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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 تضاد منافع یهااستیساز اتخاذ تا ارزیابی درآمد: 
 اهسازمانتعارض منافع در  یهااستیسپیشنهاداتی برای تدوین و اجرای 

 
 افسانه شرکت

 

ثانویه در همه اقدامات و کمک به حفظ اعتماد عمومی تضاد منافع به حداقل رساندن تأثیر منافع  یهااستیسهدف 
هم اگر به  هااستیس نیتر جامعمدیریت تضاد منافع تنها شروع مسیر است. حتی  استیسبه سازمان است. اتخاذ 

خواهند بود. آموزش، رهبری و ارتباطات از مهمترین مواردی هستند که باید در اجرای سیاست  اثریبدرستی اجرا نشوند 
یریت تضاد منافع در نظر گرفت پاسخ به تخلفات در هر سطحی، یکی از اقدامات قاطع در راستای پایبندی به سیاست مد

تعارض منافع است. سنجش اثربخشی این سیاست نیز مستلزم نظارت و ارزیابی مستمر است. این موضوع چیزی بیش 
 ای کلی است. از نظارت بر تضاد منافع فردی بلکه نظارت بر سیاست و فراینده

 

است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت  یاواژه یگذاراستیس

 تأمین مالی یهاتیاولوبه شکل قوانین، اقدامات نظارتی،  توانندیمدر اداره صحیح امور عمومی است. این اقدامات 

. از زمانی که شودیمباشند که توسط یک نهاد دولتی یا نمایندگان آن اعالم و غیره در رابطه با موضوع معینی 

 چهار دهه  یگذاراستیس
ً
به طور کلی یک  .گذردیمبه عنوان یک پارادایم جدید در جهان مطرح شده است، تقریبا

 سیاست عمومی از سه مرحله تشکیل شده است: اتخاذ سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی سیاست.

( که Top-downدر نظر گرفت: رویکرد از باال به پایین ) توانیمعمومی سه رویکرد نظری مجزا را  یهااستیسخاذ در ات

( که در آن Bottom-upبر توانایی دولت مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست است. رویکرد از پایین به باال ) آنتأکید اصلی 

 رویکرد ترکیبی )محلی بازیگران اصلی اتخاد سیاست ه یهابروکرات
ً
( که با ترکیب عناصر Hybridستند و نهایتا

ل فائق دو رویکرد قب یگذاراستیس یهاشکافنظری بر  یهامدلرویکردهای از باال به پایین و از پایین به باال و سایر 

 آمده است.

مومی ع یهااستیس اجرای سیاست عبارت است از انجام یک تصمیم سیاسی، قضایی در راستای قانون. مرحله اجرای

ن مدیرا نیتریقوو  هااستیسمنجر به شکست بهترین  تواندیماز اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه مرحله اجرا 

تمایز م یامرحلهبه عنوان  هااستیسرا برای بخش عمومی به دنبال داشته باشد. اجرای  هانهیهز نیترنیسنگشده و 

سیاستی، اهداف و انتظارات به اقدام و عمل برای حل  یهادهیاچگونه  دهدیمعمومی نشان  یگذاراستیسدر فرایند 

 یابیج آن را مورد ارزید نتایعمومی، با یهااستیس. پس از اجرای شوندیممشکالت و بهبود شرایط اجتماعی تبدیل 

بارتست ع یابیمفصل، ارز یفیافته است. در تعریهای مورد نظر تحقق م که اهداف و رسالتیابینان یم تا اطمیقرار ده
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د برنامه در ا چنیدو  ینسب یاثربخش یابیا ارزشیدر برآورده ساختن اهدافش  یک برنامه ملی یکل یاز سنجش اثربخش

جرا ند ایکمک کرده و فرآ یرد به بهبود برنامه عمومیانجام گ یارزیابی اگر به درست .برآورده ساختن اهداف مشترکشان

 اصالح می
ً
عمومی بیان کردیم، در ادامه  یگذاراستیسکوتاهی که در خصوص فرایند  یمقدمهحال با کند. را دائما

این فرایندها را برای سیاستی همچون مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی ارائه  میکنیمتالش 

 نماییم.

همه اقدامات است. فرض چنین سیاستی آن تضاد منافع به حداقل رساندن تأثیر منافع ثانویه در  یهااستیسهدف 

 سود مالی بر قضاوت اثرگذار است یا فرِد قرارگرفته در موقعیت تعارض منافع فردی  یاحرفهنیست که در 
ً
خاص لزوما

در برخی شرایط این خطر وجود دارد که تصمیمات به طور نابجا  کنندیمفرض  هااستیسغیراخالقی است. بلکه این 

 هدف دوم از اتخاذ تحت تأثیر مالح
ً
تضاد منافع که کمک به حفظ اعتماد  یهااستیسظاتی ناصواب قرار گیرند. عموما

اما اهمیت کمتری از هدف اول ندارد. هنگامی که یک سیستم  ردیگیمعمومی به سازمان است، کمتر مورد توجه قرار 

بر کل جامعه تأثیرگذار است بلکه  تنهانهآن  عواقب شود یاعتمادیبکه منجر به  کندیمعمل  یابگونه)یا سازمان( 

وشیار باشد. باید ه زابیآسممکن است بسیار گسترده و  یاعتمادیبباشد و اثرات چنین  یاعتمادیبمنبع  تواندیم

بود، اگر اعتماد عمومی تضعیف شود ممکن است بازگرداندن آن دشوار باشد. به طور خیلی کلی سه معیار اصلی را 

( و انصاف Transparency( ، شفافیت )Proportionality)برشمرد: معیار تناسب  توانیمیاست تعارض منافع برای هر س

(Fairness.) 

است.  پیشگیرانه و اصالحی یاوهیشدر مدیریت تعارض منافع به  هااستیسمعیار تناسب مستلزم کارآمدی، مؤثر بودن 

 به موانع بروکر  یهاهیروقوانین و 
ً
 یهاتیوقعم. معیار تناسب باید در نحوه برخورد با شوندیماتیک تبدیل پیچیده صرفا

تعارض منافع شفافیت ضروری است.  یهااستیستعارض منافع فردی و سازمانی نیز رعایت شود. در اجرای 

شفاف به زبانی روشن و ساده همراه با توضیحات و اطالعات ضروری باید در دسترس همگان باشند، چه  یهااستیس

. ضروری است هااستیساز جمله مردم. شفافیت برای اجرای عادالنه  نفعانیذافرادی که شامل آن هستند و چه سایر 

مشابه قرار دارند و رفتار متفاوتی برای افرادی  یهاتیموقعاصل انصاف مستلزم رفتار مشابه برای افرادی است که در 

 این -تعارض منافع دارد. اول یهااستیسو مفهوم برای اعمال متفاوت هستند. این اصل حداقل د یهاتیموقعکه در 

وجهی بر یا تأثیر قابل ت رندیگیمباید برای همه کارکنان یا اعضای یک سازمان که تصمیماتی برای سازمان  هااستیس

ت لف متفاومخت یهانقشتضاد منافع باید برای افراد در  یهاهیروو  هااستیس-دوماین تصمیمات دارند اعمال شود. 

باشد. برای یک دانشجوی پزشکی موضوع پذیرش یک نهار کاری از طرف یک شرکت دارویی تعارض منافع است، برای 

یک رهبر ارشد موضوع ممکن است عضویت در هیئت مدیره یک شرکت تولیدکننده محصوالت پزشکی باشد. با این 

تعارض منافع از آنجایی که تمامی اجزای یک سازمان  یهااستیسرویکرد ترکیبی در اتخاذ  رسدیمتوضیحات به نظر 

 از دو رویکرد دیگر باشد. ترمناسبرا درگیر سیاست خواهد کرد 
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د هم اگر به درستی اجرا نشون هااستیس نیترجامعمدیریت تضاد منافع تنها شروع مسیر است. حتی  استیساتخاذ 

ی هر میانی و پایین یهاهیال جمله یک سیاست تعارض منافع در  خواهند بود. اصوال اجرای هر نوع سیاستی از آن اثریب

. آموزش، رهبری و ارتباطات از مهمترین مواردی هستند که باید در اجرای سیاست مدیریت تضاد شودیمسیستم انجام 

 اهسازماناجرای یک سیاست مدیریت تعارض منافع است.  ریناپذییجدامنافع در نظر گرفت. آموزش مداوم بخش 

 پرریسک )مانند یهاتیموقعممکن است آموزش اجباری را برای مدیران و همچنین کارکنان یا پیمانکاران درگیر با 

استخدام، تدارکات، اعطای مجوز و مدیریت قرارداد( در نظر بگیرند. در حالی که آموزش برای همه کارکنان مطلوب 

دیگر ارتباطات مانند  یهاروشکارکنان را از طریق  آگاهی توانیمنیست.  ریپذامکاناست اما همیشه عملی و 

 سازمانی، منشورهای اخالقی و سایر وسائل ارتباط جمعی در سازمان افزایش داد.  یهاخبرنامهویدئوهای کوتاه، 

نقش رهبری در سازمان برای اجرای الگوی سیاست تعارض منافع اساسی است. برای همه درون یک سازمان باید 

رهبران ارشد از این سیاست حمایت کرده و به آن پایبند هستند. یکی از اقدامات قاطع در راستای  روشن باشد که

پایبندی به سیاست تعارض منافع پاسخ به تخلفات در هر سطحی بخصوص سطوح باالی مدیریتی است. این پایبندی 

وجود یک مدیر ارشد به عنوان فردی برای  کامال مشخص باشد. کنندیمو رفتار  ندیگویمباید در آنچه رهبران و مدیران 

اجرای سیاست را تقویت کند. باید به این نکته دقت کرد که  تواندیمراهنمایی و بحث درخصوص مسائل تعارض منافع 

قطعی و ثابت خواهند بود. به همین  هاتیموقعتعارض منافع وجود دارد و به ندرت این  یهاتیموقعانواع بسیاری از 

زمان به نوعی کمیته نظارتی، شخص یا هیئت بازبینی نیاز دارد تا در هر موقعیتی تصمیمات نهایی را اتخاذ دلیل هر سا

 کرده و تعیین کند آیا یک اقدام تضاد منافع است یا خیر؟ 

مورد آخر ارتباطات است. وجود یک استراتژی مؤثر ارتباطی برای حمایت از اجرای سیاست تعارض منافع ضروری است. 

ارتباط باید در بردارنده مواردی همچون نحوه کارکرد و محل دریافت اطالعات، ارتباطات هدفمند با کارکنان سازمان  این

 افراد در مواقع حیاتی مانند شروع یک پروژه یا فعالیت عمومی، تدارکات یا استخدام باشد. یهاتیمسئولو نیز یادآوری 

ابی مستمر است. این موضوع چیزی بیش از نظارت بر تضاد منافع سنجش اثربخشی یک سیاست مستلزم نظارت و ارزی

، مستقل یافراقوهاین نوع نظارت بر عهده دیوانی  شودیمفردی بلکه نظارت بر سیاست و فرایندهای کلی است. توصیه 

برای  ن ابزارینیز به عنوا هازنسوتاز  توانیمو غیرقضایی باشد. همچنین برای نظارت و ارزیابی حسن اجرای قوانین 

 جدید تعارض منافع و البته افزایش اعتماد عمومی نیز استفاده کرد. یهاتیموقعشناخت 

 منابع
 Implementing and Evaluating Your Conflict of Interest Policy and Processes (2018), Victorian 

Public Sector Commission. 

 Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice (2009), Institute of Medicine 

(US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice. 

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

حذف  یردولتیتعارض منافع در صدور مجوز مدارس غخبر داد که آموزش و پرورش  ریوزی، نور وسفی  

 . شودیم

بخشنامه تعارض منافع در دوره گفت: مجلس  یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم ی،فالح یناحمدحس 

 اجرا شود.  هااز جمله استان در تمام سطوح یدمعاونان آموزش و پرورش اجرا شد اما با یگذشته برا

تعارض منافع در  تیریمصوبه مداز بررسی طرح اصالح  شهر تهران یشورا یسخنگوی، نادعل ضار یعل 

 خبر داد. ی شهر تهرانشورا دی  21در جلسه مورخ  تهران یشهردار

ات خدم یگذارتعرفهاظهار داشت: عدم اجرا شدن  رانیا یسازمان نظام پرستار کلسیرئی، گیرزابیمحمد م 

 سال به سبب تعارض منافع است.  21ی و نظام ارجاع بعد از پرستار

با معاون طرح و  یها و فعاالن بخش خصوصتشکل یو اعضا یبازرگان یهااتاق ینشست مشترک روسادر  

صمت از منظر عدم رفع تعارض منافع مورد نقد فعاالن وزارت  یدجد یساختار سازمان صمتبرنامه وزارت 

 اقتصادی قرار گرفت. 

و کار وزارت بهداشت،  طیمرکز سالمت مح دیجد سیبه رئ یادر نامه یاو بهداشت حرفه یشغل یمنیعه اجام 

 در این مرکز شد.  تعارض منافع جادیا یرهایمس ییشناسای خواستار درمان و آموزش پزشک

 
 2011دی  21 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 افعتعارض من جادیا یرهایمس ییشناسابرای  شغلیایمنی جامعه مطالبه 
 2111دی  1ـ  یاو بهداشت حرفه یشغل یمنیجامعه ا

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

و کار وزارت بهداشت، درمان  طیمرکز سالمت مح دیجد سیبه رئ یادر نامه یاو بهداشت حرفه یشغل یمنیجامعه ا
نسبت به اصالح و  جندقیکردند تا  یدواریآنها ابراز ام خود را برشمردند. یصنف یهاخواسته یو آموزش پزشک

به کانون  را «رگذاریو تاث ریخط گاهیجا» نیقبل که ا یهاشده در سال مودهیپ اشتباه یرهایدر مس یادیبن راتییتغ
در یکی از بندهای این نامه مطالبه مبدل ساخته بود، اقدام کند.  یها و تناقضات قانونتعارضات منافع، ترک فعل

 مطرح شده است:  و کار وزارت بهداشت طیمرکز سالمت محتوسط  تعارض منافع جادیا یرهایمس ییشناسا
 یریروند شکل گ یبررس قیدر مرکز سالمت از طر یخوار ژهیو و یتعارض منافع، رانتخوار جادیا یرهایمس ییشناسا»

و  یاو بهداشت حرفه طیشده ارائه دهنده خدمت در حوزه بهداشت مح جادیا یهاو اهداف دفاتر و شرکت تیو ماه
 و تعارض منافع را یانحصارطلب ،یخوار ژهیو نهیزم هک ییهانامه نیها وآئدستورالعمل یها و بررسمسدود نمودن آن

 .«آوردیفراهم م
 ایلنا خبرگزاری 

 

 

 

 گذاری در خدمات پرستاریمانع اجرای نظام تعرفهتعارض منافع 
 2111دی  5ـ ( رانیا یسازمان نظام پرستار کلسیرئ) یگیرزابیمحمد م

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 یکه تقر یمزمن یهایماریب یما برا
ً
 یهااز پنجاه درصد تخت شیو ب شودیرا شامل م مارانیاز شصت درصد ب شیب با

به  ستین ازین مارانیب نیا یخدمات پرستار یگذارکه در صورت تعرفه میدار یراهکار کنند،یرا اشغال م یمارستانیب
. لذا، دهدیرا نم مارستانیحق اقامت در ب ماریب گریو د میفرستیها مبروند، چراکه خدمت را به منزل آن مارستانیب
ال چرا بعد از چهارده س نکهیا اما .کندیم داینجات پ هامارستانیب یو خدمات پرستار تیزیگزاف و یهانهیاز هز ماریب

خدمت  1۹1. اگر اآلن آن فتدیاتفاق ن نیا شودیمخاطر تعارض منافع است. تعارض منافع باعث اجرانشده، به
. اگر ما به فکر مردم، بودجه شودیکم م یادرآمد عده یول شود،یتر حساب ممشترک به اسم پرستار ثبت شود ارزان

 یطرح مراقبت در منزل و پرستار یو مکمل آن اجرا یگذارقانون تعرفه دیاب م،یهست المالتینظام سالمت و ب
رجاع ا ستمی. اگر سمیکن ییرا اجرا یتخصص حوزهبهداشت درمان کشور در  ستمیس دهندهنجات یعنینگر، جامعه

 رد،یشکل بگ نگرامعهج یو مراقبت در منزل و پرستار یخدمات پرستار یگذارزمان تعرفهو هم ردیدر کشور پا بگ
 ای یبه عمل جراح ازین ناخواستهیکه خدا یمگر کس شود،یم ینظام سالمت مردم هدفمند و سامانده یهانهیهز

ست، که اآلن ه یو با امکانات یمجاز یهاپلتفرم همهنیا با برود. مارستانیبه ب دیداشته باشد که با یمشکل حاد
 یفعال شود طب نیما خدمات آنال ینظام پرستار ستمیاآلن در س نیخدمات داد. اگر هم نیصورت آنالبه شودیم

ً
 عتا

 شدهدو باعث نیفقط نبودن اراده و تعارض منافع است. ا یگذار. علت اجرانشدن نظام تعرفهبرندیمردم سودش را م
 که چهارده سال اجرا نشود.

 ایالله خامنهتیدفتر حفظ و نشر آثار آرسانی ایگاه اطالعپ 
 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1173926
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1173926
https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=49230
https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=49230
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 پیگیری تعارض منافع در حوزه غذا و دارو در اتاق تهران
 2111دی  6ـ  روزنامه اعتماد

 تعارض منافع در حوزه سالمت ودرمان 
 

 یسیونمک ینا یشینتهران به مباحث جلسه پ بازرگانی اقتصاد سالمت اتاق یسیونکم یس، رئعرب ینجف محمود
سازمان غذا دارو برگزار شد، اشاره کرد و گفت که حل موضوع تعارض منافع در حوزه سالمت به  یسکه با حضور رئ

ازمان س یتیحاکم یاصالح ساز و کارها اراست ینبوده و در ا یسیونکم یاصل یها یتدر سازمان غذا و دارو از اولو یژهو
عارض ت یریتطرح مد یعرب با اشاره به بررس ینجف است. یگیریسازمان در حال پ یناساسنامه ا ینو تدو غذا و دارو

ه اعضا و مهمانان ب یرکرد، سپس سا یددر حوزه سالمت تاک یسیونمنافع در مجلس، بر ضرورت انعکاس نظرات کم
 FDAدر حوزه غذا و دارو از جمله  یگرد یمطرح کشورها یخصوص پرداخته و مطالعه الگوها ینارائه نظرات خود در ا

 راهگشا دانستند. را
ه درخصوص تضاد منافع در حوز  یبا ارائه گزارش یران،اقتصاد سالمت ا یوناز فدراس یندگیبه نما یمحمد یدرضاحم

 یتیارا در سه سطح فراتر از نظام سالمت، سطح کالن و سطح عمل یدهپد ینا یریتمد یعموم یسالمت، راهکارها
ا اقدام ر  ینالزامات و اقتضائات مبارزه با تضاد منافع را ارائه کرده و مهم تر ینکرد. او همچن ینظام سالمت معرف

ز ا یشتعارض منافع، پ یریتگام در حوزه مد یننخست یددر سازمان غذا و دارو دانست. او گفت: شا یسازشفاف
 آزاد است. یها نهو وجود رسا یتها، موضوع شفاف یرساختو ز یناصالح قوان

 دنیای اقتصاد 
 

 

 یپزشک یتظرف یشتعارض منافع وزارت بهداشت مانع افزا
 2111دی  6ـ  (آبادمردم نجف یندهنمای )ابوالفضل ابوتراب

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

و آن را به  کردندیبه ادغام آموزش در درمان افتخار م 61وزارت بهداشت در سال  یانپزشکان و متول ینکها یرغمعل
طرح  ینا یسال از اجرا ۰1اما اکنون با گذشت  کردندیم یمعرف یاو منحصر به فرد در دن یدروش جد یکعنوان 

ر دکت ی،بعداشت فعل یرمتاسفانه وز .یمبهداشت هست زارتدر بدنه و یدشاهد به وجود آمدن تعارض منافع شد
 از جمله نبود یواه یهابودند به بهانه یعلوم پزشک یهاگسترش دانشگاه یشورا یرکه دب ۰1در دهه  اللهی،ینع

دهه  رموجب تعجب است که د ینر کشور بودند و اد یپزشک یتکاهش ظرف یانپزشک از مجر یتدر ترب یامکانات کاف
 ! یر؟اما اکنون خ یماپزشک داشته یتترب یتظرف ۰1

 یکدر وزرات علوم با تفک یهست که با ادغام دوباره آموزش پزشک یادینیبن یطرح ی،طرح اصالح نظام آموزش پزشک
ا ب ینهمچن شود؛ین تعارض منافع مبرد یندر وزارت بهداشت و از ب یو درمان، موجب اصالح ساختار یستدر ینب

مشکل وزارت بهداشت در  .شودیپزشک در سطح کشور م بودباعث جبران کم یدرصد ۰1ساالنه  یتظرف یشافزا
در  یندگانماو ن یستن یپزشک یتظرف یشعدم افزا یا یشاست و تنها مسئله افزا یمشکل ساختار یک یرون یتترب

 ساختار اشتباه هستند. ینجهت اصالح ا یطرح اصالح آموزش پزشک یبمجلس به دنبال تصو
 خبرگزاری فارس 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3828807-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3828807-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.farsnews.ir/news/14001006000261
https://www.farsnews.ir/news/14001006000261
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 ایجاد مشکل برای بازرسین نظام مهندسی با بخشنامه تعارض منافع
 2111دی  8ـ  (ساختمان یسازمان نظام مهندس یسرئاحمد خرم )

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

ساختمان استان کرمان گفت: وزارتخانه مسکن و  یسازمان نظام مهندس یانتظام یاحمد خرم در جلسه شورا
 نکهیبا اشاره به ا . ویرسد یتعارض منافع است و تا آخر سال احتماال به اتمام م یقمصاد ییندر حال تع یشهرساز

غ شده ابال که در سال گذشته یمطرح شود و با انتقاد از بخشنامه تعارض منافع یرهمد یاتدر ه یدتعارض منافع با
 یشوراها یما مساله دار شده اند و متاسفانه اعضاها ینکرد: بعد از ابالغ بخشنامه تعارض منافع بازرس یداست، تاک

ظام ن یشهرستان ها در حال استعفا دادن هستند و تمام کاشته ها یها یندگیو نما یسازمان نظام مهندس یانتظام
مدافع حقوق ملت باشد و اکنون جامعه مهندس ساختمان دچار مشکل شده و  یدشود.مجلس با ینابود م یمهندس

نهاد  ینا و یندلطمه بب یاسیس یدر کشمکش ها یدنبا یبخش خصوص مجلس مشکل اصالح قانون را حل کند. یدبا
  .یردخود قرار گ یاصل یگاهدر جا یدبا یمدن

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 شودنمیبرطرف  صمتوزارت  یددر ساختار جد ،تعارض منافع
 2111دی  ۰ـ  فعاالن اقتصادی

 تعارض منافع در حوزه صنعت 
 

با معاون طرح و برنامه وزارت  یها و فعاالن بخش خصوصتشکل یو اعضا یبازرگان یهااتاق ینشست مشترک روسا
و  صمتت وزار یدجد یساختار سازمان یو بررس ییننشست تب ینبرگزار شد. موضوع ا یراناتاق ا یزبانیصنعت به م

 بود. ییراتتغ یندرباره ا یو انتقادات بخش خصوص واالتارائه نقطه نظرات، س
یک رد: ک یاننشست ب یندر ا یرانو آب اتاق ا ستیزطیمح یدار،توسعه پا یسیونکم یسرئ ،ییشکرخدا یدفرش

معدن  است، نفعیکه خودش ذ یاوزارتخانه است. وزارتخانه ینوجود تعارض منافع در ا ی در وزارت صمتمشکل جد
وزارت  رانیبزرگ ا یعسهامدار عمده اکثر صنا یکند. وقت گرییمرگوالتور باشد و تنظ تواندیو کارخانه و ارز و .. دارد نم

 انجام دهد. یخود را به درست گرییمتنظ یفوظا خواهدیصنعت است چطور م
ت: گف یمیدرووزارتخانه همچون ا نیوابسته به ا یهاساختار سازمان ییردر مورد تغ یدر پاسخ به انتقاداتمهاجر 
خود را همچون گذشته ادامه خواهند داد.  هاییتو مأمور کنندینم ییریتغ یچوابسته به وزارت صمت ه یهاسازمان

 یهاتکه سهامدار شرک یوجود دارد که قرار شد با توجه به مسئله تعارض منافع تا زمان یگذار یاستبحث مربوط به س
 یداست نبا یکه خود سهامدار شرکت یشود سازمان یکتفک یبا حکمران یاستگذاریس هاییتمسئول یمهست یدولت

قانون انتزاع، تمام  یمعاونت مربوطه در وزارتخانه خواهد بود. با توجه به اجرا یورود کند و متول یگذار یاستدر س
محول شده است و وزارت صمت  یاز صفر تا صد به وزارت جهاد کشاورز یکشاورز یمربوط به کاالها هاییتمأمور
 حوزه ندارد. یندر ا یتیمأمور

 پایگاه خبری اتاق ایران 
 

https://www.isna.ir/news/1400100604152
https://www.isna.ir/news/1400100604152
https://otaghiranonline.ir/news/40952
https://otaghiranonline.ir/news/40952
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 ساختمان قابلیت اصالح دارد بخشنامه تعارض منافع نظام مهندسی
 2111دی  ۰ـ  (مجلس یندهنمایدی )محمد وح

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 یومدربردارنده منافع عم یدبا ینشده و قوان یجاداز سال گذشته در مجلس ا یتشفاف یاجرا یتعارض منافع در راستا
ها و مشاغل وجود داشته دستگاه یدر برخ هایییتمحدود یدبا .شودینباشد مشمول تعارض منافع م اگرباشد و 

 ها نقش یتمحدود ینا یجاددر ا یدر جامعه نشود. سازمان نظام مهندس یمعدود افراد یباشد تا موجب منفعت طلب
ام اصالح دارد. نظ یتاعالم شده است و قابل یادر قالب بخشنامه یتعارض منافع در نظام مهندس دارد. یمهم یاربس

 ساختمان است. یموضوع از اقدامات مهم نظام مهندس ینداده است که ا یشرا افزا یاجتماع یتاب آور یمهندس
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 تعارض منافع یغت یرز« بهداشت و درمان»
 2111دی  ۰ـ  (خبرنگار خبرگزاری قدسی )احمد موسو یدس
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

کشور است که  یدولت یهادر سازمان« تعارض منافع»شده و شناخته جیرا یهااز شکل یکیاشتغال همزمان، 
 بروز فساد شود. سازینهزم تواندیم

 یئتمجلس از درخواست ه یخارج یاستو س یمل یتامن یسیونکم یسخنگو ،ینیزاده مشکمحمود عباس
 یدارا یرانبهداشت مجلس خبر داده که استفاده از مد یسیونبه کم اللهیینارجاع پنج سؤال خود از ع یبرا یسهرئ

 .بودگانه سؤاالت پنج ینبخش ا ینترو مهم یننخست یمنافع در بخش خصوص
در  یکار گرفته شده در وزارت بهداشت و حتارشد به یراناز مد یشمار قابل توجه اظهار داشته ینیمشک زادهعباس

 تهران و یمهم از جمله دانشگاه علوم پزشک یعلوم پزشک یهادانشگاه یاز رؤسا یوزارت و برخ ینسطح معاونان ا
 گذاری،تیاسخش سدر ب یدولت یرانمد ینکها هستند. نفعیو ذ یکشر یاو  کنندیت میفعال یدر بخش خصوص یرهغ

 .یستداشته باشند قابل قبول ن یتواردات و صادرات فعال گذاری،یمتنظارت، ق
: در حوزه بهداشت و درمان و گویدیم یزبهداشت مجلس ن یسیونکم یسرئ یبنا ،یبدیم یرمحمدیم سیدجلیل

ذب ج یها براو ششم توسعه، قانون به صراحت ذکر کرده دانشگاه ومخصوص حوزه درمان در دو برنامه پنج ساله دبه
رداخت مبنا پ ینافراد را بر ا ینکنند و حقوق ا یرواقدام به جذب ن یاییبه صورت تمام وقت جغراف یدبا یعلم یئته

 یو رؤسا انمعاون یر،که قرار است به عنوان وز یافراد کندیم یدتأک یمدار ینهزم ینکه در ا یگریکنند. قانون د
معنا  ینند به اباش یاییانتخاب شوند که تمام وقت جغراف یافراد یاناز م یدکنند با یتفعال یعلوم پزشک یهادانشگاه

 یدولت ستمیس ینکه تعارض منافع وجود داشته باشد ا یستمیدر هر س نداشته باشند. یتفعال یکه در بخش خصوص
هستند  یمستضعف و کمتر برخوردار ردارانببهره بینندیم یبکه آس یقرار خواهد گرفت و کسان یباست که مورد آس
 یمصداق دارد، اما در حوزه علوم پزشک ایینهموضوع در هر زم ین. ایرندخدمات بگ یدولت یستمکه مجبورند از س

 برخوردار است.  اییژهو یتو حساس یتاز اهم یمرو هستچون با مسئله جان، سالمت و درمان مردم روبه
 خبرگزاری قدس آنالین 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/07/2633354
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/07/2633354
http://www.qudsonline.ir/news/782194
http://www.qudsonline.ir/news/782194
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 دیردر تمام سطوح مدنظر قرار گ آموزش و پرورشامه تعارض منافع بخشن
 2111دی  8ـ  (مجلس یقاتآموزش و تحق یسیونعضو کم) یفالح یناحمدحس

 تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی 
 

در مقام  ینکهدارند، در ا یتفعال یریتکه در سطوح مد یمفهوم تعارض منافع روشن است درخصوص افراد
 یصد از هرگونه منافع شخیبا یرند،را در نظر بگ یستمس یازهایو اجرا درست عمل کنند و مصلحت و ن یاستگذاریس

 یشخص؛ متأسفانه در برخ یکاناست، چه خود فرد چه نزد ییاجرا یهاها داشتن پستاز آن یکیبه دور باشند که 
وزارتخانه  ینو مهمتر ینترآموزش و پرورش حساس با آن دستگاه قرارداد نداشتند. یرانمد یکانها نزداز مجموعه

 . کنیمیم ینکشور است را تام هاییرساختکه ز یانسان یرویاست و ما در آموزش و پرورش ن
 یطب یرد،خود را در نظر بگ یمنافع شخص یرمد یکاگر 

ً
نخواهد  و اجرا دل یاستگذاریبه س یدو شا یدآنطور که با عتا

ه بخشنامه تعارض منافع در دوره گذشت باشد. یستمبه ضرر س یدکه شا یردرا در نظر بگخود  منافعداد و ممکن است 
 دیموضوع با ینا یزها ندر استان یحت یرددر تمام سطوح انجام بگ یدمعاونان آموزش و پرورش اجرا شد اما با یبرا

 مدنظر باشد.
 خبرگزاری پانا 

 

 

 نسلی های بازنشستگی و تضاد منافع بینصندوق
 2111دی  ۹ـ  (یبازنشستگ یهاکارشناس صندوقاقتصاددان و یمی )عظ یکاییلم
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

مطرح شده  یبازنشستگ ینقوان یدرباره یشنهاددو پ 2112بودجه  ییحه: در ال یوز(نانصاف یعی )خبرنگارشف یدهسع
 یهاالس یشو افزا یدو سال سن بازنشستگ یشکرده است. افزا یجادعموم مردم ا ینرا در ب یاریبس هاییکه نگران

 .از دو سال به سه سال یحقوق بازنشستگ یمحاسبه یمرجع برا
را بر  یاستدو س یناثر ا یدبا در مورد اثرات این دو پیشنهاد از منظر تعارض منافع معتقد است: میکائیل عظیمی

 توانیمنظر م یکتعارض منافع شد. اما از  هاییلمتفاوت محاسبه کرد و بعد وارد تحل یو دستمزد یشغل یهاگروه
 یکه قبال شاغل بوده و در آستانه یاست. درواقع نسل یکرد و آن تعارض منافع نسل یتعارض منافع را بررس

به طور  یبازنشستگ یها. صندوقدهیمیتر که اکنون شاغل است، قرار ماست را در مقابل نسل جوان یبازنشستگ
کار کند و به صندوق پرداخت کند و نسل سالمند و  یدتر که باهستند؛ نسل جوان ینسلتضاد  یکدچار  یاصول

ار دارند و قر  ینسل یتضادها یننهادها اصوال در معرض چن ینداشته باشد. ا یافتیاز صندوق در یدبازنشسته که با
 دو ینکنند. دست کم ا یتهدا ایینهبه یرتعارض منافع را در مس یناست که ا یننهادها ا یندر ا یهنر حکمران

 . کندیم یترا تقو یتعارض منافع نسل ینا یاستس
 تحلیلی انصاف نیوز –پایگاه خبری  

 

 

http://pana.ir/news/1243133
http://pana.ir/news/1243133
http://www.ensafnews.com/323448
http://www.ensafnews.com/323448
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 ! گذاریتعرفه گری،تعارض منافع در وزارت صمت: مالکیت، تنظیم
 2111دی  8ـ  (یو آب اتاق بازرگان یستز یطمح یسیونکم یسرئ) ییشکرخدا یدفرش
 تعارض منافع در دولت 

 

 گرییمبزرگ کشور بوده و هم تنظ یعاست؛ وزارت صمت هم مالک صنا یموضوع تعارض منافع در وزارت صمت جد
نده مصرف کن یازهایتوجه به ن یوجه عمده وزارت بازرگان است. یزها نتعرفه یشنهاددهندهوزارتخانه پ ین. اکندیم

 یذ یرادو نهاد سخت بود ز ینا ینب یرا در دستور کار داشت. هماهنگ یداز تول یتو معادن حما یعبود و وزارت صنا
 یرانا هیر مد یأتو ه ینسهامداران، مالک یتبه دنبال جلب رضا یعنفعان مختلف داشتند؛ به عنوان مثال وزارت صنا

دو  ین. پس از ادغام ارسیدندیم یتعادل یکمنافع مردم و مصرف کننده بود و به  یحام یخودرو بود و وزارت بازرگان
ست شماست د یزن یتعرفه گمرک یارو اخت یدهست یصاحب شرکت یدشد؛ فرض کن یادز یاروزارتخانه تعارض منافع بس

خودرو  یرانها اشرکت یناز ا یکی مساله اوج تعارض منافع است. نیا ید،درصد هم سهام دار ۰1موارد  ینو عالوه بر ا
کار را  نیطبق سنت ا یروز یرا انتخاب کند ول یرعاملمد یدبا یرهمد یأتبوده و ه یشرکت بورس یکشرکت  یناست؛ ا

مس،  یاز جمله فوالد مبارکه، چادرملو، گل گهر، مل یادیز یهابلکه در شرکت یستشرکت ن ین. فقط هم همکندیم
 یندر ا یریتیوزارت صمت سهام مد ینکهفارغ از ا شودیصمت انتخاب م یرتوسط وز یرعاملمد… ذوب آهن و 

 یدسنگ آهن اشاره کرد؛ فرض کن یگذار یمتق یتبه وضع توانیم یننداشته باشد. همچن یاها داشته باشد شرکت
سهم دولت در چادرملو، گل گهر وسنگان کم باشد و از آن طرف سهمش در فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و ذوب آهن 

 ق یادز
ً
ارکه به دست فوالد مب ترارزانصورت سنگ آهن  یندر ا یراز کندیم یینتع یینسنگ آهن را پا یمتباشد قطعا

ان خودت یمصداق تعارض منافع است. وقت یگرردات ورق دتعرفه وا یین. تعشودیحفظ م یمیدروو منافع ا رسدیم
 کنید؟یم یینچگونه تعرفه واردات را تع یدهست یدکنندهتول

سهام شرکت  یاو  یمیدروو ا یدرووابسته همچون ا یهاها را در سازمانسهام شرکتوزارت صمت،  یددر چارت جد
 کندینم ی. فرقبینندیم… را در معاونت معدن و  گرییماما تنظ بینندیرا در سازمان توسعه تجارت م هایشگاهنما

 کندیم یکه وزارت صمت بنگاهدار یتا وقت شود؟یتعارض منافع حل م یدشما دو واحد را از هم جدا کن ینکها باالخره
 .که در آنها سهام دارد، توجه خواهد کرد ییهابه منافع شرکت گرییمتنظ یندر ا یراکند ز یزن گرییمتنظ تواندینم

 وضع موجود در مورد تعارض منافع حفظ شده است. یددر چارت جد
 خبرگزاری مهر 

 

 

 شودیحذف م یردولتیتعارض منافع در صدور مجوز مدارس غ
 2111دی  22ـ  (آموزش و پرورش یروز) یوسف نوری

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

وابسته  یهامجموعه یاوابسته هستند،  یکشورها مدارس مذهب یردر سا یمدارس خصوص دهدینشان م هایبررس
 نیما هم وابسته هستند و مطلوب ا یردولتیاز مدارس غ یتعداد ها وابسته است.که به سمن یمدارس یا یسابه کل

که در دهه  یبروند همان هدف یشبودن مدارس پ یرانتفاعیهستند به سمت غ یتو ترب یمکه در نظام تعل یاست افراد
 شود. یلموضوع تسه ینتا ا داریمیموضوع تعارض منافع در صدور مجوزها را برم ینوجود داشت همچن 61

 خبرگزاری ایمنا 
 

mehrnews.com/xWNGY
mehrnews.com/xWNGY
https://www.imna.ir/news/544319
https://www.imna.ir/news/544319
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 بررسی اصالح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران
 2111دی  21ـ  (سخنگوی شورای شهر تهرانعلیرضا نادعلی )

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

در  «تهران یتعارض منافع در شهردار تیریاصالح مصوبه مد»طرح  یشهر تهران از بررس یاسالم یشورا یسخنگو

ه ک« تهران یتعارض منافع در شهردار تیریاصالح مصوبه مد»جلسه، طرح  نیگفت: در ا یو صحن شورا خبر داد.

  .ردیگیو تبادل نظر قرار م یبود، مورد بررس دهیاعضا رس بیآذر ماه به تصو 21آن در جلسه  تیفور کی
 برنانیوز 

  

  

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1280958
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1280958
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 های نهادیای مغفول در برخی رویهتعارض منافع؛ مسئلهتحلیل فضای مجازی: 
 توجهی به تعارض منافع در برخی نهادها به دلیل عدم شناخت آنبی

 
 محمد عادلی

 
همه توجهات را به خود جلب کرده بود، مربوط به بازگشت برخی محصوالت کشاورزی در هفته گذشته خبری که بیش از 

ا بوده است. هشده برای آن استفاده از برخی سموم در پرورش آنصادراتی به کشورهای دیگر بود که دلیل اصلی مطرح
هایی بابت فروش این هرچند همچنان ابهاماتی در مورد چرایی این اتفاق وجود دارد اما در فضای مجازی نگرانی

محصوالت در بازار داخلی به وجود آمده است. در این بین سازمان غذا و دارو مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است که 
به دلیل تعارض منافع ممکن است نظارت درستی در این شرایط نداشته باشد و این محصوالت درنهایت به دست مردم 

 برسد.

 

ها در نظام حکمرانی کشور اعم از نظارت بر ی گوناگونی دارد که در اینجا به چندین مورد از آنهاتعارض منافع موقعیت

شده در زیر که گذاری برای خود اشاره شده است. موارد مطرحخود، تعارض درآمد و وظیفه، تعارض وظایف و مقررات

انون مناسب در این حوزه مشکل دیگر آن دهد که فارغ از نبود قبازگویی روایت کاربران فضای مجازی است نشان می

 مسئله مهمی محسوب نمیاست که بسیاری از موقعیت
ً
توان شوند که میهای تعارض منافع در نزد برخی نهادها اساسا

 آن را بیشتر ناشی از عدم شناخت تعارض منافع دانست.

 سالمت غذایی زیر تیغ تعارض منافع

برگشت خوردن های بسیاری چه در فضای مجازی و چه خارج آن داشت، های اخیر یکی از خبرهایی که واکنشدر هفته

از تعدادی از کشورهای مقصد بود. در این بین در فضای مجازی افرادی همچون  محصوالت کشاورزی صادراتی

می علو محمد فاضلی عضو هیئتهای استراتژیک ریاست جمهوری الدین آشنا، رئیس پیشین مرکز بررسیحسام

دانشگاه از لزوم جلوگیری از ورود این محصوالت به بازار داخلی و همچنین دخالت نهادهای نظارتی بودند. محمد 

 فاضلی در توییتر خود نوشت:

خواهد گزارش روشنی از علت برگشت خوردن محصوالت کشاورزی ایران از کشورهای هیچ مقام دولتی نمی» 

خورده حاوی مواد مضر است؟ اداره کنند هم به اندازه محصوالت برگشتذایی که مردم مصرف میدیگر بدهد؟ غ

 «.یک باید گزارش بدهند؟ علت این وضع چیست؟غذا و دارو، وزارت کشاورزی، سازمان استاندارد کدام

عنوان یکی از نهادهای در سازمان غذا و دارو به تعارض منافعکاربران فضای مجازی نیز در پاسخ به این سخنان به 

 نظارتی در این حوزه اشاره کرده و چنین گفته بودند:

https://www.imna.ir/news/544837/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.imna.ir/news/544837/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.imna.ir/news/544837/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
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 افع دارد. سازمانی کهنظارت بر سالمت مواد غذایی، مسئولیت سازمانی است که خود با سالمت مردم تضاد من» 

 «.کنندافسارش دست کسانی است که از بیماری مردم ارتزاق می

 اندیشد. پس خودفریبی است اگر گمانگیرد؛ در دل به دوام مسئله میکسی که بابت حل یک مسئله، حقوق می» 

اجران دارو است کند که در سیطره داروسازان و تتواند تضمین میکنید سالمت غذایی مردم را سازمانی میمی

 «.که نفعشان در بیمار شدن مردم است!

از عجایب! مقدرات غذای کشور را به سازمانی به نام غذا و دارو دادیم. گرچه در عنوان سازمان، غذا بر دارو مقدم » 

سبت ناداره آن را از صدر تا ذیل به داروساز بخشیدیم! از فسادهای ناشی از این تضاد منافع که بگذریم،  آمده ولی

 «.غذای مردم با دارو چیست؟ برای تقاطع منافع غذا و دارو چه کردید؟

 تعارض منافع در سازوکار کمیسیون عالی سوانح 

در خط پنج مترو تهران بود. مریم  تصادف دو قطار متروهای اخیر از ریل خارج شدن و یکی دیگر از خبرهای هفته

در  شته توییتی به این مسئله پرداخت وشکرانی خبرنگار اقتصاد آنالین که گزارشی از این رخداد تهیه کرده بود در ر 

 باره نوشت:در کمیسیون عالی سوانح اشاره کرد. وی دراین موقعیت تعارض منافع نظارت بر خودبخشی از آن به 

یون پرسم اعضای کمیسبهم گفت حادثه مترو در کمیسیون عالی سوانح باید بررسی بشه. میسخنگوی مترو » 

 «.کنن!کیا هستن؟ میگه همین مدیرعامل مترو و معاونش! یعنی مدیرای مترو خودشون به خودشون نظارت می

 گذاری برای خود در نظام داروییمقررات

ر آن اشاره کرد، تعیین حق فنی داروخانه توسط انجمن داروسازان توان به تعارض منافع دیکی از سازوکارهایی که می

دیوان عدالت  2۰88که در سال گذاری برای خود است. درحالیاست که از مصادیق موقعیت تعارض منافع مقررات

دور صرغم های مختلف نیز علیاداری رأی به ممنوعیت دریافت حق فنی داده بود، اما این مسئله عملی نشد و در دولت

شود. یک از کاربران در مورد دریافت این حق فنی از سوی توجهی میچندباره حکم از سوی این نهاد هنوز به آن بی

 ها اشاره کرده است کهداروخانه

شما فکر کنید در یک نسخه الکترونیک بیش از دو دارو نوشته شده باشد و بیمار به دلیل کمبود یا نبود دارو در » 

سه داروخانه )و بیشتر( مختلف مراجعه کند؛ عمالً باالی ده هزار تومان فقط باید بابت حق فنی  یک داروخانه، به

گفت: مشکل از کند؟ انجمن داروسازان! آن بنده خدا راست میهای حق فنی را کی ابالغ میبپردازد! تعرفه

 «.سیستم است

 تعارض وظایف در وزارت بهداشت

 های گذشته به اظهارنظرهایاز موافقان افزایش ظرفیت پزشکی است و در هفتهاحمد نادری، نماینده مجلس که یکی 

مختلف پیرامون این موضوع پرداخته است، در این هفته نیز در چند نوبت به این مسئله و تعارض منافع پزشکان در 

https://www.yjc.news/fa/news/8006633/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%80-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8006633/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%80-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/9311/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/9311/
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خود  ار هستند، از پیگیریداند که در پی انحصمخالفت با آن اشاره کرده بود. وی که مخالفان این اقدام را پزشکانی می

های خود بر لزوم جدایی آموزش در مجلس برای این موضوع و شکستن انحصار سخن گفته است. وی که در توییت

 داند:پزشکی از وزارت بهداشت تأکید دارد، این دو وظیفه را برای این وزارتخانه در تعارض با یکدیگر می

ای از شورای عالی های عدالت اجتماعی است. امروز در مصاحبههترین حوز عدالت در درمان و آموزش از اصلی» 

انقالب فرهنگی خواستم قاطعانه به انحصار پزشکی پایان دهد؛ اما راهکار اصلی انتزاع آموزش پزشکی از وزارت 

 «.بهداشت است و در مجلس این موضوع را پیگیری خواهم کرد

 تعارض منافعدرخواست از قوه قضاییه برای ورود به مسئله 

هایی برای مدیریت نامهوپرورش و وزارت نیرو هرکدام بخشهای مختلفی همچون وزارت آموزشکه وزارتخانهدرحالی

برای آن تدارک دیده بودند اما  ایطرح و الیحهاند و در دو سال گذشته نیز دولت و مجلس تعارض منافع تدوین کرده

روست که برخی کاربران در موارد مختلف از رئیس سرانجام مانده است. ازاینوضعیت قانون تعارض منافع همچنان بی

اند به این مسئله ورود کند، هرچند در مورد سازمان ثبت اسناد، این درخواست منطقی به نظر قوه قضاییه خواسته

شود، امادر برخی موارد مشخص نیست کاربران ، چرا که این سازمان زیرمجموعه قوۀ قضاییه محسوب میرسدمی

 ها در ادامه آمده است:اند. چند مورد از این توییتمذکور بر اساس چه قانونی خواستار مداخله قوه قضاییه شده

ا توجه شود بدی و معامالتی مشغول به کار میهای اقتصااسناد در بنگاهای! وقتی یک کارمند اداره ثبتآقای اژه» 

 باختگان وارد آورد. درتواند با تبانی صدمات جدی به مالبه اینکه اطالعات اموال ثبتی مردم دستش هست می

 دستور منع ورود آن
ً
 «.ها را به این امور صادر نماییدراستای تعارض منافع سریعا

ای هوکارهای اینترنتی و شرکتای ما کسبمین هست. جناب اژهوقتی میگیم تضاد منافع داره موج میزنه ه» 

کنیم به فساد، انحصار علنی و تعارض منافع معاونت فناوری اطالعات بانک مرکزی یار از شما تقاضا میپرداخت

 «.های پرداخت بانک مرکزی ورود کنید و اجازه ندید بیشتر از این ظلم صورت بگیره!و اداره نظام
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