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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

  درآمد: اجتماعی کردن عدالت در دیوان عدالت اداری 
 

 عدالت اداری علیه ابالغیه وزیر راه و شهرسازی نزاع در حوزه مهندسی ساختمان و رای ابطال جدید دیوان
 

 کمال رضوی 
 

مناقشه بر سر آخرین تفسیر و بخشنامه وزیر راه و شهرسازی )رستم قاسمی( حول دستورالعمل منع منافع متعارض که 

مه اجرائی قانون ناآیین 32های اخیر خبرساز شده بود، با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند )ج( ماده در ماه

 نظام مهندسی و کنترل ساختمان وارد مرحلۀ جدیدی شده است. 

شده توسط ای اخالقی در نظام مهندسی ابالغنامه رفتار حرفهنظامهای این مناقشه مستلزم بازگشت به بازخوانی ریشه

)عباس آخوندی( است. مطابق ابالغیه مذکور اعضای هیئت مدیره سازمان  2931راه و شهرسازی در تیر  وزیر وقت

ها در دوره تصدی مجاز به ارجاع کار از طریق سازمان استان برای نظارت کنترل نقشه نظام مهندسی ساختمان استان

و در آستانۀ انتخابات نظام  0011در خرداد  1شوند.نبوده و در صورت تخلف مشمول برخورد مراجع انتظامی می

ضمن تاکید بر ابالغیه مذکور، دستور داده  ها، وزیر سابق راه و شهرسازی )محمد اسالمی(مهندسی ساختمان استان

اند، حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان بود که اشخاصی که از قاعده فوق تخطی کرده

ن نیستند و هیئت اجرایی و دستگاه نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز نظام مهندسی ساختمان استا

 صالحیت افراد لحاظ کنند. 

با تغییر دولت و تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط رستم قاسمی بر همین بخشنامه وزیر راه و شهرسازی سابق تاکید 

ها در انتخابات ره نظام مهندسی ساختمان استانشده و این امر مبنای ردصالحیت شماری از اعضای وقت هیئت مدی

رغم بخشنامه مذکور، همچنان در شد. اما رستم قاسمی پا را فراتر نهاده و افرادی را که علی 1100شهریور و مهر 

نامه اجرائی قانون آیین 32بند )ج( ماده انتخابات هیئت مدیره کاندیدا شده بودند با دستور شخصی خود و با استناد به 

در »فاقد صالحیت شرکت در انتخابات نظام مهندسی اعالم کرد. مطابق بند )ج(،  نظام مهندسی و کنترل ساختمان

های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی ها و اطالعیهتوجهی به ابالغیهصورت بی

 « روانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهد شد.پ

                                                           
زمان اموري که زمینه و موجبات اجتناب از تکفل هم»ای اخالقی در نظام مهندسی بر نامه رفتار حرفهنظام 3-1-1. بند 1

 اجتناب از تصدي». این نظام نامه، بر ۶-1-3کند. همچنین بند تاکید می« نمایندگي یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
زمان مسئولیت در دو مرجع که یکي بر دیگری وظیفه نظارتي دارد و خود اظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود هم

 کند. تصریح می« دارد.
ای برای شخص خودداری از قبول سمت یا وکالت یا نمایندگی، یا قبول انجام خدمت حرفه»نامه نیز بر . این نظام3-3-۸بند 

ای است، های مهندسی دارای تعارض منافع یا رقابت حرفهکننده فعلی وی در فعالیتقی که با کارفرما یا استخدامحقیقی یا حقو
 تاکید دارد. « کننده خود.مگر بااطالع کتبی قبلی و کسب موافقت کارفرما یا استخدام

http://news.mrud.ir/news/24098
http://news.mrud.ir/news/24098
https://akhbarsakhteman.com/show_nc/12947/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://akhbarsakhteman.com/show_nc/12947/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://akhbarsakhteman.com/show_nc/12947/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://akhbarsakhteman.com/show_nc/12947/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/116700
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/116700
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در مقابل این اقدامات مدیران نظام مهندسی ساختمان استان و مرکز معترض بوده و معتقد بودند وزیر راه و شهرسازی 

م مهندسی ساختمان است؛ چرا که دستورالعمل منع کاری کرده و درصدد تضعیف نظادر مبادرت به این اقدام، سیاسی

وزارت راه و شهرسازی  129۶های اجرایی ذکرشده در بخشنامه بهمن منافع متعارض در مورد کارکنان سایر دستگاه

ها در دوره شود. به عالوه، مدیران نظام مهندسی به اینکه اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استانعماًل اجرا نمی

های ساختمانی و استفاده از پروانه نظام مهندسی منع شوند، معترض بوده و هیئت مدیره از ارجاع فعالیت عضویت در

 شود. معتقدند این امر تعارض منافع محسوب نمی

راض مبنی بر اعت م مهندسی با وکالت محمود علیزاده طباطبایینفر از اعضای هیئت مدیره نظا 00شکایت در نهایت نیز 

به اعمال بند )ج(، با حکم قاضی حکمتعلی مظفری پذیرفته شده و بر اساس حکم رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت 

 از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزیر از تاریخ تصویب ابطال»اداری، بند )ج( 

 1«شد.

 به معنای لغو بخشنامه
ً
های مربوط به مدیریت تعارض منافع در حوزه راه و شهرسازی این حکم دیوان عدالت اداری اوال

 پروانه اشتغال مهندسانی را که درگیر تعارض منافع شده
ً
ند، تعلیق اند لغو کنیست و تنها اختیار وزیر در اینکه شخصا

 حکم قطعی نیست و ا
ً
حتماال به اعتراض وزارت راه و شهرسازی منجر شود. اما هر چه هست، این اتفاق، شده است. ثانیا

یک موفقیت اولیه برای مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان در جدال با وزارت راه و شهرسازی در پرونده تعارض 

 شود. منافع محسوب می

از منظر کارشناسی، استفاده از پروانه اشتغال ورود به بحث و استدالل طرفین این مسئله، موضوع نوشته ما نیست. 

تواند مصداق تعارض منافع از نوع اشتغال ثانویه یا مهندسی ساختمان از سوی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی می

نظارت بر خود باشد. با این حال، مدیران نظام مهندسی ساختمان سخت در مقابل این تفسیر کارشناسی مقاومت 

ین نمود مقاومت بر سر این موضوع نیز به جز طرح موضوع در فضای عمومی، رجوع به دیوان عدالت کنند. مهمترمی

 های وزرای راه و شهرسازی است. ها و دستورالعملاداری و درخواست ابطال بخشنامه

لف ی مختهای اجرایهایی که در راستای منع تعارض منافع توسط دستگاهها و دستورالعملدر میان مجموعه بخشنامه

ترین موضوع های دولتی صادر شده، امور مربوط به راه و شهرسازی همچنان پرمناقشهتوسط وزرا یا روسای سازمان

سازمان  برای منع کارکنان این بخشنامه رئیس سازمان بهزیستیهای مشابه قبال در مورد بوده است. شکایت از بخشنامه

های مرتبط با فعالیت دولتی رخ داده بود. همچنین مصوبه شورای شهر تهران در مورد در اداره مراکز توانبخشی و خیریه

ز این موارد یک امدیریت تعارض منافع در شهرداری نیز با شکایت به دیوان عدالت اداری مواجه شده بود. اما هیچ

 اند. گستره و استمرار جدل حقوقی در حوزه مهندسی ساختمان را نداشته

 های مرتبطها و دستورالعملحقوقی و شکایت بردن به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه-این مجادالت اداری

 ت، در آینده و در مقابل هرگونههای اخیر مسبوق به سابقه بوده اسبا مدیریت تعارض منافع، عالوه بر اینکه طی سال

                                                           

 . 2، ص. 1100بهمن  31به شن3، روزنامه سازندگی، «ابطال فرمان رستم: حکم دیوان عدالت علیه وزیر راه. »1

https://iriceo.ir/index.php/component/k2/item/34622
https://www.behzisti.ir/news/7117/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://www.behzisti.ir/news/7117/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
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های مختلف جامعه محتمل و بلکه حتمی است. با این وصف سوال اقدام دیگری برای مدیریت تعارض منافع در بخش

این است که ریشه بروز این مسئله چیست و برای حل این موضوع چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، چه اقداماتی باید 

 ها وهای مختلف اجرایی و صنفی با مقاومتبرای مدیریت تعارض منافع در بخشهای عملی صورت گیرد تا تالش

 مناقشات فوق مواجه نگردد؟ 

 یابی و گفتگوی اجتماعی ضرورت اول: تشکل
، به تشریح این نکتۀ کلیدی پرداختیم که مدیریت مین بخش از خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافعپیشتر در ه

تعارض منافع از جنس اعمال اقتدار باال به پایین اداری نیست، بلکه امری اجتماعی است. امر اجتماعی در بدو امر 

کل و غیرمتشکل است. نخست اینکه نزاع بر سر نیازمند اقناع، مشارکت و ایجاد توازن در میان نیروهای اجتماعی متش

مدیریت تعارض منافع در اصناف نظیر پزشکان، وکال، مهندسان، اساتید دانشگاه و ... یا در اجزای حاکمیت مانند 

 در این مناقشات، سویه
ً
ای که نمایندگان مجلس، قضات و امثالهم یک نزاع عریان بر سر منافع اقتصادی است. طبعا

سازی و گفتگو و عقالنیت ارتباطی از منافع مادی مالی بالفصل است، با توصیه و موعظه اخالقی و مجاب واجد منفعت

کوشد از منافع خود محافظت کند. در چارچوب سیستم به تعبیر کند و به هر طریق ممکن میچشمپوشی نمی

صی( سازی سود و منفعت شخیشینههابرماسی، که عقالنیت ابزاری و انتخاب بهترین وسیله برای رسیدن به هدف )ب

زنی توان امیدوار بود که مذاکره اجتماعی و چانهتوان جز این انتظار داشت. اما در همین مرحله نیز میتسلط دارد، نمی

 ها با منافع متعارض کارساز بوده و به تعدیل تدریجی مطالبات طرفین منجر شود. میان گروه

ت که در این مجادالت، طرف دوم وجود ندارد یا اصوال چنین طرفی، فعال یا اما مشکل اصلی در این میان این اس

های دولتی( تبدیل به طرف دوم شده و افتد این است که دولت )دستگاهمتشکل نیست و انچه در عمل اتفاق می

به همین  کشود. اجازه دهید موضوع را با تمسموضوع به نزاع بخش دولتی و بخش صنفی یا حاکمیتی دیگر تبدیل می

 سازمان نظام مهندسی یک سازمان یکپارچه با منافع صنفی واحد نیست. در این 
ً
مصداق اخیر تشریح کنیم: طبعا

های ذینفع وجود دارد. بخش زیادی از مهندسان این سازمان ممکن است با مراتب اقتدار و گروهسازمان انواع سلسله

ه از پروانه اشتغال مهندسی همزمان با تصدی منصب مدیریت در هیئت منافع مدیران سازمان که اصرار بر امکان استفاد

مدیره نظام مهندسی دارند، همراه نبوده و بلکه در مقابل آن بایستند. به عالوه، بخش وسیعی از مهندسان هم هستند 

 در سازمان نظام مهندسی عضو نیستند و به طرق دیگری امرار معاش می
ً
ای قوههای صنفی بالکنند. اینها، گروهکه لزوما

ظام های مدیران سازمان نگیرییافتگی، امکان تاثیرگذاری بر تصمیمات و جهتهستند که به سبب فقدان تشکل

هاست که جامعه مهندسی را ندارند. مشابه همین موضوع در بحث تعارض منافع پزشکان نیز مطرح است. سال

شدن حقوق صنفی خود از سوی پزشکانی که دستی در  پرستاران یا دستیاران پزشکی نسبت به نادیده گرفته

جاد یافتگی، امکان ایسیاستگذاری نظام سالمت و درمان دارند معترض هستند. اما به سبب ضعف یا فقدان تشکل

های صنفی اساتید دانشگاه و توان در مورد کانون وکال، کانونموازنه با صنف مقابل خود را ندارند. همین موضوع را می

 لهم مطرح کرد. امثا

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-housing-urban-councils/17521/
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های طرف میان منافع متعارض گروههای مذکور، دستگاه دولتی به جای آنکه در جایگاه ناظر و داور بیدر فقدان تشکل

مختلف قرار گیرد، وارد مناقشه و نزاع مستقیم با گروه ذینفوذ صنفی شده و چون ناگزیر از ابزار قهریه دولتی برای غلبه 

 به تضعیف تشکلمیبر اصناف مقابل خود بهره 
ً
ز به ای بسا طرف دولتی نیشود.های صنفی هم متهم میگیرد، طبعا

 سبب عدم آشنایی با ظرایف دچار اشتباهاتی در انتخاب بهترین شیوه مدیریت تعارض شود. 

در  ؛دهندتقلیل می« امر اداری»معضل ناشی از این است که دولتمردان، مسئلۀ تعارض منافع و مسائل مشابه را به 

اداری است. یک سویۀ موضوع، موازین و قواعد اداری است، اما سویۀ دیگر، در -حالی که تعارض منافع امر اجتماعی

 های صنفی بدیل نیز بههای متشکل رقیب است. این گروهبطن جامعه ریشه دوانده و مستلزم تحرک اجتماعی گروه

های ا گروهای فرضی ببل برساخت نیست تا بتواند موازنهصورت دستوری و تصنعی توسط مقامات دولتی و حاکمیتی قا

ایین مرکز توان به صورت باال به پصنفی ذینفوذ برقرار کند. برای مثال، تصور اینکه برای ایجاد توازن با کانون وکال، می

ضافه ت موجود اوکالی قوه قضاییه را ایجاد و تقویت کرده و به تدریج از نفوذ کانون وکال کاهش داد، گرهی بر مشکال

ابی یتواند بکوشد که تشکلکند. در عوض، حاکمیت میکرده و حکومت را به مداخله در امور مدنی و صنفی متهم می

های صنفی فاقد تشکل را تسهیل کرده و با رفع موانع تولید تشکل اجتماعی، زمینه مساعد برای رشد و توسعۀ گروه

ترین ها به ایجاد توازن در مناسبات خود بپردازند. رفع موانع تولید، در عامین گروهها پدید آورد تا در درازمدت خود اگروه

شود. این استراتژی چند مزیت مهم برای حاکمیت های مولد کاال و خدمات نیز میشکل خود، شامل رفع موانع تشکل

 به جای اینکه به شکل مستقیم وارد چالش و نزاع با تشکل
ً
 ای شده و متهم به اقتدارگراییرفههای حدر پی دارد: اوال

 از قبل تشکل یافتن اجزای جامعه، گر و تسهیلگردد، خود را در قامت تنظیم
ً
گر قواعد بازی نمودار کرده است؛ ثانیا

ه های صنفی ذینفوذ کاستخود را نیز تقویت کرده است؛ چرا که از حجم فشار و تالش برای تسخیر دولت از سوی گروه

شود. در نهایت اینکه جامعه نیز توانمند و واجد های مذکور از سوی رقبای اقتصادی تعدیل میشار گروهشده و نیروی ف

 شود و این امر پایداری همزمان حکومت و جامعه را به دنبال دارد. صدا می

 اداری« عدالت»ضرورت دوم: اجتماعی کردن عدالت در دیوان 
ه کمیت حاکمیت لنگیده و زمینه را برای ابطال و تعلیق اقدامات اما جدا از مسئلۀ مبنایی فوق، جای دیگری ک

کند، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری یکی از های اجرایی در مدیریت تعارض منافع هموار میدستگاه

 10اد، بر خواهد اعتماد ایجاد کند، اما این ایجاد اعتمارکان دموکراسی است. زتومپکا معتقد است که دموکراسی می

اری و های اداعتمادی به عملکرد دستگاهگانه از نظر وی، بیاعتمادی به قدرت مبتنی است. یکی از اصول دهاصل بی

اعتمادی به قوانین عادی و مجریان آن است که در هر دو مورد، دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار اصل دیگر، بی

 خلق اعتماد تاسیس شده است. 

های مشروعی است که در قانون اساسی و لت اداری جایگاه رجوع شهروندان برای حفظ حقوق و آزادیدیوان عدا

قانون تشکیالت و آیین  1قانون اساسی و ماده  102اند. بر اساس اصل قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده

مات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و » ت اداریدادرسی دیوان عدال
ّ
به منظور رسیدگی به شکایات، تظل

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/853390
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/853390
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/853390
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های دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در آیین نامه

 « گردد.تشکیل می شود زیرنظر رئیس قوه قضاییهنامیده می« دیوان»این قانون به اختصار 

مات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از »قانون مذکور،  10همچنین بر اساس ماده
ّ
رسیدگی به شکایات و تظل

ها و های دولتی و شهرداریها و مؤسسات و شرکتها و سازمانتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه

ها و حدود از جمله صالحیت« ادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنهاسازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نه

 اختیارات دیوان عدالت اداری است. 

ناپذیر یک نظام حکمرانی برای تنظیم روابط عادالنه میان مردم و تردیدی نیست که دیوان عدالت اداری جزء جدایی

ادی دیوان عدالت اداری اقدامات عملی برای منع منافع های دولتی است. اما چرا در سالیان اخیر در مواقع زیدستگاه

 متعارض را ابطال کرده است؟ 

گردد. تا زمانی که قانون جامع و مانعی بخشی از این قضیه به فقدان قانون مادر در مورد مدیریت تعارض منافع بازمی

داری منجر به ابطال برخی برای این موضوع در کشور نداشته باشیم، محتمل است که شکایت به دیوان عدالت ا

نظر  شود و بهتصمیمات مرتبط با تعارض منافع شود. اما موضوع آرای صادره در دیوان فقط به همین مسئله ختم نمی

شده و های اجرایی امری کمترشناختهگونه که تعارض منافع در دستگاهتری دارد. همانهای عمیقرسد ریشهمی

زد سیاستمداران و سیاستگذاران بوده است، در سیستم قضایی و از جمله دیوان بسا مهجور یا مشمول بدفهمی نای

عدالت اداری نیز مشکل نامتعارف بودن این مفهوم وجود دارد. محتمل است که در میان قضات دیوان عدالت، تعارض 

سایی نشده است. لذا منافع همچنان به عنوان عامل بروز ناکارآمدی، تبعیض و در مواردی مفاسد اداری، به خوبی شنا

فعالیت ترویجی در قوۀ قضاییه و از جمله دیوان عدالت برای بسط و توسعۀ مفهومی تعارض منافع و لحاظ کردن صدمات 

و پیامدهای آن امری ضروری است. در سند تحول قضایی به مسئله تعارض منافع اشاره شده، اما در عمل اقدامات 

 قوه با تعارض منافع و پیامدهای آن ضرورت دارد.  عملی بیشتری برای شناسایی ارکان این

 به عدالت فردی تقلیل داده « عدالت»در وجه سوم شاید بتوان این فرض را مطرح کرد که 
ً
در دیوان عدالت اداری غالبا

شود. به عبارت دیگر، قضات دیوان عدالت در اصل، شود و کمتر به بعد اجتماعی عدالت در این دیوان توجه میمی

کنند. هر شخصیت حقیقی یا موریت و وظیفۀ دیوان عدالت را اقامه عدل در حفظ حقوق افراد شاکی قلمداد میما

داند در راستای حفظ حقوق وی و تامین عدالت اقدام به ابطال حقوقی که به دیوان شکایت کند، دیوان وظیفه خود می

 های غیرعادالنه احتمالی کند. تصمیمات و دستورالعمل

تواند به تضعیف حقوق جمعی و عدالت اجتماعی منجر شود. ید توجه کرد که گاه تمرکز بر اقامه حقوق فردی میاما با

 متاثر از فردگرایی حاکم در فقه و اجتهاد شیعه، بر حفظ حقوق فردی 
ً
مذاق و مشرب قضات دیوان عدالت اداری احتماال

پی  گسترده در« اجتماعی»سائلی است که تالی فاسد بیش از حفظ حقوق عامه متکی است. تعارض منافع از جمله م

 شود. اکنون مسئلههای وسیعی از جامعه میدارد و منجر به لطمه دیدن اعتماد عمومی و اعمال تبعیض ناروا علیه بخش

امه، نای از افراد به دیوان عدالت اداری و اقامه دعوی علیه یک تصمیم یا بخشاین است که در مراجعه یک فرد یا مجموعه

 مبانی قانونی حقوق فردی شاکی را مبنای صدور رای قرار دهند یا اینکه به حفظ 
ً
قضات دیوان عدالت اداری باید صرفا
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ت در نگاهی به عدالعدالتی در مقیاس اجتماعی نیز توجه داشته باشند؟ آیا نیمحقوق عامه و مقابله با تبعیض و بی

 در صدور رای، برخی قوانین و مواد  شود کهمفهوم اجتماعی آن منجر به این نمی
ً
قضات دیوان عدالت اداری احتماال

مرتبط را که بر حفظ حقوق عامه تمرکز و تاکید دارد، مبنای استدالل قرار داده و به شکل متفاوتی رای دهند؟ هرچند 

ق به تضییع حقوتواند به شکل دیگری، گاه توجه به مصلحت عامه و عدالت اجتماعی اگر مستدل و موجه نباشد می

رسد تعادل و توازن در رویکرد مبتنی بر حفظ حقوق فردی در صدور رای دیوان عدالت فردی بینجامد، اما به نظر می

 ناپذیر باشد. اداری و حفظ حقوق عامه و عدالت اجتماعی برای تسهیل مدیریت تعارض منافع ضرورتی اجتناب

یت تعارض منافع در بافت حقوقی، اداری و اجتماعی ایران است که های مسیر مدیراینها مسائل و ظرایف و پیچیدگی

تعارض امیدوار بود. اما  تتوان به اقدام زودبازده برای مدیریبدون تامل و تالش چندسویه در هر یک از این ابعاد نمی

اصناف و  همواره این نوید پیش روی ما هست که همین مجموعه اقدامات و فعل و انفعاالت میان نظام حکمرانی،

یابی جامعه، به تدریج انباشتی برای تغییر کیفی در وضعیت نابسامان و های قابل تشکلای و بخشهای حرفهگروه

 آمیز موجود ایجاد کند. تعارض

*** 

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

 یببه تصو 1101بودجه  یقتلف یسیوندر کم یشنهادیپخبر داد:  بودجه قیتلف ونیسیعضو کم ،یعسگر یمهد  

 نیرانظارت بر منع حضور مدامکان  ی،خصوص هاییمارستانب یسهامدار یسازکه به موجب آن با شفاف یدرس

نظام سالمت فراهم  هاییزیو برنامه ر هایریگ یمو مقابله با تعارض منافع در تصم یدر بخش خصوص یدولت

 .دخواهد ش

اعضای نظام مهندسی از اعمال ر خبر داده که شکایت ساختمان کشو یسازمان نظام مهندس سیرئ، احمد خرم 

به ابطال اختیارات مذکور وزیر حق وزیر راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال مهندسان با دستور مستقیم، 

 منجر شده است.  دیوان عدالت اداری توسط

یه در دیدار با رئیس قوه قضاییه، تعارض منافع در اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرما 

 یسوءاستفاده از اطالعات نهانخنگوی دستگاه قضا اند. همزمان سترین عامل نابسامانی خواندهایبورس را ریشه

در پرونده در حال رسیدگی در قوه قضاییه عنوان کرده  مسئوالن بورسبرخی  اتهامات را بخشی از و تعارض منافع 

 است. 

ه و تعدادی از مواد این طرح به تصویب اعضا شد یبررس زیتبر یتعارض منافع در شهردار تیریمد نامهنییطرح آ 

 رسید. 

یک سایت محلی در گیالن با ذکر مواردی مدعی تعارض منافع از نوع ارتباطات خویشاوندی در شهرداری و شورای  

 شهر رشت شد. 

 0211بهمن  42 – امعه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و ج
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 تعارض منافع درحوزه سالمت یریتمد یگام بلند مجلس برا 

 

 1100بهمن 10ـ ( بودجه یقتلف یسیونعضو کم) یعسگر یمهد
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

ه حوز  ینا یاستگذارانو س یراناز مد یبرخ یدر نظام سالمت کشور، سهامدارمهم تعارض منافع  هاییشهاز ر یکی
نظام سالمت از جمله وزارت بهداشت،  یراناساس قانون، مد بر ینکها رغمیاست. عل یخصوص هاییمارستاندر ب

دم ع یلحضور داشته باشند اما به دل یدر بخش خصوص یدنبا یعلوم پزشک یهاو دانشگاه گریمهب یهاسازمان
 ینهمچنان با داشتن سهام در ا یدولت یراناز مد یبرخ ی،خصوص هاییمارستاندر ب یسهامدار یتشفاف

 یدرس یببه تصو 1101بودجه  یقتلف یسیوندر کم یشنهادیاساس پ ینبر ا تعارض منافع هستند. ردچا هایمارستانب
در  یدولت یراننظارت بر منع حضور مدامکان  ی،خصوص هاییمارستانب یسهامدار یسازکه به موجب آن با شفاف

 .دنظام سالمت فراهم خواهد ش هاییزیو برنامه ر هایریگ یمو مقابله با تعارض منافع در تصم یبخش خصوص
 خبرگزاری صدا و سیما 

 

 شد یبررس یزتبر یتعارض منافع در شهردار یریتمد نامهیینمفاد طرح آ 

 

 1100بهمن 10ـ  سایت تحلیلی خبری عصر ایران
 تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها 

 

شهر و شهردار کالنشهر  یاشور  یو اعضا یسماه، با حضور رئبهمن 10روز  یزشهر تبر یشورا یجلسه ینپنجاهم

 یردارتعارض منافع در شه یریتمد نامهیینمفاد آ یبررس یادامه در برگزار شد. یصورت علنبه یزدر عمارت تبر یزتبر

بر  یمبن نامهیینآ ینا 9 ماده حاضر در جلسه قرار گرفت. یاعضا ینامه مورد بررس ینآئ ینا 1۸تا  9مفاد  یز،تبر

 افتیوجه حق در یچهستند، به ه یانحصار یهاو شرکت یزتبر یتابعه شهردار یواحدها یرهمد یأتکه عضو ه یافراد

 ینکهبر ا یمبن نامهیینآ ینا 10 ماده شد. یبشهر تصو یشورا یندارند با موافقت اعضا یتعضو یناز ا یمبلغ

آنها را در سامانه  اییو حقوق و مزا یرانمصوبه مشخصات کامل مد ینموظف است ظرف شش ماه از ابالغ ا یشهردار

لسه حاضر در ج یاعضا یببه تصو یتاو نها یحاضر در جلسه بررس یکنند، توسط اعضا یمنتشر کرده و بروزرسان

 یزهر تبرش یشورا یانتصاب بستگان اعضا ینکهبر ا یمبن یتعارض منافع شهردار یریتمد نامهیینآ 11 ماده .یدرس

شهر  یشورا یاعضا یببه تصو یزبه اطالع شورا برسد ن یدتابعه با یهاکتو شر  یزتبر یدر شهردار یریتیدر عنوان مد

 یبصواز بندها به ت یدر برخ ییراتیبا اعمال تغ یزتبر یتعارض منافع شهردار یریتمد نامهیینآ 1۸تا  13 مفاد .یدرس

 .یدرس یزشهر تبر یاسالم یشورا یاعضا
  سایت تحلیلی خبری عصر ایران 

 
 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3354342
https://www.iribnews.ir/fa/news/3354342
https://www.asriran.com/fa/news/826015
https://www.asriran.com/fa/news/826015
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 یعدالت ادار یوانقروه در د یتعارض منافع عضو سابق شورا ییدتأ 

 

 1100بهمن 10ـ  کردپرس
 تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها 

 

چند منتشر شد. هر یخبرگزار ینقروه در دوره پنجم در ا یسال گذشته بود که گزارش تعارض منافع عضو سابق شورا
رز و آن را تخلف مح ییدکشور وجود تعارض منافع را تأ یان وزارت راه و شهرسازساختم یدفتر توسعه مهندس یرکلمد

ه در دوره قرو یعضو سابق شورا ینرفت که ا یشپ ییمسئله تا جا ینشد.ایعضو شورا انکار م ینا یدانست اما از سو
بود  یعنگار هم باز مدبا تبرئه شدن خبر  یپرداخت و حت یباز خبرنگار کردپرس با عنوان نشر اکاذ یتپنجم به شکا

 یتکاش یاز ورازت راه و شهرساز یعدالت ادار یوانعضو سابق شورا به د ینهمیرد. را دوباره از سر بگ یتتواند شکامی
حکم آمده  ینا درکرد.  ییدرسانه را تأ یندر ا یافتهشد که گزارش انتشار  ییمنجر به صدور رأ یتشکا ینکند و همیم

کنترل ساختمان و بند )و(  ینظام مهندس ییاجرا ینآئ 132و  39ماده  2مطابق تبصره  هینکباتوجه به ا»است که 
و موجبات  زمینهکه  یاز تکفل همزمان امور یدساختمان با یقانون مرقوم اشخاص در ارائه خدمات مهندس 23ماده 

کنان همزمان کار  یتصد ف،یرقابت سالم و اجتناب از اختالل در انجام وظا یلقبول منافع تعارض و تسه یا یدگیرس
 التیمطابق قانون تشک یاسالم یشورا یمرتبط با موضوع قانون مجاز نبوده و اعضا ییاجرا یا یهای نظارتدستگاه

مصوبات شوراها و  یینظارت بر حسن اجرا یفهشهرداران وظ تخابکشور و ان یاسالم یو انتخابات شورا یفوظا
در همان روستا  یتکفل همزمان آنان به اشتغال در امر کارشناس ینبنابرا را دارند یهای مصوب در امور شهردارطرح

د به بن تندابا مقررات اعالم نشده ندارد. فلذا مس یرتیدستورالعمل مغا ۸تعارض منافع بوده و بند  یقشهر از مصاد یا
  «.شودو اعالم می صادر یتحکم به رد شکا یعدالت ادار یواند یدادرس ینو آئ یالتقانون تشک ۸1)ب( از ماده 

 کردپرس 
 

 تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت هزینه و بار مالی دارد 

 

 1100بهمن 10ـ ی( علوم پزشک یزیبرنامه ر یعال یشورا ریدب) المرضا حسن زادهغ
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

را متأثر  سالمتتمام نظام  تواندیباشد که م یمیتصم یکمالک  تواندینم یبر تعارض منافع در قشر پزشک یدتاک

 دو وزارتخانه بزرگ در کشور از یساختار ییراتتغ ینههز دانندیم یموافقان طرح اصالح نظام آموزش پزشک یاکند. آ

ز ا یقیدق یراز وزارت بهداشت تصو یآموزش پزشک ییموافقان جدا یاآ؟ قرار است پرداخت شود یچه کسان یبج

 یدهد ییجا یداب ییرتغ ینا ینهباشد اما هز یرممکن است امکان پذ میستس یک ییرتغ  ؟دارند یتعارض منافع در پزشک

مردم داشته و خواهد داشت.  یبرا یادیز ینههز هایستمراحت است اما ساختن س یلیخ یستمس یک یبشود. تخر

 شود. ینقرار است از کجا تأم ییراتتغ ینا ینهمشخص شود که هز یدبا
 نسیم آنالین 

 
 

https://kurdpress.com/fa/news/26931
https://kurdpress.com/fa/news/26931
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-174/2374596-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-174/2374596-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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  آور داردهزینه سرسام از نظام سالمت  یآموزش پزشکجداسازی 

 

 1100بهمن 10ـ مجلس(  بهداشت و درمان یسیونعضو کم) یگیفاطمه محمدب
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 رتهای نامناسب، عدم تعامل دو وزارت خانه بهداشت و علوم به صویریتهمچون تعارض منافع، وجود مد یمشکالت
ه باعث شده ک یدشا ...و ارشد و  یدر مقاطع دکتر یشناس یستهای زرشته یالنمتناسب، مشکالت فارغ التحص

ت که توجه داش یدفکر کنند اما با تفکیک حوزه آموزش پزشکی از وزارت بهداشتآموزش به  یسیوندوستان ما در کم
کنند.  یزیامه ربرن یدبا یکدیگرتعامل با  یارتخانه برابزرگ را برهم زد؛ دو وز  یساختارها یدمشکالت کوچک نبا یلبه دل

محاسبه . امر هم باشند ینهای اینهبه فکر هز یداز نظام سالمت با یآموزش پزشک ییدهندگان جدا یشنهادپ
 یارهای بسینههز ی،ها و ساختار فعلیمارستاناز ب یهای علوم پزشکها و دانشکدهدانشگاه یجداساز یسرانگشت

ای را قابل اجرا نخواهد کرد. در حوزه تعارض مصوبه ینچن گاهیچکه با محاسبه آن ه داردرا به دنبال  یسرسام آور
 یندر ب ت؟یستعارض منافع ن یدر نظام مهندس یاها تعارض منافع ندارند، آجستجو کرد که کدام رشته یدبا یزمنافع ن

 رفع یبرا یدشود اما بامی یدهموضوع در همه جا د ینا یست؟های وزارت علوم تعارض منافع ندانشگاه یعلم یاته
 وارد عمل شد.  یتو شفاف یحو نظارت صح یقدق یابیو ارزش یابینظام ارز یقای از طریشهآن به صورت ر

  دانشگاه علوم پزشکی البرز 
 

 

 رفع تعارض منافع در نظام ساخت و ساز، نیازمند بازبینی مقررات است 

 

 1100بهمن  1۸ـ  پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان
 در حوزه مسکن و شهرسازی تعارض منافع 

 

 یعطب یگاهشبا توجه به ضرورت وجود و جا یخدمات مهندس یو ارائه سازوی ساختامروزه عرصه یژهوبه و یربازد از
ً
 تا

 تعارضخود را نشان دهد.  یمختلف یهابه شکل تواندیتعارض منافع قرار داشته که م یوعش یهادر هجوم گستره
در ارجاع، کنترل و  یااست و  یخدمات مهندس یدهد که مهندس سهامدار مراکز ارائه رخ یمنافع ممکن است زمان

و کنترل  یمهندسقانون نظام 23 یباشد )بند د ماده یلو ... دخ یاراض یکتفک یاو  یساختمان یهانقشه ییدتأ یا
 یتفعال یش خصوصو هم در بخ یهم در بخش دولت سمهند یک که یتعارض منافع در زمان ین،ساختمان(. همچن

ه از آن است. مهندس ن یتعارض منافع آگاه یالزم در برخورد مؤثر با مسئله ینکته یناول صادق است. یزن کند،یم
مسئله ممکن  نیتوجه داشته باشد ا یدبلکه با یرد،قرار بگ یرممکن است تحت تأث یطیشرا ینبداند که در چن یدبا تنها

رفع تعارض منـافع در نظام  یخدمات توسط مهندسان لطمه بزند. برا یئهاست به اعتماد جامعه نسبت به ارا
 ایهنامهیندر متن قانون وآئ یاتموضوع تعارض منافع به صراحت و با شرح جزئ یدابتدا با یران،وساز در اساخت

جهت  الزم تخلف همراه با مقررات یقمتعـارض و مصـاد ینآن، قوان یاحکام اصل یمآورده شود و ضمن ترس یاجرائ
بهتر  یو در جهت اجرا یدهوساز روشن گردساخت یاقسام تعارض منافع در گستره یریتو مد یشگیریامور، پ یمتنظ

 اصالح شود.  یزن یمال ینامهنظام یژهبه و یسازمان یهانامهها، نظامبخشنامه ینتر الزم است به تبع اوکامل
 پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان 

https://www.abzums.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/1/news/view/15289/91818/Staging
https://www.abzums.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/1/news/view/15289/91818/Staging
https://newsceo.ir/index.php/articles-2/item/10440-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://newsceo.ir/index.php/articles-2/item/10440-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87
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 ی ساختمان مهندس تعارض منافع در نظام مسئلۀ یخچهتار 

 

 1100بهمن  1۸ـ  تاسیسات نیوز
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

ی یهاصالح کهیبود. زمان 1291ماه ساختمان در اسفند یمهندسنظام یهاشروع بحث تعارض منافع در سازمان
مورخ  01/110/۶0013 یشماره ینامه یو کنترل ساختمان ط یمهندسقانون نظام ی اجرائینامهآئین

 ابالغ شد. یبه معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز یوزارت یحوزه یرکلمد یاز سو 03/13/1291
 اشخاص در یکه همه یاکه به اخالق حرفه یاالحاق شد. ماده نامهین( مکرر به آئ3) یماده ییهنامه اصالح ینا در

 09/01/1293 یخاز آن در تار پس. پردازدیکردن آن هستند م یتخود ملزم به رعا یخدمات مهندس یارائه
به مدت  31/03/1293 یخنامه در تارنظام ینساختمان( ابالغ شد که ا یاخالق در مهندس یارفتار حرفه نامه)نظام

 یرزو یآخوند عباس .یدگرد یاجرائ یتقابل یدارا ینونشد و پس از آن به طور قا یآگه یرسم یپانزده روز در روزنامه
و  یمهندسقانون نظام ی اجرائینامهینآئ 132 یرا در خصوص موضوع ماده یهنظر ی ششوقت وزارت راه و شهرساز

 یگریدستورالعمل د 03/11/129۶در مورخ  یگام بعد . درابالغ کرده است 1203کنترل ساختمان مصوب سال 
ا قبول منافع متعارض ر  یاو  یندگیو موجبات نما ینهکه زم یزمان امورهم یرشمنع پذ یالعمل اجرائبا عنوان )دستور 

 . شودیبند ابالغ م 1در  یوقت راه و شهرساز یروز یآخوند یاز سو 03/100/30302 ی( به شمارهآوردیفراهم م
 یصدت یاسالم رقم خورد که یزمان ساختمان یمهندسو خم تعارض منافع در سازمان نظام یچپرپ یرمس یبعد فصل

 129۸ ماهیبهشتارد یدر جلسه .از ابهام ماند یارا قبول کرد و مفهوم تعارض منافع در پاره یوزارت راه و شهرساز
خود عملکرد  یهادر صحبت ینی،حس یاربا حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع، ماز یمرکز یشورا

تمام وقت بودن مجاز اعالم  یلسازمان را به دل یسها را مجاز دانسته و فقط رئآن یاحرفه یتو فعال هایرهمدئتیه
 یصورت گرفت که فضا یزمان عوقت، در خصوص بحث تعارض مناف یروز ی،محمد اسالم یریگموضع یننکرد. اول

 بحث یبود. موضوع یریگدر حال شکل هاساختمان استان یمهندسانتخابات سازماننظام یدوره یننهم
ً
 که مجددا

 یط 13/01/1100در مورخ  یساختمان بدل کرد. اسالم یمهندس یجامعه یتعارض منافع را به موضوع اصل
ان( ساختم یدر مهندس یاخالق ی،ارفتار حرفه ینامه)نظام تأییدها ضمن کل استان یرانخطاب به مد یابخشنامه

موضوع  یسازمان استان اعم از کارشناس یقاز طر یاع کارها که هرنوع ارجاستان یمدیرهیئته یاز اعضا یکهر 
مسئوالن ارجاع خدمات در سازمان استان را مرتکب تخلف  یناند و همچنداشته… ، نظارت، کنترل نقشه و 30 یماده

 ینعناو یهوحدت رو یجادخود جهت ا یربنا به تعب 03/0۶/1100و در مورخ  یدر گام بعد اسالمی دانست. یاحرفه
ز آن را هم ا کنندگانیبرخورد با تخط یرا برشمرد و سلسله مراتب نحوه یو انتظام یاتخلفات حرفه یقاز مصاد یبرخ

ر کسوت د یآوردگاه رستم قاسم ینها اولساختمان استان یمهندسانتخابات سازمان نظام یدوره نهمینکرد.  یینتب
وص در خص یتوسط رستم قاسم یصادره از اسالم یبخشنامهواو به واو  یتکرار انشا بود. یراه و شهرساز یدجد یروز

نمودن ها و الزام داوطلبان به پرانتخابات استان یدوره یننهم یبرگزار یاجرائ یامهنینبحث تعارض منافع وانتشار آئ
ان فرم )تعهدنامه عدم تعارض منافع( احمد خرم را بر آن داشت که با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختم

 ینوانمنافع با استناد به ق رضخود در خصوص بحث تعا یدگاهد یانوزارتخانه، مکاتبه کرده و در آن به طور مفصل به ب
 موجود بپردازد.  هاینامهینو آئ

  تاسیسات نیوز 

https://tasisatnews.com/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86/
https://tasisatnews.com/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86/
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 تعدال یوانتوسط د اختیار وزیر برای تعلیق پروانه مهندسان ساختمانابطال 

 

 1100بهمن  19ـ ( ساختمان کشور یسازمان نظام مهندس یسرئ) احمد خرم
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

 یینامه اجرا ینوارد تخلف در آئو سوء استفاده از م یینامه اجرا ینآئ 32 هبند ج ماد یاز اجرا یبه دنبال اعتراضات ناش
برخورد با سازمان نظام  یالزم، از ابتدا هاییبدون هماهنگ یتوسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز

تا زمان انجام رد یست. ن یاسالم یارکان نظام جمهور ییدها مورد تابرخورد ینمشخص بود که ا یمهندس
  یا یدانفر از کاند 200از  یشباعث شد که ب 32بند ج ماده  یبه اجرا یدز تهدو با استفاده ا یافله هاییتصالح

ً
اساسا

در  شود. یقتعل یشانهاپروانه یواه یهاانصراف بدهند و چنانچه انصراف ندادند به بهانه یدبا تهد یاثبت نام نکنند و 
و بدون  یصورت تلفنو به یلذکر دلتعارض منافع نداشتند، در شب انتخابات بدون  یچگونهرا که ه یتعداد یتنها

  کردند. یترد صالح ی،دادن فرصت اعتراض
 جهیبر گفتگو، تعامل و تفاهم به نت یساختمان کشور مبن یسازمان نظام مهندس یبا اعالم خط مش ینکهپس از ا

مستمر  هایریییگبا پ .یمکن یگیریرا پ یتو شکا یریمخوش سابقه و موفق بهره بگ یکه از وکال یمبر آن شد ید،نرس
ور، کش یو سازمان نظام مهندس یمرکز یشورا یها، اعضااستان هاییرهمد یاتبه اتفاق ه یبقر یتامان اکثر یو ب
 مانو کنترل ساخت یقانون نظام مهندس یینامه اجرا ینآئ 32به ارمغان آورد و بند ج ماده  یدوارکنندهدستاورد ام یناول

 از وزارتخانه را باز کرد. یتشکا یابطال شد و جا یعدالت ادار انیود یعموم یاتتوسط ه یباز روز تصو
  سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 

  یتوسعه فرهنگ قرآن یشوراشرط فقدان تعارض منافع برای عضویت در 

 

 1100بهمن  19ـ ی توسعه فرهنگ قرآنی( منتخب شورا یتهعضو کم) رضا سالمت پناه
 تعارض منافع  در حوزه فرهنگ 

 

ا اشاره به ب ،یطواجد شرا یصاحبنظران امور قرآن یو معرف ییشناسا یمنتخب شورا برا یتهپناه، عضو کمرضا سالمت
آبان، گفت: در جلسه  3۸عضو شورا در پاسخ به فراخوان  یقیصاحبنظران حق یرهتوسعه دا یبرا یمطالبات جامعه قرآن

انتخاب در  یندو فرا یطشرا .یفتدب یقانتخاب به تعو یندر دوم آذر قرار شد ا یتوسعه فرهنگ قرآن یپنجاه و سوم شورا
لسه در ج یتو در نها یمنتخب شورا بازنگر یتهو در کم ینظران امور قرآنصاحببا مشارکت فعاالن و  یشیانددو هم

ستقل م یقیحق یتشرط داشتن شخص یینبا تب یرخانهدب معاون شد. یبپنجاه و چهارم )ششم بهمن( شورا تصو
عارض ت عضو شورا و یهابا دستگاه یشد که افراد رابطه استخدام یینصورت تب یناصطالح در شورا به ا ینگفت: ا

عدم اشتغال »مفهوم به صورت  ینهفته برگزار شد، ا ینا یکشنبهمنتخب که  یتهدر جلسه کم منافع نداشته باشند.
 قرار گرفت. یمورد بررس« عضو شورا یهادستگاه یو استان یمل یستاد یقرآن یهاتمام وقت در بخش

 اخبرگزاری ایکن 
 

 

https://iqna.ir/fa/news/4034944
https://iqna.ir/fa/news/4034944
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وقوع فساد در بورس یشهر ینمهمتر ،تعارض منافع 

 

 1100بهمن  19ـ یه( و تفحص از بازار سرما یقتحق یئته یسرئ)ی الرگان یموسو یدناصرس
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

که با  تاس یدواردراز کرده و ام ییهقوه قضا یخود را به سو یازدست ن یه،و تفحص از بورس و بازار سرما یقتحق یئته
 شود. میترم یهو تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرما یقتحق یندادن ا یجهبه ثمر نشستن و نت

 هاییباز آس یگرد یکی یهناظر بازار سرما یادین.ضعف بناستوقوع فساد در بورس  یشهر ینمهمتر« تعارض منافع»
  .استموجود بازار بورس 

  شبکه خبر 
 

 یامجلس با اژه یندگاندر نشست نما در بازار سرمایه تعارض منافع یبررس  

 

 1100بهمن  30ـ ( اصل نود مجلس یسیونعضو کم)ی احسان ارکان
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

 جبمو یهبه تخلفات رخ داده در بازار سرما یدگیرس یای برااژه ینحجت االسالم والمسلم یجد یگیریاراده و پ
 هیو تفحص از بورس و بازار سرما یقتحق یاته مردم، فعاالن بازار بورس و سهامداران خرد است. یندگاننما یدلگرم

 حوزه مهم دارد. ینبه تخلفات در ا یدگیحل مشکالت و رس یبرا یماه امسال آغاز به کار کرده و برنامه جامعاز آبان 
وع فساد در بورس است اما متاسفانه تاکنون به تذکرات کارشناسان و وق یلها و دال یشهر یناز مهمتر« تعارض منافع»

 این موضوع، صورت نگرفته است.شاهد مثال یمسئوالن دولت یاز سو یخصوص، توجه کاف ینبازار در ا النفعا
 ریتذکرات به وز یرغمعل است.بورس  یعال یو شورا یهای خصوصاز بانک یکی یرهمد یاتهمزمان عضو ه یتفعال

روسه مذکور، هنوز پ یرای مدصرفا رسانه یو استعفا ییسیر یفرد به دولت آقا ینکننده ا یاد به عنوان معرفاقتص
 دارد.  یهگال یکه جا شدهن یگیریپ یو یگزینیجا

  خبرگزاری فارس 
 

 گرایی منافاتی با منع تعارض منافع نداردتخصص  

 

 1100بهمن  1۸ـ زهرا در مجلس( ینمردم آوج و بوئ یندهنما) الله عباسپورروح
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

داشت به یرالزم را در آن قسمت داشته باشد، پس وز یهاو تخصص یطشرا یدبا گیردیقرار م یدر سمت یکس یوقت
ت بخش اس ینمنافع در ا رضتعا یدارد. مساله اساس ییکه سابقه کار اجرا یریهم خوب است پزشک باشد و هم مد

 باشد. یدنبا یبخش یچانحصار و تعارض منافع در ه یعنیباشد،  یدکه نبا
  خبرگزاری برنا 

 
 

https://www.irinn.ir/fa/news/835786
https://www.irinn.ir/fa/news/835786
https://www.farsnews.ir/news/14001120000468
https://www.farsnews.ir/news/14001120000468
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1294693-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1294693-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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 در پرونده اتهامی مسئوالن بورس تعارض منافع  ی وسوءاستفاده از اطالعات نهان 

 

 1100بهمن  30ـ یه( قوه قضائ یسخنگو) یانالله خدائ یحذب
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

نعکس م هابه آن یدگیبورس جهت رس یعال یشورا یاستاز مسئوالن سازمان بورس اوراق بهادار به ر یتخلفات تعداد

 ینا یفریجنبه ک یلبر تکم ی، نظر همکاران مبنییهقوه قضا یسانعکاس پرونده بورس به رئ یرعلت تاخ شده است.

با مبالغ کالن  یورود اشخاص حقوق یپرونده از جمله به صورت مورد یناز موضوعات مطرح درا یبعض است.پرونده 

 دارد. یتر یجد یبه بررس یازبورس بوده است که ن ینزول ندرو آنان در هنگام یهبه بورس زمان رونق بازار و خروج سرما

ست. ااتهامات مطرح در پرونده بورس  یگرمسائل مشابه را از د یگرتعارض منافع و د ی،سوءاستفاده از اطالعات نهان

الزم را همه اسناد و مدارک  یمدار یما آمادگ ارجاع خواهد شد. ییمتعاقبا به مراجع قضا یزاتهامات ن یناسناد ا

 یتا همکاران ما با کمک کارشناسان مجلس شورا یمقرار ده یاسالم یو تفحص مجلس شورا یقتحق یئته یاردراخت

 کنند.  یدگیرس وندهپر  ینبه ا تریقو دق تریجد یاسالم
 خبرگزاری صدا و سیما 

 
 

 ی رشتشهر یریتتعارض منافع در مد یامدهایپ 

 

 1100بهمن  30ـ )خبرنگار توسکا نیوز(  نقی هدایتی
 تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها 

 

با انتصاب  یهرازچندگاه یند، اما وشورشت از منتقدان شهردار محسوب می یشورا یاعضا یتهرچند فعال اکثر

ست به فهر  یالنگ یتحکا یخبر یگاهپا. ها دارددر جلب توجه آن یشورا سع یو بستگان اعضا یکاناز نزد یبخش

از  یاز مداخله بعض یرشت ناش یاز انتصابات شهردار یبرخ.  شهردار رشت اشاره کرده است یلیانتصابات فام

 یشهر نیکه بتوان ا یهای فساد است و در صورتیشهاز ر یکیشورا و نمونه تعارض منافع است . تعارض منافع  یاعضا

 .یابدبروز فساد هم کاهش می یزهآن را طرح نمود، انگ یریتمتناسب جهت مد یشناخت و راهکارها یرا به درست

 عنوانشهر و شهروندان آن به یک یبرا یهرش یریتپرسش را مطرح کرد که وجود تعارض منافع در مد ینا توانیم

ششم رشت  یرود شوراانتظار می خواهد داشت؟ یامدهایچه پ ی،شهر یریتمد هاییاستس ینفعان اصل یذ

بب تعارض س تواندیکه م هایییتو کارکنان و موقع یرانمد یفقرار دهد تا تکل یتطرح تعارض منافع را در اولو یبتصو

بر منافع  یمنافع شهردار یتاولو ینمنظور تضمبه یقانون یفاتتشر یزشود و ن یفع شهردارآنها با منا یمنافع شخص

 .دمشخص گرد… و یشخص
  توسکا نیوز 

 
 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3357866
https://www.iribnews.ir/fa/news/3357866
https://tooskanews.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C/
https://tooskanews.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C/
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تعارض درآمد و وظیفه در احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری 

 

 1100بهمن  30 ـ  (دانشگاه آزاد تهرانحقوق  یعلم یئتعضو ه)عهد یقاسم یدوح
 تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها 

 

ام اقد ینهستند، اما ا یعموم ینگدر دسترس موظف به احداث پارک یطبق منابع مال هایبر اساس قانون، شهردار

 یدوراه ینو ا شودیم هایشهردار یاز منابع درآمد یکیبه عنوان  یسبب از دست رفتن جرائم تخلفات رانندگ

در  اساس ینتعارض منافع دانست بر ا ینوع توانیامر را م ینشده است.علت ا یفهدر انجام وظ یتناقض سازینهمز

مجلس  رودیشده هستند، لذا انتظار م یینتع یشاند و شهروندان بازندگان از پهمواره برنده هایکه شهردار یطیشرا

 ینوانکشور، ق یتعارض منافع و جهت آبادان ینرفع ا یبرا نظرانو استفاده از صاحب یعلم یکردبا رو یاسالم یشورا

 جهت ساخت مناسب شهرها فراهم شود. هایشهردار یبرا یمناسب یزهرساند تا انگ یبرا به تصو یمناسب

درصد از کل  ۶0 یقانون تخلفات رانندگ 32با توجه به بند )الف( ماده  ینکها یطور مثال با اصالح قانون، به جا به

مکلف  هایشهردار یابد،محل اختصاص  هاییداخل محدوده شهرها به شهردار یاز تخلفات رانندگ یناش یدرآمدها

 را پرداخت کنند. دانشهرون یو رانندگ ییراهنما یماز جرا یشوند سهم قابل توجه
  خبرگزاری ایمنا 

 

ها، مولد تعارض منافع ساختاری استگری همزمان سازمانمالکیت و تنظیم 

 

 1100بهمن  31ـ ( تهران بازرگانی مبارزه با فساد اتاق یسیونکم یسرئ) حسن فروزانفرد
  تعارض منافعکلیات 

 

را  خوب یتحاکم هایینهزم تواندیآن م یریتهمان موضوع تعارض منافع است که مد گذارانیاستبودن س ینفعذ

جارت مانند قانون ت ینقوان ی. در بعضایمیدهموضوع نرس اینقانون منسجم در  یککند. متاسفانه ما هنوز به  یجادا

ع موضو  ینا یبرا یروحان یدر دولت آقا آن وجود ندارد. یبرا یو قواعد کلموضوع شده اما قانون مجزا  ینبه ا یاشارات

. تعارض منافع ممکن است همه جا وجود داشته یایددرب یحهدر دست انجام بود که قرار شد به صورت ال  یاقدامات

 یاحتشود به ر مناسب انجام ن یریتاما اگر مد یردشده و تحت نظارت قرار گ یریتاست که با قانون مد ینباشد مهم ا

صورت مقرره وجود ندارد تاکنون به یاقاعده ینرانت شکل دهد. از آنجا که در اقتصاد ما چن یجادا یفضا تواندیم

 یکسان یدگاهاز د یاکه تعهد الزم را دارند  یبا انتخاب کسان شودیم یگرفته نشده است بلکه سع یموضوع جد ینا

بلکه  ستیقابل قبول ن ینواستفاده از تعارض منافع گرفته شود. اما اس یدارند جلو یتصالح کنندیکه انتخاب م

 یادیز هاییتمثال در وزارت بهداشت مسئول یبرا ساختار اصالح شده تا امکان تعارض منافع به حداقل برسد. یدبا

 هد. دیم را هم انجام یمارستانب یاست رگوالتور یمارستانکه خود صاحب ب ینهاد سپرده شده است؛ سازمان یکبه 
 خبرگزاری ایلنا 

 
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/534898-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF 

https://www.imna.ir/news/554263
https://www.imna.ir/news/554263
حسن%20فروزانفرد
حسن%20فروزانفرد
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد: در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض
  

 محمدهادی سبحانیان /  اند؟های طالیی تا چه میزان مانع اجرای قانون شدهتعارض منافع و امضا
 1100بهمن  30باشگاه خبرنگاران جوان// وزارت امور اقتصادی و داراییمعاون سیاستگذاری 

کند، ها ممانعت ایجاد میها به درگاه ملی مجوزیکی از دالیل اصلی که در فرآیند اجرای اتصال درگاه صدور مجوز دستگاه

ی برای برخی از های طالیها دارند. همچنین، کنار گذاشتن امضاهمین موضوع تعارض منافعی است که دستگاه

ها سخت است، اما عزم ما جدی است، همانطور که این موضوع توسط رهبری و ریاست جمهور نیز کارشناسان دستگاه

ها در ها تاکید شده است. بنابراین مساله یک دستگاه نیست؛ مساله ملی است و ما معتقدیم که حتما همه دستگاهبار

 این مسیر گام بردارند.
 

 

  

https://www.yjc.news/fa/news/8055589
https://www.yjc.news/fa/news/8055589
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 پنهان تعارض منافع  یامدهایپای مجازی: تحلیل فض
 نقش تعارض منافع در ناکارآمدی

 

 محمد عادلی 
 

در هفته گذشته کاربران از پیامدهایی از تعارض منافع مانند اثرات آن بر سالمت روان افراد جامعه سخن گفتند که کمتر 
نی وارده بر دانشجویان پزشکی را یادآور سو احمد نادری؛ نماینده مجلس فشار روابه آن پرداخته شده است. از یک

شده است و از سوی دیگر برخی کاربران عدم اقدام مناسب برای بهبود سالمت روان در جامعه را به تعارض منافع پیوند 
همین دلیل  اند. بهداده بودند. عالوه بر این کاربرانی فقدان قانونی مناسب برای مدیریت تعارض منافع را یادآور شده

شوند گویند، با این پرسش کاربران مواجه میکه حتی در مواقعی که برخی مسئوالن از اقدامات خود سخن می است
 که در مورد تعارض منافع چه کرده است.

 

ای تحت عنوان الیحه مدیریت تعارض منافع به مجلس ارائه شد. در همین راستا مجلس در دور دوم دولت روحانی الیحه

رحی را برای مدیرت تعارض منافع آماده کرد که نتیجه آن ایجاد کشمکش بین انتخاب و تصویب شورای اسالمی نیز ط

صویب ر مجلس تبود. با طوالنی شدن این کشمکش سرانجام کلیات طرح تعارض منافع د طرح یا الیحه تعارض منافع

 آمیز نرسیده است. شد اما هنوز این موضوع به سرانجامی موفقیت

 اهمیت قانون مدیریت تعارض منافع
زمانی است که بحث مدیریت تعارض منافع در نظام اداری ایران جا افتاده است و برخی نهادها نیز هرچند مدت

اند؛ اما هنوز قانون جامعی که به این مسئله بپردازد در کشور وجود ندارد. را در این زمینه تدوین کرده هایینامهبخش

در این مدت کشمکش بین طرح و الیحه مدیریت تعارض منافع نیز سبب شده بود که این مسئله همچنان به نتیجه 

حل برخی مشکالت را رسیدگی به این موضوع سبی نرسد. همه این موارد در حالی است که تعدادی از کاربران راهمنا

عنوان نمونه کاربری از برتری اقتصادی سنگاپور پرسیده است که چگونه توانسته است در طی چند دهه به دانند. بهمی

 در پاسخ به وی مسئله تعارض منافع را یادآور شده است: های اقتصادی دنیا تبدیل شود. کاربری دیگریکی از قدرت

 .«زنی و افشای فسادسه قانون ایجاد شه ایران میشه جزو ده تا کشور برتر؛ تعارض منافع، شفافیت، سوت» 

https://iran-bssc.ir/?nonce=555784cb36&s=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87
https://iran-bssc.ir/?nonce=555784cb36&s=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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گونه توان با این کاربر کاماًل موافق بود که با تصویب چند قانون مشکالت کشور به کل حل شوند اما اینهرچند نمی

کرمی؛ نماینده دهد. در همین رابطه مهرداد ویسارات اهمیت موضوع تعارض منافع را در نگاه کاربران نشان میاظه

 نویسد:مجلس نیز به همین موضوع و لزوم تصویب قانون پرداخته و در توییتی می

های تکلیف طرح -۱رئیسه مجلس، دو طرح شفافیت آرای نمایندگان و تعارض منافع را به صحن بیاورد تا هیئت» 

ای و طومارنویسی از شعار شفافیت جمع شود. بساط کاسبی اجتماعی و رسانه -۲فوق برای همیشه روشن شود؛ 

 «.شفافیت حداکثری ضامن سالمت و افزایش سرمایه اجتماعی برای نظام اسالمی است

 اثرات تعارض منافع بر وضعیت سالمت روان جامعه
 اشاره داشته است، در این هفته فراتر تعارض منافع و ظرفیت پزشکیرها به موضوع احمد نادری؛ نماینده مجلس که با

ظهارنظر رای این اهای پزشکی را به این مسئله نسبت داده است. دلیلی که وی برفته و حتی موضوع خودکشی رزیدنت

ها را به سمت تواند سبب فشار کاری بر دانشجویان شده و آنخود آورده مبنی بر این است که کمبود پزشک می

 خودکشی سوق دهد:

های ها )دانشجویان تخصص(، ظرفیت کم پذیرش تخصصترین دالیل انصراف و خودکشی رزیدنتاز مهم» 

ه در شود؛ اساتیدی کیان برای پر کردن جای خالی اساتید میپزشکی است که باعث فشار سنگین بر دانشجو

اند. از معایب سپردن آموزش پزشکی به وزارت بهداری، نابودی آموزش به دلیل تعارض بخش خصوصی مشغول

 «.منافع است

م رغم جدی بودن تعارض منافع در نظاهرچند همچنان کاربرانی با این نظر مخالف هستند و عقیده دارند که علی

 حل مشکالت موجود در جداسازی آموزش از وزارت بهداشت نیست:بهداشت و درمان کشور راه

مشکل تعارض منافع در وزارت بهداشت جدی است اما با جداسازی آموزش پزشکی از بیمارستان هم حل » 

 «.کنهیم خاصیت، غیرکاربردی و انتزاعیهای فعلی وزارت علوم بیشه فقط پزشکی رو هم مثل بقیه رشتهنمی

در سوی دیگر کاربرانی که موافق این جداسازی هستند، برای اثبات درستی نظر خود به نظرات اقتصاددانان متوسل 

کایی گرای آمریاند، میلتون فریدمن؛ اقتصاددان راستشوند. یکی از کسانی که بارها کاربران به وی ارجاع داشتهمی

 دانست، در اینجا به کنترلی بردمن که اختیار همه امور را در دست بازار میاست. این کاربران اشاره دارند که حتی فری

 بازار درمان! اشاره دارد تا انحصار شکل نگیرد:

برشی از نظرات میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل، در باب تعارض منافع » 

 «.ساختاری نظام سالمت. عجیب، تصویر آشنایی است!

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
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 استناد به سخنان فریدمن در ایران ناروا است چراکه نمی
ً
توان در پاسخ، مخالفان این کاربران نیز اشاره دارند که اساسا

 وضعیت سیستم درمانی دو کشور ایران و آمریکا را با یکدیگر مقایسه کرد:

؛ ال از اندیشمندان دارمیک سؤ  های پزشکی داغه.بحث فریدمن در مورد تعارض منافع در تعیین ظرفیت رشته» 

زمانی که فریدمن این نظریه را مطرح کرد در آمریکا به ازای هر آمریکایی چند تخت بیمارستانی، چند تخت 

ترینش به ازای هر تخت چند پزشک وجود داشت؟ مخاطب ای سی یو، چند پرستار و مهمیو، چند تختسیسی

ه با خواندن مطالب فریدمن مسئله تعارض منافع را گذاران و سیاسیون نیست. دوستانی هست کمن سیاست

 «.کنندهای کامالً متفاوت دو کشور اشاره نمیکه به شاخصکنند درحالیمطرح می

عالوه بر اظهارات احمد نادری در مورد نقش تعارض منافع در وضعیت سالمت روان دانشجویان پزشکی، اتفاق دیگری 

دهنده پیامد تعارض منافع در وضعیت سالمت روان کل جامعه ربران آن را نشاننیز در هفته گذشته رخ داد که برخی کا

دانستند. هفته گذشته یکی از خبرهایی که در فضای مجازی با واکنش منفی کاربران مواجه شده بود، انتشار فیلمی می

ع در با اشاره به تعارض منافاکبر رنجبر؛ افسر نیروی انتظامی با قاتل پدرش بود. کاربری از لحظه مواجهه فرزند علی

 نویسد:باره میوزارت بهداشت دراین

شناختی باشد نه در میدان های رواندر چنین حوادثی از حقوق بدیهی کودک است که تحت حمایت و مراقبت» 

 فساد نیست بلکه میگناه چه میای. با کودک بیچنین مواجهه
ً
تواند کنید! نتیجه وضعیت تعارض منافع لزوما

توانی و ناکارآمدی باشد؛ مثل ناتوانی و ناکارآمدی نظام سالمت در رسیدگی به وضعیت سالمت روان در نا

 «.جامعه!
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 های شهرداریجای خالی مدیریت تعارض منافع در برنامه
های خود برای پیگیری وضعیت مسکن سخن گفته است و اعالم کرده است زاکانی؛ شهردار تهران در توییتی از برنامه

 دهد:تشکیل می قرارگاه جهادی مسکندین منظور ب

ای خطاب به همه مدیران ستادی و تفاوت باشد. در بخشنامهتواند نسبت به مسکن مردم بیشهرداری نمی» 

 «.شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کردم

ه است که چرا برای بهبود وضعیت مسکن اهتمامی برای اجرای بخشنامه اما واکنش تعدادی از کاربران به وی این بود

توان که با پیگیری این بخشنامه میمهندسی ساختمان در شهرداری تهران وجود ندارد. درحالیتعارض منافع در نظام

ان در پاسخ به وی عنوان نمونه یکی از کاربر دهد، حل کرد. بهها را میبخشی از مشکالتی را که زاکانی وعده رفع آن

 نوشته است:

 قانون تعارض منافع در نظام» 
ً
مهندسی ساختمان که توسط وزیر وقت راه و شهرسازی با شماره نامه لطفا

ای معطل ابالغ شده و با کارشکنی عده ۱۵۳۱/ ۱۱/ ۵( وزارت راه و شهرسازی به تاریخ ۵۷۵۷۵/۱۱۱/۱۲)

 «.قیه هم الگو بگیرندمانده را از شهرداری محترم اجرا بفرمائید تا ب

 

https://www.isna.ir/news/1400111108416/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400111108416/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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