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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: مدیریت تعارض منافع در بستر سیاسی، اجتماعی، اداری کشورها
 

 سعید هراسانی
 

دهد که هرکدام از کشورها برای مدیریت تعارض بررسی سابقه مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلف نشان می

کشورهای مختلف و ارائه مقررات برای مدیریت اند. اهمیت یافتن موضوع تعارض منافع در منافع مسیر خود را طی کرده

های تعارض منافع تأکید شده در ای خاص در تاریخ سیاسی آن کشور مربوط است و موقعیتگیری مسئلهآن به شکل

برداری از قوانین کشورهای خارجی برای هر کشور نیز متفاوت است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که گرته

مک تواند کدر ایران بدون توجه به ساختار خاص اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور نه تنها نمی مدیریت تعارض منافع

توان به پیچیدگی بیشتر موضوع و یا حتی متوقف شدن فرایندهای اداری منتهی کننده باشد، بلکه گاهی اوقات می

 شود.

نچنان مورد توجه نیست، چرا که ساختار به عنوان یک موقعیت تعارض منافع در ایران آ« هدیه»به عنوان نمونه موضوع 

ن گیرد. ایای را رشوه در نظر میحاکم بر ادارات دولتی در ایران تفاوتی میان هدیه و رشوه قائل نیست و هر نوع هدیه

 «هدیه»خیزید که کمتر کسی به معنای واقع کلمه به کارکنان نظام اداری موضوع از فرهنگ عمومی جامعه برمی

لی که در بسیاری از کشورها اعطای هدیه به کارکنان دولت یک هنجار تثبیت شده است. نکته مهم برای دهد، در حامی

مدیریت تعارض منافع آن است که در چنین بافتی تأکید بر وجود تعارض منافع اعطای هدیه حتی ممکن است که 

 زدایی از رشوه منجر شده و تأثیرات سویی نیز در پی داشته باشد.قبح

ها دوبرابر بودجه عمومی دولت است، باید توجه های دولتی در ایران که بودجه آنجه به تعداد بی شماری شرکتبا تو

هر  ها درها دنبال کرد و عدم توجه به این شرکتتوان در این شرکتهای تعارض منافع را میداشت که یکی از گلوگاه

گر سازی یکی از دیاست. از طرف دیگر خصوصی« ستان بردنره به ترک»نوع مقررات مربوط به تعارض منافع به نوعی 

گیری تعارض منافع در ایران است که باید به صورت خاص به آن پرداخته شود. در ادامه برای تشریح های شکلگلوگاه

اداری هر کشور در طراحی مقررات مدیریت تعارض منافع به تجربه سه -اقتصادی-اهمیت توجه به ساختار سیاسی

 کانادا، آمریکا و بریتانیا پرداخته شده است.کشور 

 های مدیریت تعارض منافعگیری رویهدالیل شکل
های مدیریت تعارض منافع در تمام نقاط جهان گیری رویهتوان ادعا کرد که ریشه شکلبه صورت عمومی می

کشوری برمال شده است،  تر، هرگاه فساد یک سیاستمدار درهای سیاستمداران بوده است. به زبان سادهرسوایی

گرفته مجموعه اصالحاتی را اعمال نمایندگان مجلس و اعضای دولت برای حفظ اعتماد عمومی و پاسخ به رسوایی شکل

 های معناداری نیز در اکثر کشورها وجود دارد.کنند. با این حال تفاوتمی
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گردد. ن کشور و تدوین قانون اساسی آن باز میگیری ایهای مدیریت تعارض منافع در ایاالت متحده به زمان شکلرویه

اجتماعی مهاجران به سرزمین آمریکا، کنترل قدرت دولتمردان از همان ابتدا برای موسسان -با توجه به فرهنگ سیاسی

های دارای اهمیت بوده است. بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده مقامات فدرال از پذیرش هدیه، مشاغل و یا مقام

گذاران قانون اساسی موارد های بعدی، بنیاناند. همچنین در دورههای خارجی منع شدهده توسط دولتاعطا ش

اد های فدرالی که به تازگی ایججدیدی به آن اضافه کردند که بر اساس آن اعضای کنگره )پارلمان( از انتصاب در سمت

ان شود. یعنی نمایندگنگره از دوره بعد اعمال میاند. همچنین حقوق اضافه شده برای اعضای کشده باشند، منع شده

 فعلی کنگره از افزایش حقوق منفعتی نخواهند برد.

منافع در آمریکا ریشه در قانون اساسی آن دارد، اما در نهایت اصالحات و ایجاد سازوکارهای  با اینکه مدیریت تعارض

 واترگیت یا موارد دیگر به پیش رانده شده است. هایی همچونجدید برای مدیریت تعارض منافع در پی وقوع رسوایی

ه است. های غیررسمی بودگری و رویهدر بریتانیا مدیریت تعارض منافع تا پیش از قرن بیستم مبتنی بر خودتنظیم

ای هدهد. با این حال با توجه به رسواییگر به خصوص در مورد پارلمان بسیار زیاد خود را نشان میقواعد خودتنظیم

تر و مستقل مدیریت تعارض منافع در نظام رده دوره نخست وزیری میجر و همچنین در دوره تونی بلر، قواعد محکمگست

 حکمرانی بریتانیا خود را نشان داد.

د آمده های پدیدر کره جنوبی اگرچه مدیریت تعارض منافع برای مبارزه با فساد گسترش داده شد، اما دلیل آن رسوایی

ه اصلی برداشت دولت از تأثیر فساد بر فرایند توسعه کره جنوبی بود که باعث شد مدیریت تعارض منافع نبود. بلکه مسئل

 به عنوان یک موضوع محوری در فضای عمومی کره مطرح شود.

ها در ایران اگر چه همانند تمام کشورهای دیگر موضوع تعارض منافع پیوند عمیقی با موضوع فساد خورده است و تالش

ساله جمهوری اسالمی در مواجهه با فساد است، اما  02صویب قانون مدیریت تعارض منافع در ادامه تالش برای ت

یک محرک اساسی « های نجومیفیش»رسوایی سیاستمداران مشخصی منجر به چنین روندی نشده است. موضوع 

ومی تعارض منافع در فضای عم برای پیشرفت مسئله مدیریت تعارض منافع بوده است، اما واقعیت آن است که مسئله

ایران بیش از توجه به فساد در معنای مصطلح آن، بر پیامدهای ناشی از تعارض منافع بر سیاست عمومی نشأت 

گیرد. به عنوان مثال یکی از مسائل داغ مربوط به تعارض منافع همواره حضور پزشکان در کمیسیون بهداشت می

 مجلس شورای اسالمی بوده است.

 های خاصای مدیریت تعارض منافع و تأکید بر موقعیتهشیوه
شوند و شیوه مدیریت چنین های خاص خود میبا توجه به ساختار هر کشور مقامات مسئول آن کشورها درگیر موقعیت

تعارضاتی هم با توجه به مناسبات قدرت در کشورها بسیار متفاوت است. در گام اول بیاید یک نظام جمهوری و یک 

اند. ارلمانی را با یکدیگر مقایسه کنیم. در ایاالت متحده قوه مجریه و قوه مقننه به طور کامل از یکدیگر منفک شدهنظام پ

ار گیرد. چرا که از منظر افکها از تعارض منافع در سطح وزرا و مدیران ارشد اداری نشأت میدر این کشور بیشتر نگرانی
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شوند. از برای انتخاب مجدد در انتخابات بعدی کمتر درگیر تعارض منافع میعمومی نمایندگان کنگره با توجه به نیاز 

 طرف دیگر هر تصمیم نمایندگان کنگره تنها یک رأی از میان تمام رأی دهندگان خواهد بود.

 د.شوناما از طرف دیگر کارکنان دولتی و وزرا )به غیر از رئیس جمهور و معاون اول( به طریق غیرانتخابی منصوب می

ود. ها بالفصل تأثیرگذار خواهد ببنابراین نگرانی کمتری برای پاسخگویی به عموم مردم دارند. همچنین تصمیمات آن

تر آن است که بر اساس سنت سیاسی ایاالت متحده مقامات ارشد دولت معموال از بخش خصوصی وارد دولت نکته مهم

تر شود بیشگردند. تمام این شرایط باعث میصی باز میشوند و پس از دوره مسئولیت خود دوباره به بخش خصومی

 ها از تعارض منافع در ایاالت متحده مربوط به کارکنان ارشد دولت باشد.نگرانی

این در حالی است که در کانادا این موضوع کامال برعکس است. نظام سیاسی کانادا پارلمانی است و مقامات ارشد 

فزایش مند به اشوند. بنابراین نمایندگان پارلمان به صورت طبیعی عالقهتخاب میدولت معموال از اعضای پارلمان ان

امکان حضور خود در دولت هستند، چرا که در این صورت هم مزایای مالی بیشتری خواهند داشت و هم قدرت خود 

طلوب دولت ذاری نامکنند. بر اساس همین نظام سیاسی، ترس اصلی افکار عمومی تأثیرگدر نظام سیاسی را تثبیت می

بر اعضای پارلمان است. به عبارت ساده مردم نگرانند، اعضای پارلمان به طمع عضویت در مناصب دولتی، قضاوت 

 درست خود در برابر دولت را از دست داده و تبدیل به عوامل متیع دولت شوند.

ت و پارلمان در کانادا در حرفه سیاست این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بر خالف آمریکا، مقامات ارشد دول

ها هیچ محل درآمدی غیر از دولت و یا پارلمان ندارند. در چنین وضعیتی ترس اشتغال تمام وقت دارند. یعنی اکثر آن

یابد و مردم بیشتر نگران تعارض منافع ناشی از از تعارض منافع ناشی از منابع خصوصی )خارج از دولت( کاهش می

 )مزایای دولت به اعضای پارلمان( هستند.منابع عمومی 

بر این اساس عمده تمرکز مقررات تعارض منافع در کانادا مربوط به اعضای پارلمان است. برای مثال چه اعضای پارلمان 

ای و چه مقامات ارشد دولت وظیفه دارند تمام اموال خود را برای کمیسیونی خاص افشا کنند، اما کمیسیون تنها خالصه

دارد. نکته جالب آن کند و اموال مقامات ارشد را محرمانه نگه میموال نمایندگان را به صورت عمومی منتشر میاز ا

توانند یکی از مقررات را برای خود لحاظ کنند، بنابراین آنجا که به نفعشان است که اعضای مشترک دولت و پارلمان می

 نند و در جای دیگر به عنوان مقام ارشد دولتی.کباشد در مقام نماینده پارلمان خود را معرفی می

با اینکه نظام سیاسی بریتانیا و کانادا شبیه یکدیگر است، اما موضوع تعارض منافع اعضای پارلمان در کانادا بسیار قابل 

ر است. گتر از بریتانیا است. دلیل این امر تعداد نمایندگان پارلمان از یک طرف و حجم مقامات دولتی از طرف دیتوجه

های ارشد در دولت کانادا را به ها شانس دارند سمتنفر است و نیمی از آن 022تعداد اعضای پارلمان کانادا حدود 

نفر است و تعداد مقامات دولتی نیز  022دست آورند، این در حالی است که تعداد اعضای پارلمان انگلیس بیش از 

مان کانادا تعداد زیادی از اعضا این شانس را برای خود قائلند که در دولت کمتر از کانادا است. با این مفروضات در پارل

برد، در حالی که در پارلمان انگلیس اکثر اعضای رده مقامی به دست آورند و همین کنترل پارلمان بر دولت را از بین می
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نت د در برابر دولت را به نحو احستر پارلمان مطمئن هستند که جایگاهی در دولت ندارند و در نتیجه استقالل خوپایین

 کنند.حفظ می

ای ههای ارائه شده توسط ثروتمندان به احزاب است. در موارد بیشماری کمکدر عوض پارلمان انگلیس درگیر کمک

ا ها در دولت مستقر شده است. تانتخاباتی و غیرانتخاباتی ثروتمندان به احزاب در انگلیس منجر به جبران لطف آن

های کردند و در نتیجه ارائه کمکقرن بیستم اعضای پارلمان انگلیس حقوق تمام وقت از پارلمان دریافت نمیپیش از 

های مالی و غیر مالی به احزاب و نمایندگان یک مالی به نمایندگان امری عادی بود. اما در حال حاضر موضوع کمک

 مسئله سیاسی اساسی در انگلیس شده است.

کند، سهم اقتصاد خصوصی، دولتی و تارهای مدیریت تعارض منافع در کشورها را تعیین میموضوع دیگری که ساخ

مختلط است. در کشورهایی که بیشتر اقتصاد در دست بخش خصوصی است نسبت به کشورهای با اقتصاد دولتی و 

 شد، منافع مالیهای تعارض منافع کمتر است. هرچه سهم دولت در اقتصاد بیشتر بامختلط احتمال بروز موقعیت

 های تعارض منافع را بیشتر خواهد کرد.حاضر در دولت امکان بروز موقعیت

نافع را های تعارض مهای آن نیز فرصت بروز موقعیتگریهای دولتی بر اقتصاد و تنظیمهمچنین میزان تأثیر سیاست

رلی قابل های کنتاست و دولت سیاست گری دولت بر اقتصاد بسیار زیاددهد. در کشورهایی که میزان تنظیمتغییر می

 شود. بدیهی است که وقتیهای تعارض منافع بسیار زیادتر میکند، امکان بروز موقعیتتوجهی بر اقتصاد اعمال می

شود و در نتیجه های تأثیر گذار بر بخش خصوصی نیز کمتر میها دخالت کمتری در امر اقتصاد دارند، سمتدولت

 ر دولت و مجلس امکان پیگیری منافع شخصی خود از طریق دولت را خواهند داشت.تعداد افراد کمتری د

 های مدیریت تعارض منافعامکان موفقیت رویه
های دیگر موفق عمل نکند. برای مثال در مورد کانادا های مدیریت تعارض منافع ممکن است همانند تمام سیاسترویه

کند تا مقررات مدیریت تعارض منافع قدرتمند و دست و پا تفاده میمشاهده کردیم که نخست وزیر از قدرت خود اس

گیری برای مقامات دولتی تدوین نشود. از طرف دیگر تمام مقامات ارشد دولتی که عضو پارلمان نیز هستند، هرکجا به 

 کنند.تر استفاده مینفعشان باشد از مقررات مطلوب

ها م شد که برای افزایش قیمت سهمش از یک زمین گلف با یکی از بانکبرای مثال زمانی که یکی از وزرای کابینه مته

البی کرده است تا به هتل کنار زمین گلف وام دهد، او از مشاور اخالق خواست تا با او به عنوان نماینده پارلمان رفتار 

ع رای حوزه انتخابی یک امر مشرو شود، نه مقام دولتی. بر اساس مقررات کانادا از آنجا که استفاده از منابع مالی فدرال ب

ا رساند، بنابراین نماینده پارلمان دچار خطاست و بهبود وضعیت هتل عالوه بر زمین گلف به کل حوزه انتخابی سود می

شود. ها نیز برای نمایندگان پارلمان در نظر گرفته مینشده است. همچنین استدالل مربوط به یک رأی در کنار سایر رأی

 ا توجه به اینکه مشاور اخالق او را به عنوان نماینده پارلمان به رسمیت شناخت از اتهامات مبرا شد.این وزیر ب

های مالی به نمایندگان پارلمان در اواخر قرن بیستم تبدیل به یک چالش یا در مورد انگلیس اشاره شد که موضوع کمک

این چالش مقرراتی وضع کرد که بر اساس آن  جدی در فضای سیاسی انگلیس شده بود. پارلمان برای مواجهه با
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کردند، اما نمایندگان پارلمان با وجود این قانون ای خاص گزارش مینمایندگان باید تمام منابع مالی خود را به کمیته

ر سال طول کشید تا نمایندگان مجلس زی 02رفتند. تقریبا رفته و از افشای منابع مالی اهدا شده طفره میزیر بار نمی

 بار افشای منابع مالی خود بروند.

های تعارض منافع را کنترل کند و حتی شود تمام موقعیتمدیریت تعارض منافع در صورت تدوین به سختی موفق می

 های مدیریت تعارض منافع را مشاهده کرد.های گسترده در برابر رویهتوان مقاومتترین کشورها نیز میدر پیشرفته

*** 

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

 طرح تصویب که داشته اظهار مجلس، اجتماعی کمیسیون اشتغال کمیته رئیس عنابستانی، اصغر علی  

 جزئیات امیدواریم آورد، رای مجلس در سختی به طرح این کلیات. بود خواهد سخت منافع تعارض مدیریت

 .شود روبرو نمایندگان موافقت با مجلس در هم طرح این

 ورایش جلسه آخرین در که داده خبر قضائیه، قوه جرم وقوع از پیشگیری معاونت مقام قائم فر،مسعودی رضا 

 نفعتم تعارض رفع راهبرد شودمی تشکیل قضائیه قوه ریاست به که کشور جرم وقوع از پیشگیری عالی

 به ییاجرا هایدستگاه توسط باید شده، گرفته نظر در منافع تعارض رفع برای که ایبرنامه 0 و شده تصویب

 .است برنامه این ابالغ مرحله در قضاییه قوه و آید در اجرا مرحله

 قانون اصالح طرح در: داشت اظهار پرورش و آموزش وزارت غیردولتی مدارس سازمان مدیرکل صالح، سعید 

 طرف از پیشنهاداتی شد، مطرح مجلس در که غیردولتی رورشیپ و آموزشی مراکز و مدارس اداره و تأسیس

 رشگست کشور در مقامات تمام برای داریمدرسه ممنوعیت قانون که این بر مبنی غیردولتی مدارس سازمان

 به نصح در پیشنهادات این که درصورتی شد، مصوب مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون در و مطرح یابد،

 .شد خواهد جراییا و ابالغ برسد، نتیجه

 یهوشمندساز قیاز طر دیجد یدر اقدام یشهردار تهران، خبر داده که حراست شهردار ،یزاکان رضایعل 

 .ردیرا بگ زیتعارض منافع و موارد مفسده انگ ،ییسودجو یتوانست جلو

 مت وحوزه سال رانیمجلس، گفت: عدم استقبال مد یاجتماع ونیسیکم سییر بینا ،یکارنام ییبابا یعل 

 از تعارض منافع است.  یشدن نظام سالمت ناش یکیدرمان از موضوع الکترون

 «تعارض منافع تیریمد»سند  هیاقدام به ته یاریچهارمحال و بخت ستیز طیاز مح تیحما هیریخ صندوق 

 داندیم یستیز طیمح یهابه تشکل یاز ورود آن دسته افراد یریتشکل خود کرده و هدف از آن را جلوگ یبرا

 عیآب و صنا قالانت یستیز طیضد مح یهاتا طرح شوندیپنهان م یستیز طیمح یهاتیپشت فعالکه 

 کنند. یبانیرا پشت ندهیآال  نیسنگ

 0411دی  4 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 در ابتدای راه مدیریت تعارض منافع هستیم
 «نافعقانون خوب برای مدیریت تعارض م»گزارش نشست 

 

و اداری  شناسی فضای اقتصادیتعارض منافع موضوعی است که در سالیان اخیر به موضوعی ملی و فراگیر در آسیب
مجلس  گیری، نمایندگاناکنون با سرریز این خواست عمومی به فضای تصمیمکه همطوریایران بدل شده است، به

ازی عارض منافع به تصویب برسانند. به همت مرکز توانمندسنیز قصد دارند قانونی را در این خصوص به نام مدیریت ت
قانون  »حاکمیت و جامعه  جهاد دانشگاهی، نشست نقد و بررسی طرح مجلس برای مدیریت تعارض منافع با عنوان

ماه برگزار شد. در این جلسه که با حضور باقر انصاری، در روز چهارشنبه یکم دی« خوب برای مدیریت تعارض منافع
علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت دکتر مجید صرفی و فاطمه سرخیل، مشاوران هیئت عضو

حقوقی مرکز توانمندسازی و متخصصان دیگر این حوزه برگزار شد، موضوع تعارض منافع، کم و کیف حدود و معانی 
یران موردبحث و بررسی قرار گفت و در آن و نیز مشکالت و موانع اجرای آن در فضای اداری، اقتصادی و اجتماعی ا

ای ههای خود درباره این موضوع پرداختند. در ذیل گزارشی از مباحث و پرسشانتها حضار به بیان نظرات و پرسش
 خوانید:مطرح در این نشست را می

در ابتدای این نشست، فاطمه سرخیل با بیان تاریخ کوتاهی از 

رض ویب کلیات الیحه تعاسیر تکوین قانون تعارض منافع و تص

منافع در آبان ماه امسال توسط مجلس، بیان کرد که متن فعلی 

مورد تصویب مجلس، در نهایت همان طرح تعارض منافع است 

و نه الیحه تعارض منافع. الیحه تعارض منافع چند بار توسط 

دولت قبلی به مجلس فرستاده شد اما اعالم وصول نشد تا در 

د تن از نمایندگان مجلس، طرحی به نام نهایت با ابتکار چن

مدیریت تعارض منافع به مجلس ارائه شد و کلیات همین طرح 

اکنون برای بررسی و تدقیق بیشتر به تصویب شد که هم

کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است. اما طرح تعارض 

منافع با الیحه تعارض منافع چند تفاوت مهم با یکدیگر دارند. 

در بحث چگونگی مواجهه با تعارض منافع است که تفاوت اول 

رویکرد الیحه مبتنی بر مدیریت تعارض منافع است اما رویکرد 

طرح، نظارت بر تعارض منافع است. تفاوت دوم موضوع شمول تعارض منافع است که در الیحه، کلیه کارکنان 

 مدیران سیاسی و باال دستگاه
ً
 دستی را مشمول تعارض منافع کرده است.های عمومی مشمول هستند اما طرح، صرفا
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 مسئولیت تدوین الیحه 
ً
در ادامه این نشست، دکتر باقر انصاری که سابقا

داشته  جمهور سییر یمشاور معاون حقوقتعارض منافع را در زمان تصدی 

است، به بیان نظرات خود در قبال موضوع تعارض منافع پرداخت. انصاری 

نظرات او برآمده از چند سال تجربه و درگیری  در ابتدا با اشاره به اینکه

تطبیقی و تحقیقی با موضوع تعارض منافع است، گفت: نخستین نکته 

 می
ً
خواهیم در بخش مهم در خصوص تعارض منافع، آن است که آیا ما صرفا

خواهیم این موضوع را در بخش عمومی این قانون را برقرار کنیم یا اینکه می

ر دهیم. فعاًل در کشور ما تمرکز روی بخش عمومی است اما این بدان معنا نیست که در بخش خصوصی نیز مدنظر قرا

خصوصی، این مسئله وجود ندارد.  پس این، باید بدانیم تعارض منافع به چه معناست وگرنه برداشت نادقیقی از آن 

منافع قرارگرفته است، در  خواهیم داشت؛ مثاًل در طرح فعلی سفرهای خارجی نمایندگان مجلس در شمول تعارض

یعنی  المللیحالی که این قبیل سفرها در شمول تعارض منافع نیست. تعارض منافع طبق تعریف استاندارد بین

وضعیتی که در آن منافع شخصی و خصوصی یک شخص با انجام وظایف قانونی، قراردادی و اخالقی او در تعارض قرار 

 وظایفنحویگیرد بهمی
ً
رار عموم یا ناظر بیرونی، انجام وظایفش را تحت تأثیر ق« به نظر»کند یا ش را متأثر میکه یا واقعا

دهد مثاًل در انتصابات فامیلی ممکن است از نگاه عموم تعارض منافع به نظر برسد. همچنین تعارض منافع ممکن می

ا با دانی و اعتقادی(. در وضعیت کشور ماست آشکار باشد یا پنهان، بالقوه باشد یا بالفعل، مالی باشد یا غیرمالی)وج

رسد باید روی ابعاد آشکار، بالفعل و مالی توجه به اینکه ما در ابتدای طرح موضوع تعارض منافع هستیم، به نظر می

تعارض منافع بیشتر تمرکز کنیم، هرچند در کشورهای پیشرفته با پیشبرد آن، روی ابعاد پنهان، بالقوه و غیرمالی تعارض 

 اند.گذاری کردهع نیز قانونمناف

انصاری در ادامه با بیان اینکه تعارض منافع امری معمول و عادی است، افزود هر کارمند دولت یا هر فردی ممکن است 

 در طول انجام وظایفش به
ً
طور معمول با این مسئله برخورد کند. بنابراین تعارض منافع برخالف تصور عموم، صرفا

به همین دلیل نیز در عنوان الیحه و برخالف موارد مشابه خارجی، من اصرار داشتم که واژه  مساوی با فساد نیست.

 مدیریت گنجانده شود تا افراد تصور نکنند تعارض منافع چیز غیرعادی و غیرمعمولی و جرم است. 

، نخستین منافع را شناخت انصاری با بیان اینکه در قدم بعد برای شناخت بهتر تعارض منافع، باید عناصر و ارکان تعارض

 برشمرد زیرا در غیر این صورت، تعارض« شدهمشخص و تعریف»رکن تعارض منافع را بر عهده داشتن یک وظیفه قانونی 

منافع، وضعیت سیال و نامشخصی خواهد داشت. او ادامه داد که رکن دوم تعارض منافع آن است که فرِد در معرض 

غیرمالی برای خودش یا خویشان و دوستانش داشته باشد. دامنه این موضوع از تعارض منافع، نفع شخصی مالی یا 

خود شخص تا خویشان و دوستان در قوانین تعارض منافع در کشورهای مختلف، متفاوت است. اما رکن سوم موضوع 

ته باشد. اشمندی از نفع شخصی باید تأثیرپذیری مستقیم و خاص روی انجام وظیفه دتعارض منافع آن است که بهره

مول کند، مشدهد که برای عموم تأثیری دارد و خود او را نیز متأثر میمثاًل یک نماینده مجلس که طرحی را پیشنهاد می
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 متأثر و منتفع ای که طرحی را ارائه میتعارض منافع نیست اما نماینده
ً
 خودش یا نزدیکانش را مستقیما

ً
دهد که صرفا

 ت.کند، مشمول تعارض منافع اسمی

انصاری سپس  به دالیل شناسایی و اهمیت طرح تعارض منافع در جوامع پرداخت و گفت نخستین دلیل طرح این 

توان کارمندان و کارکنان عمومی را از ای افراد است یعنی با اتکا به آن، میموضوع، حمایت از سالمت و تمامیت حرفه

تعارض منافع، افزایش کارآمدی و اعتماد در جهت  مواضع اتهام و فساد دور کرد. دلیل دیگر اهمیت مدیریت

ئول ای مسهای افراد موجه با وضعیت تعارض منافع است مثاًل فردی که در پروندهها و دغدغهسازی و رفع نگرانیشفاف

 کشد وطرف آن هستند، در صورت وجود قانون تعارض منافع خود را از آن کنار میاست که نزدیکان یا خویشان او یک

ای شود. دلیل سوم اهمیت تعارض منافع، آن است که ریسک تصمیمات کاری و حرفهر نتیجه از موضع اتهام دور مید

کند و از این جهت نیز مرزهای وظایف و اختیارات شخصی را از قانون را از فرد به قانون، ساختار و سیستم محول می

 کند.متمایز می

ها از صدر تا ذیل در معرض تعارض منافع هستند و در کشورهایی مثل تمام ردهانصاری با ذکر اینکه تمام مسئولین در 

وزیر یا نمایندگان کنگره، تعارض منافع خاص خود این مقامات پیش بینی شده است، فرانسه یا آمریکا حتی برای نخست

باشد،  گفت: قاعده اصلی در این خصوص آن است که هرچه ارشدیت شخص در نظام اداری و سیاسی بیشتر

های تعارض منافع آن شخص، بیشتر است و درنتیجه باید بیشتر نگران وقوع تعارض منافع در خصوص آن موقعیت

 شخص بود. مشکل اصلی در طرح فعلی مجلس نیز آن است که تعارض منافع را برای کارمندان رده پایین در نظر گرفته

گیرد. همچنین باید بدانیم که تعارض منافع در کشور ما است اما همین موضوع را درباره مقامات ارشد نادیده می

 طور سیستماتیک است یعنی سیستم طوری تنظیم شده که متضمن ایجادشخصی یا فردی نیست بلکه تعارض منافع به

کند نظیر دامپزشکی که حقوقش را از همان کشتارگاهی تعارض منافع است مثاًل نهادی، خودش بر خودش نظارت می

 ه قرار است بر سالمت گوشت آن نظارت داشته باشد.گیرد کمی

ادیق ترین مصهای تعارض منافع را بیان و تشریح کرد و گفت مهمترین مصادیق وضعیتانصاری در ادامه نشست، مهم

های مشابه، سوءاستفاده از اطالعات، اند از تعدد شغلی به خصوص در حوزهگانه وضعیت تعارض منافع عبارتهشت

های تگیری در مورد خود یا بستگان، تجمیع وضعیا خود یا بستگان، دریافت هدیه، فعالیت پسااشتغال، تصمیممعامله ب

ها مثاًل در خواری و ارجاع به خود. در خصوص هریک از این بخشمجری و مشاور و ناظر و منظور و در نهایت سهم

ل عدم اجرا و نیز استنائاتش عماًل بالموضوع شده قانون داریم اما به دلی 7001خصوص معامله با بستگان، از سال 

است. همچنین در خصوص دریافت هدیه، بیشتر کشورهای اروپایی بر حسب فرهنگ خود هرگونه دریافت هدیه را 

اما در کشور  انداند )مگر با شرایطی( اما کشورهای آفریقایی آن را بر مبنای اقتضائات فرهنگی خود پذیرفتهممنوع کرده

ر شده است که اگر هدیه به معنای رشوه نباشد، اشکالی ندارد و همین موضوع منشأ مشکالت فراوانی شده است. ما ذک

توجهی از کارمندان از سوی دیگر، در طرح جدید مجلس عماًل چنان در خصوص هدیه سخت گرفته شده که بخش قابل



 

 

 

 

 

 10 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

رینی نیز مصداق هدیه شده است و فرد را یک سال مانند چون هر چیز جزئی نظیر یک نقل و شیدولت، از کار خود وامی

 معلق خواهد کرد.

های تعارض منافع هنوز تصمیمات های خود، با اشاره به اینکه در خصوص رفع موقعیتانصاری در بخش بعدی صحبت

ا را هتوان، این موقعیتها میعقالیی در کشور ما صورت نگرفته است، به بیان راهبردهایی پرداخت که از طریق آن

مدیریت کرد. راهبرد نخست در خصوص مدیریت تعارض منافع، ممنوع کردن استقرار افراد در موقعیت تعارض منافع 

خواهد سمتی را بر عهده بگیرد، باید است مثاًل فردی که در بخش خصوصی حضور دارد و در بخش عمومی هم می

بخش عمومی به کار مشغول شود. راهبرد دیگر  ابتدا از مقام خود در بخش خصوصی استعفا دهد تا بتواند در

خوداظهاری است یعنی از افراد باید خواست که به خصوص وقتی که با تعارض منافع پنهان مواجهند، آن را اظهار کنند 

 تا نظارت الزم صورت گیرد.

گیری چنین نباید تصمیمانصاری افزود: راهبرد دیگر آن است که فرد نه تنها باید تعارض منافع را اظهار کند بلکه هم

اس های کور است که بر اسکند یا اقدامی را انجام دهد، وگرنه باید پاسخگوی آن باشد. راهبرد بعدی، استفاده از تراست

داری مثل ترامپ به ریاست جمهوری یا مقام دیگری برسد، باید اموالش توسط شخص یا نهاد دیگری آن اگر مثال سرمایه

ایم. راهبرد دیگر، جبران اداره شود. ما از این راهکار هنوز در کشورمان استفاده نکردهتحت عنوان تراست کور 

های ناشی از تعارض منافع است مثاًل یک وزیر تا پنج سال پس از وزارت از قبول مسئولیت در شرکتی که محرومیت

ری برای جبران محرومیت چندساله او در زیرمجموعه وزارتخانه او بوده است، باید امتناع کند اما باید در قانون سازوکا

نظر گرفته شود. بنابراین محرومیت بدون جبران، کارآمد نیست و حتی درباره برخی مشاغل، محرومیت یا ممنوعیت 

پذیر نیست. راهبرد آخر، شناسایی حق اعتراض وجدانی است که هنوز در کشور ما این راهبرد رفع تعارض منافع توجیه

ای با افراد در ادارات به خاطر اینکه از قیافه فردی جه قرار نگرفته است مثاًل برخوردهای سلیقهنیز چندان موردتو

 گونه موارد باید موضوع به فرد دیگری ارجاع شود.آید، مشمول این مورد است. در اینخوشمان نمی

، دای راه مدیریت تعارض منافع هستیمبندی، با بیان اینکه ما در کشور، در ابتانصاری در پایان بحث خود و در مقام جمع

افزود: از نظر من برای شروع در وضعیت فعلی باید به سطح حداقلی مدیریت تعارض منافع بپردازیم اما آن سطح 

حداقلی که هم به تعارض منافع فردی توجه کند و هم به تعارض منافع 

سیستماتیک. همچنین ضمانت اجراهای ما بایست منعطف و متناسب با 

انگاری صرف در این زمینه جلوگیری های مختلف باشد و از جرمقعیتمو

 کنیم. 

الیحه  اکنون مسیردر ادامه این نشست، دکتر مجید صرفی با بیان اینکه هم

تعارض منافع و طرح تعارض منافع، دچار اختالط شده است، گفت به نظر 

نیز برای  شد ورسد در الیحه، تعارض منافع همه کارمندان را شامل میمی

گرفت. اما این دو های استانی را در نظر میمدیریت تعارض منافع, هیات
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 ای برای مدیریت تعارض منافع در نظرنکته در ابتدای طرح مغفول و محدود بود، هرچند به مرور در طرح نیز کمیته

 دغدغه حذف این هیات
ً
ر طرح، آن است که آن شکل از ها دگرفته شد که بیشتر وجه نظارتی دارد تا اجرایی. احتماال

ها برای مدیریت تعارض منافع در الیحه، ممکن است خودشان دچار تعارض منافع شوند چون خودشان دارای هیات

تر و فراگیرتر اما رویکرد طرح محدودتر است و رسد رویکرد الیحه وسیعامضاهای کلیدی هستند. بنابراین به نظر می

 کرده است. های تعارض منافع را حذفهیات

توانم از متن اولیه الیحه دفاع بکنم اما از متن انصاری در این زمینه با تائید ضمنی صحبت صرفی، گفت: من می

 نمیتصویب
ً
خواهیم در این خصوص توانم دفاع کنم چون ما در سیستمی میشده الیحه در دولت قبلی لزوما

ذیرش نیست. پکند که قابلرا نیز دستخوش اصالحاتی می گیری کنیم که دستخوش تعارض منافع است و الیحهتصمیم

 خودشان مشمول آن هستند. اما درباره تشکیل هیات کسانی در این خصوص در حال تصمیم
ً
گیری هستند که احتماال

 مگیری درباره تعارض منافع، باید بگویم من با تشکیل این هیات یا کمیته و کمیسیون موافق نیستیا کمیته برای تصمیم

خاصیت بودند. بحث روشی من این حال صدها هیات و کمیسیون در این خصوص تشکیل دادیم که بیچون ما تابه

خواهیم انجام دهیم باید در متن قانون بیاوریم و بهتر است همه حاالت و شرایط است که در این خصوص هر آنچه را می

 به الیحه بسیار بدتر شده چون مدیریت تعارض منافع را بینی شود. البته در طرح فعلی وضع نسبتدر خود قانون پیش

سازمان بازرسی کل کشور یا نهادهای امنیتی انجام دهد. سازمان بازرسی کل کشور همین االن در اختیاراتش چنین 

 حال، من معتقدم به یک نهاد تخصصی و پیشران این حوزه نیاز داریمای نداشته است. بااینچیزی وجود دارد و نتیجه

چون بحث تعارض منافع یک موضوع جدید و مدرن است و چنین نهادی باید در سطح ملی وجود داشته باشد تا در 

موارد مهم کمک کند یا ایده، تصمیم و مشورت دهد و آن را هدایت کند. در واقع برای حل تعارض منافع سیستماتیک 

افراد مشمول  د پشت آن بایستند. این موضوع در موردباید اراده سیاسی وجود داشته باشد یعنی مقامات مهم کشور بای

از برخی اشخاص و نهادها ترسیده و  رسد طرح مجلس،طرح تعارض منافع مجلس حائز اهمیت است چون به نظر می

ها را از شمول این قانون خارج کرده و به این معنا، در واقع طرح مجلس، خودش دچار تعارض منافع سیستماتیک آن

 است. 

هایی درباره شمول موضوعاتی نظیر دریافت هدیه و سفر خارجی یا تابعیت مضاعف در زمره دامه نشست، پرسشدر ا

تعارض منافع مطرح شد که در انصاری در پاسخ گفت: در طرح فعلی مجلس، سفر خارجی و دریافت هدیه در شمول 

نافع نیست بلکه در شمول شفافیت است. که این موضوعات در شمول تعارض متعارض منافع قرار گرفته است، درحالی

اما قرار گرفتن موضوع تابعیت مضاعف یا دوگانه در شمول تعارض منافع سیستماتیک، درست است. در پایان این 

گیری اشاره کرده است اما در یک شهر کوچک که نشست، انصاری گفت در بخشی از موارد، این طرح به عدم تصمیم

د چون کناوند یا دوست یکدیگر هستند، عماًل این قانون امور اداری کشور را متوقف میاکثر مقامات به طریقی خویش

ظر های یکسانی را در نحلهای مختلف، راههای مختلف را در نظر نگرفته و برای وضعیتبینانه نیست و وضعیتواقع

 ل است که امیدوارم رفع شود.گرفته است. عالوه بر اینها، این طرح از نظر نظارت و امور کیفری نیز دچار مشک
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 ییاجرا یهاابالغ راهبرد رفع تعارض منفعت به دستگاه
 7022آذر  02ـ  (یهاز وقوع جرم قوه قضائ یشگیریپمعاونت قائم مقام فر )یرضا مسعود

 تعارض منافع در دولت 
 

اهبرد از دو ر  شود؛یم یلتشک یهئقوه قضا یاستاز وقوع جرم کشور که به ر یشگیریپ یعال یجلسه شورا یندر آخر
 یدو راهبرد شامل ارتقا ینشورا مصوب شد، که ا ینشده بود، در ا ینتدو یو ادار یفساد اقتصاد یکه برا یراهبرد 70

اعالم شده که با مشارکت همه  یاتیو عمل ییبرنامه اجرا 0در بحث تعارض منافع  و رفع تعارض منفعت است. یتشفاف
ر و کل کشو یسازمان بازرس یه،ناظر مانند قوه قضائ یهاو نظارت همه دستگاه یگرو مطالبه ییاجرا یهادستگاه

 یکه برا یابرنامه 0 ینشده و همچن ینتدو یتشفاف یارتقا یکه برا یابرنامه ۴0 اجرا خواهد شد. حاسباتم یواند
الغ و ما در مرحله اب یدمرحله اجرا در آبه  ییاجرا یهاتوسط دستگاه یدتعارض منافع در نظر گرفته شده است، با عرف

 یارا نشده اج یاکه تا به امروز  یمقررات یعنیاست،  یها عموما برگرفته از مقررات قانونبرنامه ین. ایمبرنامه هست ینا
  داشته است. ییموانع اجرا ومعطل مانده و مشکالت  یاناقص اجرا شده و 

 خبرگزاری ایلنا 

 

 

 یکنسخه الکترون یاجرامانعی مقابل  ،تعارض منافع
 7022آذر  02ـ  (مجلس یاجتماع یسیونکم ییسر یبنا) یکارنام ییباباعلی 
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

ردم در م یتاست و مورد پسند و رضا یخوب یارشدن آن به چند جهت اقدام بس یکیو الکترون یمهب یهاحذف دفترچه
وزارت بهداشت در بخش  یجار هایینهطرح با کاهش هز ینباشد. ایکرونا( م یماریب یوعکشور )ش یفعل یطشرا

 یبردن فساد و کاهش اشتباهات پزشک یناقدام از ب ینمثبت ا یگراز نکات د .شودیدرمان و به طبع آن مردم منجر م
 . کندیم یریتها را هم مدپزشکان و داروخانه ینطرح تعارض منافع ب ینا ینکه. ضمن اباشدیم

 رانیهم بر مد ینقد ینکهکاره رها نکند ضمن ا یمهطرح را ن ینکه ا خواهیمیمجلس از وزارت بهداشت م یندگانما نما
شدن نظام سالمت  یکیکشور وارد است که چون تعارض منافع وجود دارد از موضوع الکترون یهادانشگاه یو روسا

ها و هو ارتباط او با داروخان کندیم یزکه پزشک تجو هایییزیتو یمه،دفترچه ب یاغذ. در صدور ککنندیاستقبال نم
بحث تعارض منافع  یجادا ینهزم تواندیو... همه م یایارانه یرو غ یایارانه یمردم و داروها یو ضرور یازمورد ن یداروها

لذا ممکن  تیسن یرتاث یموضوع ب ینال ابه هرح یول یستندن ینگونهن پزشک و مردم باشد. البته همه پزشکان ایب
نوشته که اگر مورد  یدر خصوص رفع تعارض قانون یرامجلس اخید. به وجود آ ینهزم یندر ا هایییاست کارشکن

 یدر راستا یکس یچکه ه یمکن یفمبنا قانون را تعر ینبر ا ید. ما باشودیمشکالت حل م ینهمه ا یردقرار بگ یبتصو
کالن  یسازیمگرفته شود و تعارض خودشان را در باالسر تصم یدهناد مکه منافع مرد یردنگ ییماتتعارض منافع تصم

 شود. یبکند و قانون تصو یرابطه مجلس همکار یندر ا یدواریمام ینند.کشور بب
 خبرگزاری تابناک 

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1172072
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1172072
https://www.tabnak.ir/fa/news/1094331
https://www.tabnak.ir/fa/news/1094331
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 در مجلس به سختی رای آورد تعارض منافع کلیات طرح
 7022آذر  02ـ ( مجلس یاجتماع ونیسیاشتغال کم تهیکم سیرئ) یاصغر عنابستان یعل
  طرح و الیحه تعارض منافع 

 

رح ط یاترض منافع در مجلس گفت: پس از آن که مجلس با کلدرباره سرنوشت طرح تعا ی،اصغر عنابستان یعل
بازگشت داده شد. بر اساس مصوبه  یسیونشد و به کم یطرح دوشور ینتعارض منافع موافقت کرد ا یریتمد
 یمتواناگر ما ب .یردقرار گ یمورد بررس یاجتماع یسیوناشتغال کم یتهطرح در کم ینمقرر شد ا یاجتماع یسیونکم

به  .یماصورت داده یمهم یاراقدام بس یمتعارض منافع را در شور دوم کسب کن یریتدرباره طرح مدموافقت مجلس 
 ،آورد یدر مجلس را یطرح به سخت ینا یاتکل تعارض منافع سخت خواهد بود. یریتطرح مد یبطور حتم تصو

ارض تع یریتبه طرح مد نختروبرو شود چراکه پردا یندگانطرح هم در مجلس با موافقت نما ینا یاتجزئ یدواریمام
 .شودیمجلس قلمداد م اییهو پا اییشهاز اقدامات ر یکیمنافع 

  ما یندگاننما یخبر یلیتحل یخبر یگاهپا 
 

 

 ینه پرداخت شودیمحقق م یتظرف یشعادالنه پزشک با افزا یعتوز
 7022آذر  02ـ  (یاقتصاد مقاومت یشکدهاند یرمدیا )رع ینیمحمد ام

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

سپردن  «یپزشک تیظرف یشطرح افزا یبررس» یدر نشست خبر یاقتصاد مقاومت یشکدهاند یرمد یارع ینیمحمد ام

را مصداق بارز تعارض منافع دانست و افزود:  ینظام پزشک یدر بخش سالمت به سازمان صنف یقاعده گذار یاراخت

جر عادالنه پزشک در کشور من یعبه توز ار،پزشکان در مناطق کمتر برخورد یپرداخت یشتجربه نشان داده است افزا

 است. یپزشک یهارشته یورود یتظرف شیمهم، افزا ینو تنها راهکار تحقق ا شودینم

عارض منافع که ت یکس یرااست ز یو بررس یلتحل یازمندن یو کم یدآبه چشم نمی یلیاست که خ یتعارض منافع بحث

توان آن را در مورد او وجود دارد و می یکه فساد کرده آمار و اطالعات ی. فردیستکه فساد دارد، ن کسیدارد مانند 

 و اقدام به خاطر تعارض منافع یماثبات کرد که فالن تصم یبه راحت توانیتعارض منافع نم یااثبات کرد. در فض

ه نفهمد ک یدها موثر است و خود فرد هم شاگیرییمگرفته شده است. در واقع تعارض منافع در ناخودآگاه و در تصم

ودش خ ینافع صنف و منافع شخصکه متناسب با م یردگمی یمی. اما تصمگیردیم یمبا تعارض منافع دارد تصم

 مشیبزند و تصم یو حرف درست یرددرست بگ یمگذارد تصمشود نمیها حاکم میآدم یکه برا یصنف یتاست. هو

 .دباش یمتناسب با منافع مل

موثر است؛ مانند  یبلکه عوامل مختلف زندیحرف اول را نم یشهمهاجرت، حقوق هم یها براآدم گیرییمدر تصم

رشته  یرشپذ یتظرف ید. بایستن یریگ یمتصم یعامل اول برا یمتق ابراینبن… و یفرهنگ ینوادگهای خابحث

 مانند تهران به اشباع برسد و پزشکان ییجا یعنیخود به خود درست شود  یعکه توز یابد یشافزا یبه حد یپزشک

  مختلف خدمت کنند. یکسب درآمد مجبور شوند در جاها یبرا
 رسانه مسیر اقتصاد 

https://www.namayandeganema.ir/news/3927
https://masireqtesad.ir/126681
https://masireqtesad.ir/126681
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 تعارض منافع یخط مشدر تهیه  یستیز طیمح ابتکار یک تشکل
 7022آذر  02ـ  های محیط زیستی کشورتشکل

 تعارض منافع در حوز محیط زیست 
 

تشکل  برای «تعارض منافع تیریمد»سند ی اقدام به تهیه اریچهارمحال و بخت ستیز طیاز مح تیحما هیریصندوق خ

تر تر و ضد فسادامن تر،یارا حرفه یستیز یطمح یتفعال تواندیر خوب اجرا شود ماگ اییدها ینچنخود کرده است. 

 هایتیکه پشت فعال گیردیرا م یستیز یطمح یهارا به تشکل یورود آن دسته افراد یکند و جلو یکند و اعتمادساز

کنند.  بانییرا پشت یندهآال  ینسنگ یعآب و صنا تقالان یستیز یطضد مح یهاتا طرح شوندیپنهان م یستیز یطمح

چون در  شودیموارد ختم نم ینتعارض منافع به ا یریتمد یکاربردها یمثال است ول یکفقط  یناما ا

. شودیرفته مگ یجد یارتعارض منافع بس یریتمد یزن یوزیلندو ن یاجهان از جمله استرال یکشورها ترینیافتهتوسعه

 ینالتربه با یادن یکشورها ینترضدفساد یستبوده که آنها را در ل« عتعارض مناف یریتمد»به  ادند یتاهم ینو هم

 دیرلنو ا یاتعارض منافع در استرال یریتشده از متون مد یبوم یاترجمه توانیسند را م ینها هل داده است. و ارده

 . تین سند از لینک زیر قابل دانلود است: دانست

  مدیریت تعارض منافع برای یک صندوق محیط زیستی  PDFدانلود فایل
 سایت ویرگول 

 

 

 مجلس یداخل یهانامهنییتعارض منافع در اصالح آ
 7022آذر  02ـ  (نماینده مجلسی )جعفر قادر

 تعارض منافع در مجلس 
 

 یکبه  یطرح یاست که وجود دارد. وقت یگذارشکل قانون یننمونه ندارد و بدتر یاما در دن یگذارروش قانون

 یاکه طرح ر  یخود را ارائه کنند و در صورت یشنهاداتارند تا پده روز فرصت د یندگاننما شود،یارائه م یسیونکم

ته شود؛ گذاش یبه را یدبا یسیونغلط است و ابتدا مصوبه کم یهرو ین. اگردیمیبازم یسیونبه مصوبه کم یاورد،ن

ود. ش یگزینجا یندگاننما یشنهاداتپ یاوردن یکه طرح را یموافقان و مخالفان نظر خود را ارائه کنند و در صورت

عالقه مند صحبت پشت بلندگو مجلس هستند  یاو عده دکه بحث تعارض منافع وجود دار  یلدل ینمتاسفانه به ا

 یرمقام معظم رهب یابالغ هاییاستس یدر راستا یدمجلس با نامهییناز آ ی. بخشدهندیرا نم نامهییناجازه اصالح آ

ظرات خود ن یتخصص هاییسیوندر کم یددارند با ینظر گانیند کند. اگر نما ییرتغ یگذارقانون یوهاصالح ش یبرا

 گرییو د یتخصص یسیوناز ورود طرح به کم یشپ یکیدر دو مرحله که  یندگانکنند اما در حال حاضر نما یانرا ب

  دارند. یشنهادپس از ارائه طرح به صحن مجلس است امکان ارائه پ
 موسسه مطالعاتی تحریریه 

 

https://s20.picofile.com/file/8445125326/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C.pdf.html
https://virgool.io/@Na.Be.Enteghale.Ab/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-oljlhbkhkwfo
https://virgool.io/@Na.Be.Enteghale.Ab/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-oljlhbkhkwfo
https://www.tahririeh.com/news/15138
https://www.tahririeh.com/news/15138
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 کمبود پزشک و تعارض منافع در نظام سالمتها:میزگزد اندیشکده
 7022آذر  02ـ خبرگزاری فارس 

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

ارض کمبود پزشک و تع یتوضع یفارس به بررس یخبرگزار یزگردکشور در م هاییشکدهاند یرانچند تن از رؤسا و مد
 منافع در نظام سالمت پرداختند.

 به یدسترس بودن سخت یا پزشکی خدمات بودن کم مثل مسائل از برخی :معنا اندیشکده رییس دنیوی محسن
 باور یک به مردم عموم بین در پزشکی خطاهای نرسیدن سرانجام به و درمانی مضاعف هایهزینه یا متخصص پزشک
 از یکسری به تاریخی مدت طوالنی برهه یک در ما بلکه نیست تحلیل قابل مدت کوتاه در آن علت و است شده تبدیل

 .دادیم ویژه هایرانت هاگروه
 نافعم تعارض مسئله درگیر که هاحوزه از یکیشریف:  دانشگاه سیاستگذاری پژوهشکده رییس ملکی علی

 کافی نیانسا نیروی تامین و تربیت باید پزشکی علوم هایدانشکده اصلی هدف و وظیفه. است سالمت نظام است،
 در هک است شده تشکیل درمان و پیشگیری بخشی دو از نیز خدمات ارائه بخش هدف طرفی از باشد کیفیت با و

 مردم دنش بیمار کمتر در بخش این نفع یعنی باشد مردم شدن بیمار از جلوگیری هدف تمام باید پیشگیری بخش
 موزشآ بخش با نیز و باهم بخش دو این هم باز که است بیشتر بیمار وجود در نفع درمان بخش در دیگر طرف است. از

 حاضر حال در نیست مشخص و است شده مختل سیستم هایانگیزه اختالط این نتیجه در دارند قرار تعارض در
 داریم؟ مطالبه را کدام او از ما دارد مسئولیت سالمت حوزه در نفر یک وقتی

 ستا موثرها گیریتصمیم در و ناخودآگاه در عمناف تعارض :مقاومتی اقتصاد اندیشکده مدیر رعایا امینی محمد
 صنف نافعم با متناسب که گیردمی تصمیمی اما. گیردمی تصمیم دارد منافع تعارض با که نفهمد شاید هم فرد خود و
 سازمان وقتی مثال، طور به دارد وجود بیشتری قدرت ساختاری منافع تعارض در .است خودش شخصی منافع و

 خود نفع به دائماها آن که بینیممی دارد، پزشکی تخلفات به راجع قضاوت اختیار و وظیفه پزشکی نظام
 کار و ساز در اما شود سپرده پزشک غیر افراد به گیریتصمیم گوییمنمی. شودمی کم مردم نفع و نند گیریتصمیم
 .باشد منافع تعارض نباید گیری تصمیم

 خدمات به آن نیاز لذا و است مواجه سالمندی بحران با سو یک از رانای کشور :ایتان اندیشکده مدیر عیوضی اصغر
 خواهند بازنشسته و اندشده تربیت 12 و 02 هایدهه در که هم پزشکانی دیگر سوی از و شد خواهد دوچندان درمانی

 .شد خواهد نیز تشدید آینده در درمانی خدمات به کشور دسترسی بحران عمال یعنی این شد،
 این هنتیج و هستند مواجه درمانی خدمات پایین دسترسی و گزاف هزینه با ما مردم :محنا اندیشکده مدیر سیفی

 یهقضائ قوه رئیس .وکالت و حقوقیهای بحث چه سالمت حوزه در چه دارد وجود مردم بین عمومی نارضایتی که شده
 هک باشد این دنبال دادستانی آن هک جهت آن از. کند تعیین ویژه دادستان بعنوان نقشی و ماموریت تواندمی

 یا و ناساییش را قضائیه و مقننهها دستگاه سایر بلکه ، اجرایی دستگاه خود در تنها نه که منافع تعارضهای موقعیت
 و نندک شناسایی را کنندنمی رعایت را منافع تعارض با مبارزه اصل را تصمیماتشان در که مدیرانی و افراد روی حتی
 .شود فراهمها آن با خوردبر یزمینه

 خبرگزاری فارس 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000929000271
https://www.farsnews.ir/news/14000929000271


 

 

 

 

 

 16 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 مجلس یبمقامات و مسئوالن در انتظار تصو یدارمدرسه یتممنوع
 7022دی  7ـ  (موزش و پرورشیردولتی وزارت آسازمان مدارس غ یرکلمدسعید صالح )

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 
 

وقت به  یرتوسط وز یاهم بخشنامه 29است در آموزش و پرورش مطرح است و سال  یموضوع تعارض منافع، مدت

 زیکر و نظارت م گذارییاستس یشورا یاعضا یبرا یردولتیمرکز غ یامدرسه  یاندازها ابالغ و صدور مجوز راهاستان

از پست خود  یدبا یاآموزش و پرورش هستند  یرانشورا که اکثرشان مد یممنوع شد و اعضا یردولتیبر مدارس غ

 شان را متوقف کنند.مدرسه یتفعال یدبا یااستعفا دهند 

 اخ
ً
در مجلس مطرح شد و  یردولتیغ یو پرورش یو اداره مدارس و مراکز آموزش یسطرح اصالح قانون تأس یرا

 تمام مقامات در یبرا یدارمدرسه یتکه قانون ممنوع ینبر ا یمبن یردولتیاز طرف سازمان مدارس غ تییشنهاداپ

در  اتیشنهادپ ینکه ا یت مجلس مصوب شد، درصورتیقاآموزش و تحق یسیونمطرح و در کم یابد،کشور گسترش 

  خواهد شد. ییبرسد، ابالغ و اجرا یجهصحن به نت
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 مدیریت تعارض منافع در دستور کار شورای ششم
 7022آذر  02ـ  (شهر تهران یاسالم یشورا رئیسیبنای )سرور یزروپ
 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

 میدارد. اگر به سابقه موضوع نگاه کن یمنافع از موضوعات مهم است که در بحث مبارزه با فساد نقش اساس تعارض

شده است. البته بحث موضوع  یجادا آمیزییضتبع یصورت گرفته و برخوردها ییهااستفادهسوء موارد یدر برخ

 شود. یریجلوگ یطباره نظر دهند که از افراط و تفر یندر ا یدبا ینشود و مشاور یبا دقت نظر بررس یدتعارض منافع با

 نیاست و تالش ما بر ا یدر حال بررسی اصالح قانون تعارض منافع در شهردار یحهشهر تهران ال  یاسالم یشورا در

ه که تمام موضوعات در نظر گرفته شود. ب یرای جامع و فراگ. مصوبهیمداشته باش ینهزم یندر ا یاست که مصوبه خوب

 شود.شهر تهران می یاسالم یمصوبه وارد صحن شورا ینا یزود
 زنامه همشهریرو 

 

 

 گیردهوشمندسازی جلوی تعارض منافع را می
 7022آذر  02ـ  (شهردار تهران) علیرضا زاکانی

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

ر د یتهران گفت: حراست شهردار یدر شهردار یمال ینتام یهاگروه یجادشهردار تهران با اشاره به راهگشا بودن ا

 .یردرا بگ یزتعارض منافع و موارد مفسده انگ یی،سودجو یتوانست جلو یزهوشمندسا یقاز طر یدجد یاقدام
 رجا نیوز 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/01/2630203
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/01/2630203
https://www.hamshahrionline.ir/news/644629
https://www.hamshahrionline.ir/news/644629
https://www.rajanews.com/news/353635
https://www.rajanews.com/news/353635
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 و تعارض منافع یپزشک یتظرف یشچند نکته درباره افزا
 7022دی  0ـ  (مجلس یندهنمای )احمد نادر

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 رشته رشپذی ظرفیت افزایش خصوص در ستاد این جلسه در کشور علمی جامع نقشه ستاد دبیر دعوت به گذشته روز
 :کرد خواهم اشاره جلسه این خصوص در مهم نکته چند به رشتو این در. کردم شرکت پزشکی

 کمبود بحران آینده سال 02 تا جمعیت پیری فعلی روند با و است قطعی کشور در پزشک کمبود ام، گفته که همانطور
 حسطو  ترینعالی در هنوز پزشکی، خدمات به دسترسی کنونی وضع مسببان متاسفانه .است حتمی پزشک

 ورکش عالی آموزش و سالمت نظام اصالح مسیر در اندازیسنگ برای را خود توان تمام و نددار  حضور گیریتصمیم
  .اند گرفته کار به است، مردم نفع به که

  .داشت نخواهد ایمالحظه هیچ انحصارگران برابر در مردم حقوق از دفاع راه در که است داده نشان انقالبی مجلس
 لسمج در فورا و قطعا دهد؛ ترجیح ملی منافع بر را خاص ایعده منافع نگی،فره انقالب عالی شورای که صورتی در

 .کرد خواهیم پیگیری را دندانپزشکی و پزشکی ظرفیت افزایش
 مشرق نیوز 

 

 

 یعدر توز عدالتییتعارض منافع؛ علت کمبود سرانه پزشک و ب
 7022دی  0ـ  (دانشگاه تهران یجامعه شناس یاراستادمیثم مهدیار )

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 تا ما فاصله عالوه به هااستان مراکز و هاشهر کالن و تهران در پزشکان تمرکز یعنی دسترسی در عدالت عدم مسئله
 .ستا سالمت نظام در منافع تعارض مسئله این و هستند دیگر عامل معلول هردو که پزشکی سرانه در جهانی معدل

 مسئله ویاگ که کند ایجاد را فضایی یک و کند مخلوط باهم را مسئله دو این که کندمی سعی پزشکی نظام متاسفانه
 طمتوس از سوم یک با هم باز هاآمار بر وارد ایرادات همه اب و است مشخص هاآمار که درصورتی. نیست پزشک کمبود
 دارنگاهب خودشان که کسانی چون. سالمت نظام در منافع تعارض به برمیگردد مسائل این هردو. هستیم دنیا سرانه
. اندسالمت نظام گذار سیاست و کنندمی طبابت خصوصی بخش در خودشان هستند سالمت نظام خصوصی بخش

 تمام که سالمت الکترونیک پرونده چرا شود،نمی اجرا که خانواده پزشک طرح ارجاع، نظام از اعم گردی مسائل
 شده؟ محور درمان بودن محور سالمت بجای ما سالمت نظام چرا شود؟نمی اجرایی هست اماده زیرساختهایش

. دهیم تقلیل درمان به را متسال ما که شده باعث و دارد وجود که هست منافعی تعارض وجود بخاطر همه هااین
 خودشان و گیرندمی تصمیم پزشکان خود چون همین، بخاطر. هست درمان در پزشکان منفعت و سود چون چرا؟

 زدیکن ببینید را سالمت تحول طرح شما .است کرده حرکت درمان سمت به ما سالمت نظام کنندمی گذاری سیاست
 دهدمی اننش هاآمار درمان؟ یا رفته سالمت سمت به تزریق این ببینید شده تزریق طرح این به تومان میلیارد02222

 جیب و درمان سمت رفته یعنی. متخصص پزشکان کارانه به شده تبدیل رفته مبلغ این از درصد 12 و 02 باالی که
 . است شده ما درمانی مراکز باالدر درآمدی شکاف یک باعث و متخصص پزشکان

 خبرگزاری دانشجو 
 

https://www.mashreghnews.ir/news/1316831
https://www.mashreghnews.ir/news/1316831
https://snn.ir/fa/news/985212
https://snn.ir/fa/news/985212
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 یزشکپ یزاتتجه یبراو بدون تعارض منافع مستقل  یالتلزوم تشک
 7022دی  0ـ  (استاد دانشگاه) یتودشک ینیحس ینعماد الد

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 این و نیست مستقلی تشکیالت دارای پزشکی تجهیزات که است این پزشکی تجهیزات حوزه در چالش ترینمهم
 از یبسیار در. است شده توزیع و تولید واردات، حوزه در پزشکی تجهیزات توسعه در معضالتی بروز باعث مسئله

 یجادا را منافع تعارض نوعی به پزشکی تجهیزات اداره استقالل عدم و شودمی عرضه پزشکی تجهیزات هاداروخانه
 شکیپز  تجهیزات گذاری قیمت بحث در نباید و است پزشکی تجهیزات خریدار نوعی به بهداشت وزارت. کرد خواهد

 ارضتع که شودمی بهینه زمانی هاگذاریسیاست .است حوزه این در نفعذی بهداشت وزارت خود زیرا کند، پیدا ورود
 هداشتب وزیر مجموعه زیر مستقل معاونت یک باید پزشکی تجهیزات کل دارها برای که معتقدم. نشود ایجاد منافع

 .شود کیلتش حوزه این در مستقل نهادی که است بهتر پزشکی تجهیزات حوزه در بیشتر تمرکز برای. شود اندازی راه
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 یپزشک یهزار دانشجو 3 یتظرف یشبا افزا یمخالفت جامعه پزشک
 7022دی  0ـ  (وزارت بهداشت یمعاون آموزش) فردیابوالفضل باقر

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 رفیتظ افزایش بر مبنی فرهنگی انقالب عالی شورای در که تصمیمی خواندن ناپخته ضمن فردباقری ابوالفضل
 کشور تسالم ارکان پزشکی ظرفیت تعیین زمینه در: داشت اظهار بود، شده گرفته پزشکی دانشجوی هزار 0 نهساال
 شورای در همسئل این که نبودند موافق پزشکی ظرفیت نفر هزار سه افزایش با سالمت نظام ارکان. بودند صدایک همه

  .نیاورد رای و شد گیریرای فرهنگی انقالب عالی
 تظرفی افزایش عدم بگوییم اینکه و شناسدمی رابهتر خودش صنف هر است، شده داغ نیز منافع تعارض بحث

 نفر 02 شپذیر ظرفیت ایمدرسه که است این مانند مسئله این. نیست درست است منافع تعارض دلیل به پزشکی
 ظرفیت من گویدمی مدیر تیوق کند؛ پذیرش را نفر ۴2 که شودمی درخواست مدرسه مدیر از اما دارد را آموزدانش

 داری عمناف تعارض که است دلیل این به آموزاندانش پذیرش عدم بگوییم او به ندارم را آموزدانش تعداد این پذیرش
 کشدمی طول سال 70 که داشت توجه باید! بگیرند را تو جای و شوند مدرسه مدیر آینده در آموزاندانش خواهینمی و

 کنندمی مخالفت پزشکی ظرفیت افزایش با دارند امروز که افرادی و برسد تخصصی مقاطع هب پزشکی دانشجوی که
 .نباشند دیگر سال 70 شاید
 تا شود ااجر  باید ارجاع سیستم نیز مشکل این رفع برای. است پزشکان به مردم دسترسی عدم ما مشکالت از یکی

 هرانیت پزشک با است زابل در که پزشکی درآمد اگر د؛شو اصالح باید نیز هاپرداختی بحث. شود حل توزیع مشکل
 در ت،اس دیگر راهکار گزینیبومی. ماندنمی باقی محروم منطقه در خدمت برای پزشک برای ایانگیزه باشد یکی

 تعییر ،موجود هایزیرساخت به باتوجه .بود خواهد گزینیبومی اولویت با پزشکی ظرفیت افزایش نیز راستا همین
 .داشت نخواهیم دانشجویان تعداد در محسوسی

 خبرگزاری پانا 
 

https://www.yjc.news/fa/news/8008083
https://www.yjc.news/fa/news/8008083
http://pana.ir/news/1241863
http://pana.ir/news/1241863


 

 

 

 

 

 

 1400ی  3آذر تا  28 | 76شماره  19

 

 ر نظام سالمتکننده و مقوله تعارض منافع دعرضه ییالقا یتقاضا
 7022دی  0ـ  (سرطان یقاتمرکز تحق یسرئی )اکبر یلسماعمحمد ا

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 مرع طول به ماه چهار تا سه نتوانم آزمایش و عکس آن با که بگیرم آزمایشی و عکس و کنم پیاده را روشی من اگر

 هزار سه از بیش هرسال ایران در. افتدنمی قاتفا غربی کشورهای غالب در امر این. امکرده خالف بیافزایم، بیمارم

 را من که چیزی بنابراین ندارد؛ همراه به بیماران برای عمری طول که شودمی مصرف دارو برای پول تومان میلیارد

 هک است هفته یک از کمتر .ماست کشور در منافع تعارض مقوله و کنندهعرضه القایی تقاضای کند،می نگران

 با بنده که شد صادر بهداشت محترم وزارت طرف از پستان سرطان درمان و تشخیص مورد در دستورالعملی

 به که کاری هر نداریم حق .است موضوع همین مسئله این رد دلیل ترینمهم و کردم رد را آن علمی استدالالت

  کارمان باید. دهیم انجام رسدمی ذهنمان
ً
 یشتریب علم چیزی چنین بخورد؛ او درد به و باشد بیمار فایدهبه مفید حتما

  اینکه. طلبدمی
ً
 کاریچه ندانیم و مباشی نکرده تحقیق و کنیم ایسلیقه تقلید دیگر کشور یک بالینی راهنمای از صرفا

 . است غلطی بسیار کار است، خوب
 سایت خبری انتخاب 

 

 

 ستا یبه جامعه پزشک ینتوه به همه پزشکان،تعارض منافع نسبت دادن 
 7022دی  7ـ  (یعلوم پزشک یزیربرنامه یعال یشورا یردب)ه غالمرضا حسن زاد

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 در زشکانپ بکنند، روانشناسی کار اقتصاددانان یا بکنند اقتصادی یا سیاسی کار شناسان جامعهای جامعه در وقتی

 دافرا اوقات گاهی متاسفانه و است نشده علمی هنوز ما جامعه که است این دهنده نشان بدهند نظر سازی راه مورد

 ما اینکه .شود انجام بدرستی کار دهندنمی اجازه و کنندنمی استفاده درست میاید پیش برایشان کههایی فرصت از

 دوره در چه هک کسانی و پزشکی جامعه به توهین یک نظرم به هستند منافع تعارض درگیر پزشکی جامعه همه بگوییم

  کشیدند، است. زحمت کرونا شرایط در امروز چه و سمقد دفاع

 و علمی جامعه به جفایی ببریم، 00 یا و 0۴های سال کیفیت به را پزشکی دانشجوی تربیت شرایط بخواهیم اگر

 است تادهاف اتفاق کشور مهندسی و پایه علومهای رشته از بعضی در که سرنوشتی دهیم اجازه نباید و است پزشکی

 علمی ستنداتم مبنای بر و باشیم داشته پزشکی علوم در را متوازن توسعه یک باید .بیفتد اتفاق هم شکیپز  علوم در

 نگاهشان هک ببریم سمتی به را افراد و کنیم ایجاد هیجان جامعه در اینکه نه و کنیم ریزی برنامه کشور واقعی نیاز و

 .است قیمنط غیر کار این زیرا شود منفی پزشکی خدوم جامعه به نسبت
 خبرگزاری مفدا 

 
 

https://www.entekhab.ir/fa/news/653635
https://www.entekhab.ir/fa/news/653635
https://mefda.ir/news/262279
https://mefda.ir/news/262279
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 برای نظام مهندسی بخشنامه تعارض منافعهای ناشی از بررسی محدودیت
 7022دی  7ـ  یرضوخراسان  یسازمان نظام مهندس

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 یسازمان نظام مهندس یزبانیهمراه به م أتیشرق کشور و ه ینظام مهندس یهاسازمان یروسا یشیاندنشست هم

از تعرفه نامتناسب نظام مهندسی خراسان رضوی سازمان  سیرئ آذرماه برگزار شد. 02در روز دوشنبه  یخراسان رضو

 یکیتعداد کار، الکترون تیمحدود ن،یمهندس مهیبخشنامه تعارض منافع، ب ها،نهیزم یدر تمام یمات مهندسخد

ان کرد که هر است ادی یبه عنوان مسائل یدر قانون نظام مهندس یها، آموزش اعضا و بازنگرسازمان یهاتیکردن فعال

خود پرداخته و در خصوص  یهادگاهید انیجلسه به بدر  نیدر ادامه حاضر است. ریدرگ نخود با آ طیبه فراخور شرا

 به بحث و تبادل نظر پرداختند. ریموضوعات ز

 یبرا یتیحاکم یهاهر استان و نحوه تعامل با ارگان یشده برا جادیتعارض منافع و مشکالت ا بخشنامه 

 حل آن

 نامه تعارض منافعبخش تیها در هر استان با توجه به حجم ساخت و ساز و محدودنقشه یموضوع بررس 

 تعارض منافع تیبا توجه به محدود یتخصص یهاگروه تیو نحوه فعال لیتشک 

 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 

 
 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

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

 7022آذر  02/  خبرگزاری راوی /سالمت مردم بازیچه تعارض منافع. 

خطر تعارض منافع در حوزه سالمت و بهداشت در حد و اندازه مرز میان مرگ و زندگی است. متاسفانه 
 رد.در ایران قانون مشخصی برای مبارزه با تعارض منافع در حیطه درمان و سالمت وجود ندا

 

 

 

  

http://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=133&newsview=2620
http://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=133&newsview=2620
https://raavi.news/content/131257
https://raavi.news/content/131257
https://raavi.news/content/131257
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 های پرتکرار تعارض منافعموقعیتتحلیل فضای مجازی: 
 های تعارض منافع توجه بیشتری دارندکاربران به چه موقعیت

 
 محمد عادلی

 
گیرد که هرکدام تعاریف و شرایط خاص خود را دارند. در هفته گذشته های مختلفی شکل میتعارض منافع در موقعیت

های تعارض تها به موقعیق گوناگونی از تعارض منافع اشاره کرده بودند که بیشتر آنکاربران فضای مجازی به مصادی
درآمد و وظایف و تعارض منافع ناشی از مقررات گذاری برای خود ارجاع داشتند. کاربران در مورد تعارض درآمد و وظایف 

اند. در بحث از تعارض ناشی از دهبه بروز این موقعیت در نهادهایی مانند شهرداری، وزارت نیرو و... اشاره کر 
گذاری برای خود نیز همچنان این ابهام وجود دارد که در کجا الزم است از تخصص افراد بهره برد و در کجا مقررات

 گذاری را کنترل کرد.باید به دلیل مدیریت تعارض منافع حضور متخصصان در سیاست

 

دهد که دو موقعیت تعارض درآمد و وظایف و تعارض ناشی از تحلیل فضای مجازی در حدود دو سال گذشته نشان می

مون ها پیراتوان در اظهارات آناند که نمونه آن را میگذاری برای خود بیشترین تکرار را از سوی کاربران داشتهمقررات

 به این دو موقعیت و تعاریف آن
ً
اردی کنند اما مونمی ها اشارهوضعیت وکال و پزشکان مشاهده کرد. هرچند کاربران لزوما

 مربوط به این دو نوع است.که مثال می
ً
 زنند، عمدتا

 یی از تعارض درآمد و وظایفهانمونه
توان آن را چنین تعریف کرد: تعارض درآمد و است که می ، تعارض درآمد و وظیفههای تعارض منافعیکی از موقعیت

وظیفه مربوط به موقعیتی است که در آن به دلیل ساختار درآمدی خاص یک سازمان، کارکنان آن سازمان در معرض 

ام وظایف خود کوتاهی کنند تا درآمد بیشتری نصیب خودشان و یا سازمان متبوعشان این خطر قرار بگیرند که در انج

دیگر، کسب منفعت فردی یا سازمانی بیشتر در گرو کوتاهی در انجام وظایف است و همین امر باعث عبارتشود. به

هایی مونهتعریف کاربران به ن ای برای انجام صحیح وظایف خود نداشته باشند. با اینشود که کارکنان سازمان انگیزهمی

اند که به نهادهای مختلفی مربوط بوده است. یکی از کاربران به مشکالت گوناگونی که در از این موقعیت اشاره داشته

 نویسد:هنگام ارائه برخی خدمات برای مردم پیش آمده است اشاره کرده و می

شکالت به وجود آمده رو حلش کنه؟ وقتی سیستم وقتی توانیر از فروش برق درآمد کسب میکنه چرا باید م» 

 «.قضایی از طوالنی شدن فرآیند دادرسی درآمد کسب میکنه چرا باید حلش کنه؟

کنند، کاربر دیگری نیز به فرایند کسب گواهی معاینه فنی پرداخته و به چندین نهاد که از این طریق کسب درآمد می

 اشاره داشته است:

https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
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چهارصد  -۲صد و هشتاد هزار تومن به خود مرکز،  -۱ای[ برایم داشت: ی خودرو ]سلیقهای که معاینه فنهزینه» 

 با مشخصاتی 
ً
هزار تومن انژکتورشویی و شمع، سیصد و بیست هزار تومن به شهرداری )بهانه طرح(؛ و نهایتا

 «.یستمکنه در این سمیمراتب بدتر از آزمون اول، بدون یک کلمه حرف، معاینه فنی گرفتم. تعارض منافع بیداد به

آمیز در ارتباط با مشکل ترافیک و درآمدی که از این راه نصیب شهرداری کاربر دیگری نیز به این موقعیت تعارض

 شود، اشاره داشته است:می

مشکل ترافیک تهران حل نمیشه، چون متولی فروش طرح ترافیک و نهادی که باید این معضل رو حل کنه، هر » 

و این مصداق بارز تعارض منافع میشه. وقتی شهرداری از ترافیک کسب درآمد میکنه چرا باید دو یکی هستند 

 «.حلش کنه؟

 تعارض منافع ناشی از مقررات گذاری برای خود
، تعارض ناشی از مقررات گذاری برای خود است که در آن فرد یا سازمان در تعارض منافعهای یکی دیگر از موقعیت

ام تواند به هنگشود و میدار میگذاری برای خود را عهدهگیرد که همه یا بخشی از مسئولیت مقرراتموقعیتی قرار می

، منافع شخصی یا گروهی خود را مقدم بر منافع عمومی قرار دهد. در فضای مجازی، هاوضع مقررات و دستورالعمل

ات که کاربران بیشترین انتقادهایی است اشاره شده است، این مورد یکی از موقعیت های پیشینشمارههمچنان که در 

اند. پرتکرارترین این اظهارات نیز پیرامون حضور یک پزشک در رأس وزارت بهداشت و درمان در را نسبت به آن داشته

خانه های این وزارتهای مختلف بوده است که به گفته برخی کاربران سبب ارجحیت منافع پزشکان در سیاستدولت

 نویسد:کاربری به همین مسئله در کمیسیون بهداشت مجلس اشاره داشته و میعنوان نمونه شده است. به

طور که مستحضر هستید کمیسیون بهداشت ای از بالیی به نام تعارض منافع در نظام سالمت؛ همانخالصه» 

ی اجراگذاری، اجرای قانون و نظارت بر کنند؛ یعنی در کشور ما قانونمجلس هم جمعی از پزشکان عزیز اداره می

 «.شود. خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی...درست قانون توسط پزشکان انجام می

اما در مقابل کاربران دیگری نیز هستند که با طرح مسئله به این صورت مخالف هستند و بحث لزوم حضور متخصصان 

 نویسند:خ به این کاربر میعنوان نمونه چند تن از کاربران در پاسکشند. بهدر مناصب مرتبط را پیش می

 همینی هست که می» 
ً
فرمایید پس کالً باید متخصصین هر امر در گرایشی جز تخصص اگر تعریف تعارض دقیقا

خودشون فعالیت کنند... یعنی اقتصاددان بیاد کار پزشکی کنه، پزشک بره علوم سیاسی تدریس کنه، معلم بره 

 «.جا میگیدضالب. یک کلمه تعارض منافع یاد گرفتید همهحوزه، روحانی بره گمرک، گمرک بره آب و فا

ها باشه، کمیسیون قضایی مجلس هم نباید دست کمیسیون اقتصادی مجلس هم نباید دست اقتصادخونده» 

طور. همه رو بدن دست یه مشت وپرورش هم همینقضات و وکال باشه، کمیسیون عمران و صنایع و آموزش

 «.سواد...بی
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سازی نظر کارشناسی و کسب وجهه عبارت تعارض منافع را وانی برای ضدیت با عقل و خنثیسیاحان جنگ ر » 

فرض دروغشان هم ها نظر بدهند. پیشبرند. مقصودشان هم مشخص است، متخصص نظر ندهد آنبه کار می

 «.این است متخصصین صالحیت اخالقی و وجدانی و عملی ندارند

ن زنی استفاده کنند اما ایءاستفاده از مفهوم تعارض منافع از آن در راستای انگفارغ از اینکه ممکن است برخی با سو

دهد که چرا الزم است قانون جامع و شفاف مدیریت دودستگی میان نظرات کاربران درباره حضور متخصصان نشان می

انند و نه امکان های مرتبط بازبمتعارض منافع در کشور وجود داشته باشد تا نه متخصصان از حضور در حوزه

کنند  اند این مسئله را مدیریتخوبی توانستهها از موقعیتشان پیش آید. تجربه کشورهای دیگر که بهسوءاستفاده آن

 تواند هردوی این اهداف را محقق سازد.دهد که چنین قانونی تا چه حد مینشان می

 انحصار؛ یکی از پیامدهای تعارض منافع
شود است که سبب می انحصارگیری اند، شکلنافع که همواره کاربران به آن اشاره داشتهیکی از پیامدهای تعارض م

ن شوند. نمونه بارز این وضعیت را چنانچه ای خاص دست باال را داشته و مانع فعالیت دیگراگروهی از افراد در حوزه

توان در حوزه وکالت یا پزشکی مشاهده کرد که وکال و پزشکان خود اند، میبارها تعدادی از کاربران به آن اشاره داشته

گیرند؛ اما یکی از مواردی که در چند هفته گذشته بیشتر از آن صحبت شده در مورد ورود افراد به این حوزه تصمیم می

ر هایی نیز همراه بود. کاربران دوکارهای الکترونیکی بود که با مخالفتبرای کسب اجباری شدن اینماداست، موضوع 

ته پی داش تواند درهای نوین بانک مرکزی به انحصاری که این اقدام میآوریاین هفته با مخاطب قرار دادن معاون فن

 اند:باشد، اشاره کرده

آقای مهرامیان با چه مجوزی شما در حال ادامه انحصار در شبکه پرداخت کشور هستید؟ چطور میخواین تضاد » 

 «.منافع در معاونت خودتون رو تطهیر کنید؟

ام گرفتید! اقدکاش جلو انحصار و تضاد منافع در معاونت فناوری اطالعات بانک مرکزی رو میآقای مهرامیان ای» 

شرکت شاپرک در ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور و پذیرش اینماد اجباری خالف قوانین باالدستی در 

 «.شورای رقابت و دیوان عدالت در حال پیگیری هست
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