یندر ا هایریموضع گ ترینیبعج .یمبود یانقالب فرهنگ یعال یاز دستور کار شورا یپزشک یتظرف یشافزا

 یرشپذ یتفظر  یشبود که در آن با افزا یانقالب فرهنگ یعال یبه شورا ینظام پزشک ید صنفنامه وزارت بهداشت و نها
نشان از وجود تعارض منافع در ساختار نظام سالمت و به  هاینامه نگار یلقب ینا مخالفت شده بود. یرشته پزشک

 یزشکو دندانپ یپزشک یرشپذ یتظرف یشمجلس در افزا .است ینفعان انحصار در خدمات پزشک یتبع آن فشار ذ
 یت،جمع رییبا توجه به پ یندهدر آ یرامردم مصمم است، ز یازبه ن ییپاسخگو یبرا یکاف یانسان یروین یتجهت ترب

 . یابدیم یشافزا یبه ارائه خدمات درمان یازن
 دیدار نیوز 

 

 

  طرفییب ینتضمو  یشرکت یتدر حاکم یراستقالل مد
 ۸2۰۰آذر  4۵ـ   یاتی(پژوهشگر در حقوق تجارت و حقوق مال)یایی احمد شهن

  بازار سرمایه درتعارض منافع 
 

 ینتراست. از مهم نفعانیضرورت رفتار منصفانه با همه ذ یزدد و نمتع نفعانیدربردارنده ذ یشرکت یتحاکم نظام
در تحول انصاف در اداره شرکت است.  یهاو نفوذ ضرورت یشرکت نفعانیها، توسعه ذتحوالت در حقوق شرکت

 یصلا نفعانیاز ذ یکیعمده به عنوان  گذاریهمنافع سرما یشبردپ یبرا اییلهعام صرفا وس یشرکت سهام ید،جد
لت و جامعه، دو یان،زء، کارگران، مشترهمچون سهامداران ج یگرید نفعانیذ ییبلکه همراه با شناسا یستشرکت ن
مکلف است در اداره شرکت همه  یراست و مد یو سالمت عموم یتامن یست،ز یطمثل حفظ مح یعموم یهاضرورت

اداره  نیتضم یستند،راستا نمتعدد، لزوما هم نفعانیمنافع ذ ینکهبا توجه به امنافع و مصالح را لحاظ کند.  ینا
 ریتیتعارض منافع ممکن خواهد بود. در واقع مد هاییتو موقع نفعانیاز ذ یرمنصفانه شرکت صرفا با استقالل مد

 یتقعدر مو یکه و است نیا یازمندشرکت، ن نفعانیبرابر منافع همه ذ یتدر جهت رعا یرمنصفانه شرکت توسط مد
 یرقالل مداست یفتعارض منافع است که تعر یریتباشد. براساس ضرورت مد نفعانینسبت به هرکدام از ذ یمستقل

و عدم  طرفانهیب گیرییمدر جهت تصم یو یتمختلف، شامل موقع یدر کشورها یشرکت یتدر مقررات حاکم
 ان شده استفعنیاز ذ یگروه خاص یابه سمت منافع شخص  یریگجهت

عارض از هرگونه ت یو یتدربردارنده آزاد بودن موقع یر،استقالل مد یفاروپا، تعر یهاتحاد یشرکت یتدر مقررات حاکم
 یرل مدعدم استقال یقاز مصاد یکیبورس تهران،  یشرکت یتبراساس دستورالعمل حاکمشده است.  یمنافع احتمال

 ۸ماده  6 بنداشد )جزء الف خود را مالک ب یریتاز پنج درصد سهام شرکت تحت مد یشب یراست که مد ینا
 منافع خود به عنوان تواندیقرار دارد که م یمتعارض یتدر موقع یریمد ینچن یرا( زیشرکت یتدستورالعمل حاکم

 قرار دهد. یریتیمد گیرییمتصم یترا در اولو یسهامدار پنج درصد
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

https://www.didarnews.ir/fa/news/116345
https://www.didarnews.ir/fa/news/116345
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3825461-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3825461-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 یازمند قوانین باالدستی استنتعارض منافع مدیریت 
 ۸2۰۰آذر  42ـ  ( تهران پنجم شهر یشورا یتشفاف یتهکم یردب)بهاره آروین

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

 یست؟چ یتشفاف یحل اجراراه یت،تعارض منافع و شفاف یوستگیدانشجو: با توجه به پ یارخبرگز 

 یراردادق یا یندبر مسند اجرا بنش یریتا مد شودیمثال اعمال نفوذ م یاست، برا یمربوط به شهردار یبخش :آروین

 یته شفافب یازارتباطات ن ین. امجلس باشد یاشهر  یشورا یپارلمان و اعضا یاحتماال در اعضا یگربسته شود. بخش د

 هینکشفاف شود. به واسطه ا یدو اطالعات قراردادها با هرش یران. اطالعات مدیمرا شفاف کن یشهردار یددارد. با

دن کر  یداپ یرا برا یگرو مطالبه یزنبحث سوت شودیدر شهر هستند، م یشهر افراد مشهور یشورا یمعموال اعضا

را که  ییادهاقرارد ینکردند، کشف کرد؛ همچن یسشورا تاس یاعضا یسبب یا یستگان نسبها را بکدام شرکت ینکها

 یزنسوت هاییزممنظر باال برود و از مکان یناز ا یشهردار یت. هر چه قدر شفافکنندیمنعقد م یبا مجموعه شهردار

 موارد فسادزا را کشف کرد. توانیتر ماستفاده شود راحت

ح نشده. در سط یبمربوط به آن هم هنوز تصو یباالدست یندر کشور است. قوان یدیبحث تعارض منافع بحث جد

مواجه  یبه خصوص در حوزه حقوق یکنند  بعضا با موانع و ابهامات یگذارمقررات خواهندیم یشهر وقت یشورا

تعارض منافع  یریتکند. اما در مد ت آراء را اجرایشهر باالخره موفق شد شفاف یشورا هاینا با همه ا. امشوندیم

ورا عضو ش یککه اگر   یمرفت یشپ یاشورا، تا مرحله یمنافع اعضابحث تعارض  ی. برایمداشت یادیز یهاچالش

. اما جلسه را ترک کند یدو با گیردیقرار م تعارض منافع یگاهدارد که مربوط به مصوبه مورد بحث است، در جا یشغل

 . یمرا اعمال کن هایتممنوع یمداشت که هنوز وجود ندارند تا بتوان یازن یبه اسناد باالدست وردم ینا
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 تعارض منافع وزارت نفت مانع توسعه اتوگاز در دولت دوازدهم
 ۸2۰۰آذر  47ـ  خبرگزاری فارس

  در حوزه انرژیمنافع تعارض 
 

ماده واحده  یکتبصره  4 یدر بند الحاق ۸2۰۰بودجه  یحهال  یبررس یاندر جر یاسالم یسال گذشته مجلس شورا

نفت و کشور موظفند  یهاوزارتخانه یبند قانون ینزد. طبق ا یدسبد سوخت را کلبه  LPGافزودن  یبه صورت رسم

 یت( در ناوگان حمل و نقل با اولوLPG) مایعاستفاده قانونمند از سوخت گاز  یرساختو ز هایگاهامکان احداث جا

ر سال فراهم تن د یلیونم 4تا سقف مجموع  ی،و عموم یخصوص یهاو حمل بار را به کمک بخش یناوگان عموم

 اییهسهم ینزبن یترل یک یمتبرابر دو سوم ق کنندهیعتوز یهابه شرکت یلیتحو یعگازما یلوگرمهر ک یمتکنند.  ق

 بند از قانون دو ماه پس از ینا نامهیینآ یبو تصو یندولت دوازدهم به تدو یالزام قانون یرغمعل اما .شودیم یینتع

به سبد سوخت انجام نداد. به اعتقاد  LPGافزودن  یبرا یاقدام یچدولت ه ینت ا، وزارت نف۸2۰۰ابالغ قانون بودجه 

  اتوگاز بوده است. توسعهمخالفت با  یلدل ترینیکارشناسان تعارض منافع وزارت نفت، اصل
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.irna.ir/news/84575169
https://www.irna.ir/news/84575169
https://www.farsnews.ir/news/14000926000422
https://www.farsnews.ir/news/14000926000422
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 گذاریتعارض منافع؛ سرطانی خاموش در نظام سیاستتحلیل فضای مجازی: 
 گسترش انتصابات پرحاشیه به سایر نهادها

 
 محمد عادلی

 
در هفته گذشته توجه کاربران بیشتر به دو موضوع انتصاب یکی از معاونین وزارت اقتصاد و همچنین وضعیت حقوق 

ر یکی از مدی ترپیشکه وی  کردمی توجهجلب روازآناستادان دانشگاه جلب شده بود. انتصاب معاون وزیر اقتصاد 
ند. در ک گذاریسیاستکه وی به نفع آن بانک  دهندمیخصوصی بوده و کاربران احتمال آن را  بانکیک  هایپروژه

 زمانمهمورد بیشتر بودن حقوق استادان نسبت به معلمان نیز کاربران بر این عقیده بودند که دلیل چنین امری حضور 
ت به اجباری شدن اینماد و افزایش ظرفی هاواکنش .کنندمیاست که به نفع خود اقدام  هادانشگاهدر  ارانگذسیاست

 پزشکی نیز همچنان از موضوعات پرحاشیه در بین کاربران بوده است.

ه است که اشاره به وضعیتی دارد ک های گردان یا ارتباطات پساشغلیدرب تعارض منافع، موقعیت هایموقعیتیکی از 

 ستیدر بهبوده و در نتیجه وظایف دولتی خود را  وآمدرفتدر آن فرد ممکن است بین بخش دولتی و بخش خصوصی در 

جهت دهد که منافع خود را در بخش  ایگونهبه هاسیاستین حالت ممکن است فرد مذکور به انجام ندهد. در ا

 انتصاب معاونت وزارت اقتصاد مشاهده کرد. در توانمیکند. چنین وضعیتی را  تأمینخصوصی 

 انتصاب با شائبه تعارض منافع؛ این بار در وزارت اقتصاد

 باسانتصاب سید عبر خبرهایی که در فضای مجازی بازخورد بسیاری پیدا کرد، خ ترینمهمهفته گذشته یکی از  در

ی در آنجای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این موضوع از هایشرکتبه سمت معاونت بانک، بیمه و  حسینی

مال  رانیشرکت تجارت ا مدیرههیئتعضو  ت،یمسئول نیقبل از انتصاب به ابین کاربران موردتوجه قرار گرفت که وی 

 که ممکن است وی دادندمیفضای مجازی این احتمال را در کاربران  روازاینت. آن اس یمالک اصل ندهیبانک آکه  بوده

چنین  ارهبدراینبه نفع آن عمل کند. دو تن از کاربران  هاگذاریتیاسسبه دلیل ارتباطاتش با این بانک خصوصی در 

 اظهارنظر کردند:

 ینتربزرگاز  یکیکه با  یچگونه کس. منافع است تعارض شود،یمطرح م بیندراینکه  یموضوع نیترمهم» 

وجود دارد که  ینیچه تضم رد؟یقرار بگ تیمسئول نیدر ا تواندیدر ارتباط بوده، امروز م یخصوص یهابانک

ها آن یا برار  ریکه مس یماتیاز تصم نیاو فراهم کند و همچن یمیهمکاران قد یرا برا یکه منافع ردینگ یماتیتصم

 .«سرباز نزند ،کندیتر مسخت

ت! اس یسیدولت رئ گانهدوازدهاصول  یگردان و خالف قطع دربمنافع و  مصداق تمام و کمال تعارض گرید نیا» 

  !شودمیاقتصاد  ریوز یمعاون بانک مالایران  ریمد یوقت
 
 و دهندمیمشاوره  یخاندوز یبه آقا یچه کسان واقعا

 «.انتصابات هستند؟ نیپشت پرده ا

https://www.ibena.ir/news/128826/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.ibena.ir/news/128826/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF


 

 

 

 

 

 14 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 وشت:تعارض منافع ن هایآسیبنیز با توجه به این موضوع در مورد  یاقتصاد مقاومت شکدهیاند ریمدمحمد امینی رعایا؛ 

از  یریگمیاگر صالح و متخصص هم باشند، در هنگام تصم یمنافع آن است که حت تعارض یدارا رانیمد بیآس» 

تحقق  یبرا میزیبرنامه بر هرچقدر یعنی نی! اپذیرندمیصنف خود اثر  ایشخص  یمنفعت برا یدارا یهاتیموقع

 «.!میخاموش روبرو هست یرطانچون با س ،شویمنمیرا هم متوجه  لشیو دل دهدنمی جهیعامه نت منافع

 افزایش حقوق استادان دانشگاهی در مقابل معلمان

ان، یکی از معلم بندیرتبهحقوق و دستمزد و طرح  مسئلهدر هفته گذشته با شدت گرفتن اعتراضات معلمان نسبت به 

اربران به آن پرداختند، تفاوت حقوق استادان دانشگاه و معلمان بود. در این موضوع کاربران بر این موضوعاتی که ک

 گذاریتسیاسو مناصبی است که در نظام  هاآن آمیزتعارضعقیده بودند که افزایش دستمزد استادان ناشی از موقعیت 

 :نویسدمیگروه  وبر عهده دارند. یکی از کاربران در مورد چرایی تفاوت حقوق این د

قدرت  کال   و مجلس هست ندهینما، هست ریوز معاون، هست ریوز نویسهمی بودجه که یچون اون کس» 

 یجداگانه برا بیضر و کنهیم نییخودش حقوق تع یداره برا واست  علمیهیئت خودش، داره گیریتصمیم

 «.منافع تعارض یعنی نیا. کنهیم بیتصو... و ای، مزانقل انتقال فرزندان ،یرپلکانیغ اتیو مال شیافزا

امروز  یدرصد 2۵تورم  شهیر»نیز که گفته بود  وبودجهبرنامهسازمان  سیرئ ،یرکاظمیمسعود مسخنان در همین حین 

 کار این خواهیممی یسخت است ول کل،یس نیمتوقف کردن ا میدانیم، است ضابطهیب یهاحقوق شیافزا لیبه دل

 حساس کرد. یکی از کاربران در پاسخ به وی نوشت: مسئلهکاربران را بیشتر به این « میرا انجام بده

 «.؟دیرا نگرفت علمیهیئت یحقوق اعضا برابری دو شیافزا یپس چرا جلواست  مؤثر بیندراین هاحقوقاگر » 

 اینماد؛ قانون یا تعارض منافعاجباری شدن 

فضای  خبرهای ترینمهماینترنتی از  وکارهایکسببرای  اجباری شدن اینماددر هفته گذشته واکنش کاربران در مورد 

بودن  یرایبر اخت یوزارت اقتصاد مبن ندهیطبق نظر نما ،ینشست مجلس با بخش خصوص دردر این هفته مجازی بود. 

لت و دو ییزدامقررات هیئت بیماه اصالح شده و به تصو کیظرف  نمادیا افتیالزام به در نامهنیمقرر شد آئ نمادیا

ار کرد هدر این جلسه با استناد به قانونی بودن این عمل اظ یبانک مرکز ندهینما وجودبااین. برسد وزیرانهیئتسپس 

 دیموضوع در قانون آمده است ما با نیا ازآنجاکهاست و  نمادیکردن ا یملزم به اجبار یقانون، بانک مرکز اساس بر» که

بر همین اساس و با استناد به قانونی بودن این عمل در  زیمجلس ن ندهی، نمایطاهر یمصطف«. میکن ییآن را اجرا

 فضای مجازی گفت:

 «.است لحاظ شده نمادیا افتیسهولت در در کنار در تیاست و شفاف یقانون یاقدام بانک مرکز» 

 به همین دلیل کاربری در پاسخ به وی در مورد چرایی اجرا نشدن تمام و کمال قانون از سوی بانک مرکزی نوشت:

https://www.ibena.ir/news/128933/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/20345/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/20345/
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-64/589389-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
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باعث نافع م تعارض کنه؟یپرداخت رو رفع نمکنه و انحصار شبکه یعمل نم باالدستین یچرا به قوان یمرکز بانک» 

 «.قانون رو اجرا کنه، نه تمام قانون رو!از  یتنها بخش یشده بانک مرکز

 افزایش ظرفیت پزشکیها با ها و مخالفتموافقت

موافقان و مخالفان افزایش ظرفیت پزشکی همچنان در توییتر در حال بحث با یکدیگر هستند و هرکدام دالیل خاصی 

اره کرد. مجلس اش به برخی از نمایندگان توانمیپزشکی . از موافقان افزایش ظرفیت کنندمیرا برای نظرات خود بیان 

 در حمایت از تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی نوشت: حسن شجاعی، نماینده مجلسنمونه  عنوانبه

ور، مطالبه کش ازین یپزشک تیظرف شیافزا متذکر شدم یانقالب فرهنگ یعال یشورا یو اعضا سیبه رئ نامهدر » 

ظام را ن یاجتماع هینافع سرمام و تعارض هایطلبدر برابر انحصار  یستادگیاست و ا طرفیمردم و کارشناسان ب

 نشود، مجلس  تأمین قیطر نیمردم از ا منافع اگر. خواهد افزود
 
 .«اقدام خواهد کرد رأسا

 ام مخالفدر سوی مقابل نیز همچنان کاربرانی هستند که به دالیلی با این اقد
ً
ای برای یلهوس اند و تعارض منافع را صرفا

 نویسد:ه کاربری به صراحت میدانند. چنانچنادیده گرفتن نظرات کارشناسی می

. زنندیم منافع فقط تهمت تعارض ت کارشناسان مخالفبه نظرا یپاسخ دادن منطق یجاهب یمتاسفانه افراد» 

متخصص  کمبود پرستار و ایدن یکجا. دارد یمنفعت شانیبرا دیفهم دیآورند باینم یو منطق یعلم لیدل چیه یوقت

 «.کنند؟یجبران م یپزشک عموم شیرا با افزا

 شدهدیدهتعارض منافع کمتر  هایموقعیت

عالوه بر آنکه برخی موضوعات در فضای مجازی بازخورد بیشتری دارند اما موضوعاتی نیز هستند که هرچند کمتر به 

اوی ح توانندمیو  پردازندمی اظهارنظربه  هاآناما برخی کاربران با توجه به شناخت خود در مورد  شودمیپرداخته  هاآن

. در مورد اول کاربری شودمیدر ادامه به دو مورد از این اظهارات اشاره  .تعارض منافع باشند هایموقعیتنکاتی در مورد 

 :نویسدمیدر مورد موقعیت تعارض منافع درآمد و وظیفه سازمان ثبت 

ثبت  که سازمان یبرقرار است طور یسازمان ثبت و سردفتران اسناد رسم انیمشخص م اریرضات بساتع از یکی» 

 سازمان متصور است جانب یکه برا الثبتیحقکه از جانب چند درصد  یمنافع دلیل بهگرفتن طرف مردم  یبجا

 .«گیرندمی یونیلیم نتیپر گبر  کی سیبرگه سبز پل یشده که از رو یمردم را رها و طرفدار ثروتمندان

 :نویسدمیدر مورد دوم، یاشار سلطانی در مورد سازمان امور مالیاتی و ارتباطات پنهان افراد 

ان مقررات سازم میمرکز تنظ رئیس) ینمونه؛ محمد برزگر یبرا بر سر مملکت آورده؟ ییمنافع چه بال تعارض» 

را ابطال  یتایسازمان مال یهابخشنامه ،عالی دیواندر  تیکه با شکا یلیوک یانیپورکاو ی( در کنار مرتضیاتیمال

 «.تمملک چارهیبل. ابطا یگریو د کندیمصوب م یکی. آموزشگاه مشغول هستند کیدر  کند؛یم
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