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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 زوی یک قیچیدرآمد: انحصار و تعارض منافع دو با
 انحصار در مجوزهای کسب و کار

 
 افسانه شرکت

 
برای ممانعت از ورود به بازار است. نتیجه بازارهای  نفعانیذ منشأ قدرت انحصاری در اعطای مجوزها، قدرت  

 هانحصاری قیمت باالتر، تولید محدودتر و ناکارآمدی است. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، ب
میلیارد تومان، مجوز  1ایجاد بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها با اعداد و رقم نجومی خواهد شد. مجوز نانوایی 

که پیامد تعارض منافع صاحبان  رسدیممیلیارد تومان در بازار به فروش  5میلیارد تومان و مجوز سردفتری  3 هاداروخانه
 و از تکلیف دولت به شفاف کردن اطالعات هاسالپس از گذشت  متاسفانه. کسب و کار از ایجاد رقابت در بازار است

 به شدت زیاد است. و نهادهای صدور مجوز هادستگاهدر برخی  نفعانیذ رفع انحصارات هنوز قدرت 

 

ار ز میان این دو با هاتفاوت نیتریاصلانحصار و رقابت از عوامل اساسی در ساختار بازارهای اقتصادی است. یکی از 

یا اصناف از طریق مجوزدهی تعیین  گذارقانون. موانع ورود به هر بازاری را هاستآنسهولت ورود فروشندگان جدید به 

ورود فروشندگان جدید به بازار منافع و موقعیت سایر فروشندگانی که در بازار وجود دارند را تهدید  کهیزمان. کنندیم

تلفی مانند مخ یهابهانهاستفاده از قدرت بازاری یا رانتی که در اختیار دارند یا به  به مقابله پرداخته، با نفعانیذکند، 

یا فرایند دریافت مجوز را برای آنان دشوار و زمانبر خواهند  کنندیمبه آن بازار جلوگیری  واردانتازهاز ورود  1اشباع بازار

 از ذینفعان در بازار است. یاعدهجویی کرد. بنابراین، انحصار )به استثناء انحصار طبیعی( پیامد سود

 از  
ً
نتیجه بازارهای انحصاری قیمت باالتر، تولید محدودتر و ناکارآمدی است. مشکل ناکارآمدی انحصارات غالبا

مسائل است، چراکه به محض ایجاد انحصار و ممانعت انحصارگر از ورود سایرین به بازار، دیگر مجبور نخواهد  نیترقیعم

طحی که تا هر س یوربهرهخود را بدون افزایش در کیفیت و  یهامتیق تواندیمیر تولیدکنندگان رقابت کند و بود با سا

محصوالت و خدمات خود را با هر سطحی از کیفیت ارائه کرده و سود خوبی  تواندیمبخواهد باال ببرد. بنابراین انحصارگر 

 نیز بدست آورد. 

                                                           

صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار ممنوع است، اما این حکم  44کلی اصل  یهااستیس( قانون اجرای 7به موجب ماده ). 1

 .شودیمقانونی در عمل نقض 
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 گذاریگذاری و قاعدهابل توضیح است: نهادهایی مرجع صدور مجوز یا تعرفهاین انحصارطلبی با تعارض منافع ق

شوند که خود ذینفع هستند. در نتیجه در دوراهی انتخاب میان حفظ انحصار و تضمین منافع شخصی یا شکستن می

 کنند. انحصار و عمومی کردن منافع حاصل از رقابت و عدم انحصار، شق اول را انتخاب می

: در بسیاری از موارد قدرت انحصاری ناشی از قانون شودیمانحصاری در اعطای مجوز از دو طریق ایجاد  منشأ قدرت

است که در یک مقطع زمانی خاص و بنابر مصلحتی بوجود آمده؛ اما، با گذشت زمان تجدید نظری در مورد  یامصوبهیا 

ر آن بازار در مقطع زمانی خاص قابل دفاع باشد اما فلسفه ایجاد آن صورت نگرفته است. اگرچه فلسفه ایجاد انحصار د

این مصلحت در زمان کنونی متنفی است. در این حالت افراد موجود در بازار مانع از تغییر قانون با اعمال فشار به 

تا سود انحصاری خود را از دست ندهند. مثال بارز آن مجوز تأسیس داروخانه به دلیل  شوندیمصاحبان قدرت 

ت حد نصاب جمعیت در بخشنامه سازمان غذا و دارو، مجوز وکالت به دلیل تعیین ظرفیت آزمون وکالت توسط محدودی

 است.  ( قانون دفاتر اسناد رسمی96ماده )وکال و مجوز سردفترداری به دلیل 

ین ت است. مثال اتعدادی از مجوزها نیز به دلیل همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص به سختی قابل دریاف

ز ، مجویاارانهی، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یاارانهیمجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد مورد 

پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز موسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی است که با رانت یا یارانه همراه 

 است.

ی داوطلبان جدید ورود به بازار، به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها با اعداد و رقم صادر نکردن مجوز برا

میلیارد تومان  5میلیارد تومان و مجوز سردفتری  3 هاداروخانهمیلیارد تومان، مجوز  1نجومی خواهد شد، مجوز نانوایی 

انحصاری در اعطای مجوزهای کسب و کار آن است که  . یکی دیگر از تبعات ایجاد بازارهایرسدیمدر بازار به فروش 

قصد  هکیکسان. ابدییمیا کارآفرین واقعی از ورود به بازار منصرف شده و سوداگری در آن بازار گسترش  گذارهیسرما

واقعی برای شروع کسب و کار ندارند برای کسب سود بیشتر مجوزها را خریداری کرده و با قیمت باالتر بفروش 

 . کنندگانمصرف. این موضوع یعنی دور شدن بازار از کارایی و قیمت باالتر خدمات برای رسانندیم

گیری میمای تصهکانونموضوع دریافت مجوز وکالت را در نظر بگیرید. پذیرش قطره چکانی وکال به دلیل درگیر بودن 

هزار نفره وکیل به نسبت میانگین شاخص وکیل به جمعیت در کشور شده است.  131سبب کمبود  در تعارض منافع،

. شوندیمبدون وکیل به دادگاه ارسال  هاپروندهدرصد  09این کمبود سبب افزایش دستمزدهای نجومی شده بطوریکه 

ن پدید آ دهندگانارائهواسطه ارائه حداقلی، درآمدهای حداکثری برای  به واقع وکالت به خدمتی تبدیل شده است که به

 .1آورده است

                                                           

مع پذیرش و آموزش وکیل؛ قربانی قانونگذار/ طرح جا نفعانیذ(، وکالت در حصار 1301مرداد  33خبرگزاری دانشجو ).  1

 لینک مطلبتعرض منافع، 
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ات لیدنمونه دیگری از انحصار است که به ناکارآمدی منجر شده است. اگر نگاهی به تو انحصار در بازار خودروسازی

صنعت خودروسازی ملی بندازیم به وضوح خواهیم دید که این حوزه در اختیار دو خودروساز بزرگ است. اولین دلیل 

تداوم انحصار در این بازار ممنوعیت واردات یا تعرفه باالی ورود خودروهای خارجی به کشور به بهانه حمایت از تولید 

دو خودروساز دولتی است. این انحصار سبب شده تا این دو شرکت بدون ملی است. دلیل دوم اتکای بازار به تولیدات 

نگرانی با هر قیمتی و با هر کیفیتی اقدام به تولید خودرو کنند، چراکه مطمئنند برای خریدار حق انتخابی باقی نمانده 

اری بودن این بازار در این بازار به حدی است که با وجود اذعان وزیر صمت به انحص نفعانیذاست. قدرت انحصاری 

 هنوز کسی نتوانسته است در این بازار دخالت کند.

( قانون 7. هر چند به موجب ماده )شودیمراهکار مبارزه با انحصار، رفع موانع و تسهیل مجوزدهی عنوان  نیتریاصل

شرایط صدور ، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است 1317قانون اساسی مصوب  44کلی اصل  یهااستیساجرای 

مجلس شورای  یهاپژوهشمجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل نماید. اما همانطور که در گزارش مرکز 

ری مستقر در آن با جدیت بیشت ییزدامقرراتنیز بدان تأکید شده است نیاز است این وزارتخانه و نیز هیئت  1اسالمی

دی بع یهاتخلفبعد از اعطای مجوز و در هنگام فعالیت از  هانظارتایش شرایط صدور مجوزها را تسهیل نموده و با افز 

 جلوگیری نمایند. 

 پایگاه اطالعدر درگاه ملی اطالعات و  هاآنیق ثبت از طر الکترونیکی کردن صدور مجوزهاراهکار بعدی شفافیت و 

 دهدیمنشان  2مجلس شورای اسالمی یهاپژوهشاست. در این خصوص نیز گزارش مرکز رسانی مجوزهای کسب وکار 

تکلیف قانونی دولت در زمینه شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار به طور کامل اجرا نشده است و پایگاه اطالع 

 . مصرح در قانون است یهایژگیوای کسب وکار فاقد رسانی مجوزه

ر د نفعانیذو رفع انحصارات هنوز قدرت  از تکلیف دولت به شفاف کردن اطالعات هاسالپس از گذشت  متاسفانه

 . اگررودیمبه کندی پیش در مسیر انحصارشکنی  هاقدمبه حدی است که  ها و نهادهای صدور مجوزبرخی دستگاه

ش افزای هاینابرابررانت تقویت شده و  یهاهیپاهمگانی برای مبارزه با انحصار شکل نگیرد، به مرور عزمی جدی و 

 .شودیم ترفیضعو در نتیجه آن امکان حرکت از اقتصاد انحصاری به رقابتی  ابدییم

*** 

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

                                                           

.درباره 3مجوزهای کسب و کار  (، گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی1499مجلس شورای اسالمی ) یهاپژوهشمرکز . 1

 33917531پدیده فروش مجوزهای کسب و کار، شماره مسلسل: 

.پایگاه 3(، گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب و کار 1499مجلس شورای اسالمی ) یهاپژوهشمرکز . 2

 17450مجوزهای کسب و کار، شماره مسلسل  یرساناطالع

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/16029/
https://iran-bssc.ir/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-egovernance/
https://iran-bssc.ir/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-egovernance/
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های وکار اتاق ایران در نشست اخیر خود که با حضور کارشناسان مرکز پژوهشاعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب  
مجلس برگزار شد، به نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخته و تاکید کردند 

کند کلیات طرح رد شود و یا به صورت توجهی است که ایجاب می طرح مذکور دارای نواقص و ایرادات محتوایی و شکلی قابل
 های فرعی مربوطه فراهم شود.دو شوری مطرح و امکان بررسی مجدد آن در کمیسیون اصلی و کمیسیون

بر موضوع لزوم مدیریت تعارض منافع در  2011تیر  21محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، طی بخشنامه جدید در مورخ  
مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی  و تصریح کردهای نظام مهندسی استانی تاکید ات پیش روی سازمانانتخاب

اند و باید به قید فوریت و برای ای شدهاند، مرتکب تخلف حرفهکه خالف دستورالعمل مدیریت منافع متعارض عمل کرده
 تظامی برای برخورد قانونی معرفی گردند.برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع ان

احمد خرم، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سفر به استان آذربایجان غربی گفت: درخصوص  
تعارض منافع نباید افراد را از کار تخصصی خود کنار گذاشت؛ به وزیر گفتیم حق محرومیت از پروانه اشتغال باید پرداخت 

 شود.
ضا یادگاری، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد، در نامه خطاب به هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره انتخابات ر 

نظام مهندسی استان، شرایط ثبت نام از داوطلبان مشمول تعارض منافع در انتخابات را ابالغ کرده و تاکید کرد داوطلبان در 
بایست با ارایه تعهدنامه رسمی )تنظیمی در دفتر اسناد رسمی( در ت در هیات مدیره میصورت تمایل به نامزدی برای عضوی

 زمان ثبت نام در انتخابات تعهد دهند که مشمول تعارض منافع نخواهند شد. 
و  تاحمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و آذر شهر، بر لزوم توجه به مسئله تعارض منافع در انتخاب وزیر آینده بهداش 

 تواند امنیت سالمت مردم را مورد آسیب قرار دهد.درمان تاکید کرد  و افزود: تعارض منافع می
سازمان دهندگان جوایز ساالنه گرمی پس از ادعای تقلب در نامزدی برای باالترین افتخارات در صنعت موسیقی، قوانین  

 هایی که هنرمندان را برای گرمی معرفیدید، اعضای کمیتهسختگیرانه تری در مورد تعارض منافع اعالم کردند. طبق قوانین ج
 ر.گیرند، دارند یا خیخانوادگی با هنرمندانی که مورد بررسی قرار می و کنند، باید از قبل اعالم کنند که آیا ارتباط مالیمی

 9011تیر  91مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 هرسازی برای مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسیبخشنامه وزیر راه و ش
 1499تیر  13ـ )وزیر راه و شهرسازی( محمد اسالمی 

  مسکن و شهرسازیحوزۀ تعارض منافع در 
 

سالمت  ی، در جهت ارتقا1499سال  یرماهت 13 یخدر تار یبر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و شهرساز
 :گرددیو کنترل ساختمان اعالم م یقانون نظام مهندس یینامه اجرا یینآ 133از ماده  یناش یارو بر اساس اخت یادار

نام  ها در زمان ثبتساختمان استان یسازمان نظام مهندس یرهمد یئتدر ه یتداوطلبان عضو یهکل ینکها یلدل به
و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه عدم تعارض منافع را تقبل  یتبه صراحت تعهد به رعا ی،انتخابات دوره فعل یبرا

سازمان  یرهمد یئته یاز اعضا یکساختمان" هر  دسیدر مهن یاخالق ی،انامه رفتار حرفهموصوف و مفاد "نظام
آن سازمان برخالف تعهدنامه  یرهمد یئته یفرغم وظا یعل یها که در دوره تصدساختمان استان ینظام مهندس

 یره، نظارت، کنترل نقشه و غ37موضوع ماده  یسازمان، استان اعم از کارشناس یقطرنامه هر نوع ارجاع کار از نظام
سازمان  یاستساختمان استان از جمله ر یارجاع خدمات در سازمان نظام مهندس ینمسئول یناند و همچنداشته

ته به هف یکمدت  حداکثر ظرف ی،برخورد قانون یو برا یتفور یدبه ق یداند و باشده یامذکور مرتکب تخلف حرفه
مذکور موظف هستند،  یبر اساس بخشنامه صادر شده شوراها گردند. یمعرف یبرخورد قانون یبرا یمرجع انتظام

حائز  موصوف یلتعارض منافع به دال  یبه ذکر است، افراد دارا الزم کنند. یدگیخارج از نوبت به تخلفات مذکور رس
 تیئو ه باشندیساختمان استان نم یسازمان نظام مهندس هیر مد یئتدر ه یتجهت عضو یداوطلب یبرا یطشرا

 .یندافراد لحاظ نما ینا یتموضوع را در زمان احراز صالح یننظارت موظفند ا یهاو دستگاه ییاجرا
 09 یککشور و نزد یهااستان یمهندس نظامسازمان  یرهمد یئته یدرصد از اعضا 39به  یکنزد خبرگزاری فارس:

امزد شدن ن یتنکردن مسئله تعارض منافع صالح یترعا یلبر اساس بخشنامه صادر شده به دل یمرکز یدرصد شورا
 رو را ندارند. یشدر انتخابات پ

 خبرگزاری فارس 
 

 

 لغو بخشنامه تعارض منافع یراه برا ریبر وز نفعانیفشار ذ
 1499تیر  13ـ ( تهران یمهندسنظام استیر رحوزهیمد)ی میمسعود کر

  مسکن و شهرسازیحوزۀ تعارض منافع در 
 

، است یساختمان یهاپروژه تیفیو کنترل ک قیکه مسؤل تنس یمهندسهمزمان در سازمان نظام یفرد شودینم
 ریطور که وزآن استفاده از پروانه نظارت باشد. ای یسازداشته و خودش همزمان مشغول ساختمان تیمسؤل

امسال برگزار  وریکه اواخر شهر یمهندسنظام رهیمدأتیدوره ه نیهم اعالم کردند، در انتخابات نهم یوشهرسازراه
هد مورد اعتنا قرار خوا کردهیسینونام ینامزدها تیصالح یبررس یدقت برا نیشتریبخشنامه با ب نیخواهد شد، ا

کار  از پروانه اشتغال به حیصر ینه رغمیخود عل تیمتأسفانه در دوران مسؤل رهیمدأتیمحترم ه یاعضا یبرخ گرفت.
به بخشنامه  با استناد روشیپ اتانتخاب یخانه براباتوجه به اصرار وزارت شودیم ینیبشیاستفاده کردند. پ یمهندس

رض تعا»تلخ  یهااز تکرار تجربه یریجلوگ یبرا یوشهرسازوزارت راه تیاز جد شوند. تیرد صالح« نافعتعارض م»
 ی باید تقدیر کرد. مهندسدر سازمان نظام« منافع

 خبرگزاری فارس 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000413000510
https://www.farsnews.ir/news/14000413000510
https://www.farsnews.ir/news/14000413000256
https://www.farsnews.ir/news/14000413000256
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 یردقرار گ یجد یمورد بازنگر یدتعارض منافع با یریتطرح مد
 1499تیر  13ـ  پایگاه خبری اتاق ایران

  کلیات تعارض منافع 

 

 یههمطلب که طرح ت ینا یاننشست خود با ب ینتردر تازه اتاق ایران وکارکسب یطبهبود مح یراهبر یشورا یاعضا

بل قا یو شکل ییمحتوا یراداتنواقص و ا یمجلس دارا یاجتماع یونیستعارض منافع در کم یریتشده درباره مد

مجدد آن در  یمطرح و امکان بررس یبه صورت دو شور یاطرح رد شود و  یاتدادند که کل یشنهاداست، پ یتوجه

 مربوطه فراهم شود. یفرع هاییسیونو کم یاصل یسیونکم

 یاسالم یمجلس شورا هایمرکز پژوهش یندگاننما تعارض منافع ابتدا توسط یریتطرح مداین شورا، نشست  در

اقص و نو یراداتا یلطرح به دل ینمجلس ا یهانظر کارشناسان مرکز پژوهش . ازقرار گرفت یکارشناس یمورد بررس

 و اصالح شود. یبرگردد و مجدد بررس یسیونبه کم یدکه دارد با ییو محتوا یشکل

 دهد؛یئه مارا یکه از منافع شخص گرددیبرم یفیمشکل طرح به تعر ترینینشست مطرح شد، اصل ینآنچه در ا طبق

ال رده باال را شامل شود. در ح یرانتنها مد یدکه با یگسترده درنظر گرفته در حال یاررا بس ینمشمول یرهطرح دا ینا

 شامل طرح هستند. یزن یانیو م یینپا یهارده یرانحاضر مد

ح با طر  ینگفت: متاسفانه ا یراناتاق ا یو مقررات ییقضا هاییتماح ی،حقوق یسیونکم یسهوش، رئآتش احمد

 طیشرا ینکرده است. در ا یافترا در یاجتماع یسیونگسترده وارد صحن مجلس شده و مصوبه کم یراداتا ینهم

 هطرح مملو از تعارض است و ب یناساس اظهارات او ا بر طرح شد. ینا یبمانع از تصو توانیکه چگونه م یدد یدبا

 .یمطرح در مجلس بشو یبمانع از تصو یبه صورت فور یدوجود ندارد. با یپشت آن تفکر رسدینظر م

ه به مطلب ک ینا یانبا ب یران،و آب اتاق ا یستز یطمح یدار،توسعه پا یسیونکم یسرئ یبفرد، نافروزان حسن

 هیداشته، گفت: متاسفانه خود روند تهتعارض منافع حضور  یحهال  یهدر جلسات مربوط به ته یراناز اتاق ا یندگینما

 چگونه و با چه یدد یدبا .یمرابطه شد یندر ا یارفهیرحغ یریمذکور با تعارض منافع مواجه شد و دچار درگ یحهال 

ع کشور طرح به نف ینا یبکه تصو یممجلس برسان یو به عقال یمکن یریطرح جلوگ ینا یباز تصو توانیم یراهکار

 ت.یسن

 یاترد کل رییگیپ یاصناف و تعاون برا ی،سه اتاق بازرگان هاییتمقرر شد از تمام ظرف یحات،وجه به توضبا ت یتنها در

ا الزم ب هایینگارنامه ینشدن آن در صحن مجلس، استفاده شود. همچن یدو شور یاتعارض منافع و  یریتطرح مد

 یهاخسارت یدنامه با ین. در ایردگصورت  یرهمجلس و غ یاجتماع یسیونکم یسمجلس، رئ یسافراد مسئول، رئ

 شود. یحتشر یقطرح به صورت واضح و دق ینا یباز تصو یناش یاحتمال

موضوع خواست تا  ینبا ا یردرگ هاییسیونکم یاز روسا یزن یراناتاق ا یهامرکز پژوهش یسرئ ی،قاسم محمد

امه ن یتها قرار دهند تا در نهامرکز پژوهش ریارابطه دارند را در اخت ینکه در ا یاطالعات یهکل یرماهت 10چهارشنبه 

 د.وجود داشته باش یبعد هاییگیریپ یبرا یزمان کاف واتاق منتشر شود  یو نظر رسم یهته یرت 10موردنظر شنبه 
 پایگاه خبری اتاق ایران 

 

https://otaghiranonline.ir/news/38764
https://otaghiranonline.ir/news/38764
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 ی با اجرای بخشنامه تعارض منافعنظام مهندس اندازی سازمانپوست
 1499تیر  14ـ نشریه پیام ساختمان 

  مسکن و شهرسازیحوزۀ تعارض منافع در 
 

وره انتخابات د نینهم یاکثر نامزدها« تعارض منافع»رو با استناد به بخشنامه  شیانتخابات پ یبا اصرار وزارت خانه برا
 ینظام مهندس رهیمد اتیشود که همی ینیب شیشوند و پیم تیساختمان رد صالح ینظام مهندس رهیمد اتیه

 .کند یندازبر بخشنامه تعارض منافع پوست ا هیبار با تک نینخست یبرا
ض اعتنا به بخشنامه تعار یب یرغم صدور بخشنامه تعارض منافع همچنان افراد یکه عل میشاهد آن هست متأسفانه

نظام  رهیمد اتیبه صورت همزمان هم در ه یمهندسان نکهیا ها مشغول به کار در سازمان بودند.سال نیمنافع در ا
باشند و هم مشغول ساخت و ساز باشند و از پروانه  یهای ساختمانپروژه تیفیو کنترل ک قیمسؤل تنس یمهندس

باشد که نه می 07صادره در سال همان تضاد منافع است که بر خالف بخشنامه  ندیاستفاده نما شیخو یساختمان
 کنند.مهندسان هم اجحاف می ریبرد بلکه به حقوق ساسوال می ریای مهندسان را زحرفه قتنها اخال

های های سازمانرهیمد اتیه یمنافع متعارض برا رشیدرخصوص منع پذ 133ماده  هینظر دیمنتظر بود و د دیبا حاال
 شود یا نه! اجرا میتکا به بخشنامه صادره، با ا بار نیها انظام ساختمان استان

 هفته نامه پیام ساختمان 
 

 

 است یفور یجراح ازمندیساختار وزارت بهداشت ن
 1499تیر  13ـ ( اللههیبق یسابق دانشگاه علوم پزشک سیرئ)ی جالل رضایعل
  سالمت و درمانحوزۀ تعارض منافع در 

 

 خود را در زمتضاد منافع در همه حوزه ایتعارض 
ً
اقتصاد سالمت نشان  نهیها وجود دارد و در حوزه سالمت عمدتا

تصاد که اق ایدن شرفتهیپ یاز کشورها یاریاست؛ در بس تیحاکم فهیعدالت در سالمت وظ یسالمت و اجرا .دهدیم
و خدمات سالمت به شهروندان بر عهده  شودیرفتار م الیحاکم است، در حوزه سالمت کاماًل سوس یستیالیآزاد و امپر

 شهیند که رک یبخواهد کار یسیرئ یاگر آقا .ستین نگونهیدر ساختار ما متأسفانه ا امااست  گانیبوده و را هاتیحاکم
ساختار موجود وزارت بهداشت دچار تحول شود؛ ارائه  دیبخشکاند با شهیتعارض منافع را در حوزه سالمت مردم از ر

 دیبان یدولت یشود؛ مسوالن مراکز درمان نیأمت اتیمال قیآن از طر هانهیباشد و هز گانیو را یمل دیخدمات سالمت با
 اداره مراکز خود را داشته باشند. یبرا ییدرمان و درآمدزا یهانهیدائم دغدغه هز

 مقاومت خواهد کرد؛ عالج ادر مقابل رفع تعارض منافع ساختار  نیا
ً
شبه و در قالب  کیصورت داستان به نیحتما

ساله  5تا  3برنامه  کی یدر ط دیمن بوده و با یو مطالعات یذهن یهاموضوع از دغدغه نیا ست؛یابالغ و بخشنامه ن
 رایز رساندیم بیو با برنامه و فکر توأم نباشد حتما به سالمت مردم آس یجیساختار تدر رییاصالح شود. اگر روند تغ

عداد ت شیافزا ست؛ین یاکار ساده رو،ین نیا تیاست، ترب ازمندیکه جامعه به آن ن دیسروکار دار یشما با گروه
سال طول  13پزشک متخصص  تیاست؛ ترب یزمانبر و دشوار ندیکوچک، فرا یا به شهرهاآنه نتقالمتخصص و ا

 شود. مدت ممکنطرح در کوتاه نیا یسازییتا اجرا میاستفاده کن انبریم یهااز راه دیبا یرهبر ریو به تعب کشدیم
 موسسه مطالعاتی تحریریه 

 

https://www.payampress.com/news/18861
https://www.payampress.com/news/18861
https://www.tahririeh.com/news/11106
https://www.tahririeh.com/news/11106
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 از بروز فساد یشگیریپ یدولت برا یراثم الیحه تعارض منافع؛
 1499تیر  13ـ روزنامه ایران 

  طرح و لیحۀ تعارض منافع 
 

 یطبق یلو بلند برداشته است که مع االسف به دل یمبارزه با فساد و رانت، چهار گام اساس ینهدولت دوازدهم در زم
« ض منافعتعار یریتمد» یحلوا یندر دستور کار قرار نگرفت. تدو یانشد  به آن توجه یاکشور،  یاسیس یطبودن شرا

 یتوجه یدولت دوازدهم است که مورد ب یهای مهم و اساسیگذار یلاز جمله ر« مبارزه با فساد»و  «یتشفاف»
 قرار گرفته است.. یازدهممجالس دهم و 

ا فساد مقابله ب» یحهو ال  «یو ارائه خدمات عموم یقانون یفتعارض منافع در انجام وظا یریتمد» «یتشفاف» یحهال  سه
شد. اما به  یمدولت دوازدهم به مجلس وقت تقد یاز سو 1301هر سه در سال  «یمال-یسالمت نظام ادار یو ارتقا

نها آ یروز کار ینکشور داشتند، مجلس دهم تا آخر یاسیو س یسالمت ادار یارتقا یبرا یحلوا ینکه ا یتیرغم اهم
 ینمجلس هم به ا ینکار آمد، اما ا یبا شعار مبارزه با فساد رو یزن یازدهمور کار قرار نداد. هرچند مجلس را در دست

د، به متفاوت ارائه شده باش یاسیس یشبا گرا یدولت یاگر از سو یحت یح،لوا ینتوجه به ا .نشان نداد یتوجه یحلوا
 خود عنوان کرده اند. یا شعار اساسشده است که مقابله با فساد ر  یلتبد یکسان یبرا یسنگ محک

 کییکه مقابله با فساد  یهدر قوه قضائ یدو شروع دوره جد یزدهموجود دارد که با آغاز به کار دولت س یدام یناما ا امروز
 یککه دغدغه مبارزه با فساد دارد، در  یازدهم یهر دو قوه است، در کنار مجلس اصولگرا یروسا یاساس یاز شعارها

دادگاه،  ،یدجد ینقوان یو اجرا یبتا با تصو یرندبگ یکرا به فال ن یو اقدامات دولت فعل یاتتجرب ی،مل ییهم افزا
 یتدر کنار تقو یژهو یازاتهای امتینهبردن زم یانو از م یتشفاف یشترب یقمقابله با فساد باشد. تزر یرمرحله آخر در مس

واند در حکم تکشور حتما می یتعارض منافع به نظام حقوق یتیرافزودن اصل مد یزو ن یکدولت الکترون یشترهر چه ب
 از بروز فسادها باشد. یشگیریپ یاقدامات موثر برا

 روزنامه ایران 
 

 

 تعارض منافع یریتچهار راهبرد مد
 1499تیر  15ـ  اندیشکده شفافیت برای ایران

  کلیات تعارض منافع 
 

قررات و م میاز وقوع فساد است. با تنظ یریجلوگ یبرا ینیشینرم و پ یهااستیتعارض منافع از جمله س تیریمد
از  یادیتا حد ز توانیتعارض منافع، م یاهتیحداقل کاهش مخاطرات موقع ایبردن  نیاز ب یبرا ییهایمشخط

 کرد. یریحاصل از آن جلوگ یبروز فساد و ناکارآمد
 نمیکه با تعارض منافع مواجه می اشخاصی

ً
 یه نحوکنند و ب یریتموجود را مد یتوضع یتوانند به درستشوند، غالبا

های مهم تعارض ده است تا ابتدا حوزهاز کشورها، تالش ش یاریرو، در بس ینشوند. از ااز تعارض منافع دچار می
، اقدام شود. آمده یشهای پتعارض یریتمنافع و مد تعارضاز بروز  یشگیریشده و سپس، نسبت به پ ییمنافع شناسا

راهبرد  -3 یت؛/ممنوعیتراهبرد محدود -1است: یرتعارض منافع به شرح ز یریتمد یبرا یاصل یراهبردها
 ی. سازمان یتراهبرد شفاف -4؛ قواعد و ساختار یریراهبرد تغ -3ی؛اقرار/آشکارساز

 خبرگزاری فارس 
 

https://www.magiran.com/article/4195068
https://www.magiran.com/article/4195068
https://www.barkhat.news/economic/16255553428
https://www.barkhat.news/economic/16255553428
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 دسینظام مهنثبت نام از داوطلبان مشمول تعارض منافع در انتخابات شرایط 
 1499تیر  13ـ یزد(  استان یکل راه و شهرساز ریمد)ی ادگاریرضا 
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 اتیدوره ه نیانتخابات نهم ییاجرا اتیه سیاستان در نامه خطاب به رئ یکل راه و شهرساز ریمد ،یادگاریرضا 
 .ثبت نام از داوطلبان مشمول تعارض منافع در انتخابات را ابالغ کرد طیاستان، شرا یانتخابات نظام مهندس رهیمد

ها ساختمان استان یسازمان نظام مهندس رهیمد اتیدوره ه نیابالغ نظام نامه انتخابات نهم رویپدر این نامه آمده: 
رساند اشخاص می یحسب موافقت معاونت محترم مسکن و ساختمان، به آگاههای واصله و و با توجه به درخواست

نامه  نییآ 51ماده « ب»بخش  3 رهتبص قیموضوع مصاد 3/3/1499مورخ  31017039مذکور در بخشنامه شماره 
در  تیعضو یبرا یبه نامزد لی، در صورت تما1304 یاصالح -و کنترل ساختمان  یقانون نظام مهندس ییاجرا

( در زمان ثبت نام در انتخابات، به یدر دفتر اسناد رسم یمی)تنظ یتعهدنامه رسم هیبا ارا ستیبامی رهیمد اتیه
 :ندیصراحت اقرار و تعهد نما

ساعت پس از  73استان تا حداکثر  یسازمان نظام مهندس رهیمد أتی( در صورت انتخاب شده به عنوان عضو هالف
ضوابط و  که مطابق آن و طبق یاستعفا به نحو یقطع رشیسبت به ارائه نامه پذانتخابات، ن جینتا یینها دییزمان تا

دور استعفا قبل از زمان ص یو با طی مراحل قانون ندیاشناخته شده باشند، اقدام نم یمربوط، مستعف یمقررات قانون
 با دستگاه متبوع خود باشند. یاعتبار نامه و فاقد هرگونه رابطه استخدام

در محل خدمت خود )دستگاه  ،یو قانون یانتخابات، به طرق رسم یتا پس از روز برگزار 14/4/1499 خی( از تارب
 نخواهند کرد. دایمربوط ( حضور پ

اه با دستگ شانیقطع رابطه استخدامی کامل ا لیاز تعهدات مذبور از جمله آنکه به هردل کی( در صورت نقض هر ج
 افتهیسازمان استان تحقق  رهیمد اتیدر ه شانیا تیعضو طیسلب شرانگردد،  ییمذکور اجرا یمتبوع، در ظرف زمان

 یو ضوابط ابالغی مالک عمل از جمله معرف تمقررا یو نسبت به اجرا دهینگرد جادیا شانیا یبرا یحق چیو ه
 را تحت هر عنوان و به هر شکل و در هر ینخواهند داشت و حق هرگونه اعتراض یگونه اعتراض چیه شان،یا نیگزیجا

 .ندیاز خود سلب و ساقط نما ،یمرجع
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد 

 

 

 ردیگیمورد استفاده قرار نم یکشور به درست ینظارت یابزارها
 1499تیر  10ـ ( زدیاستان  ندگانیمجمع نما سیرئ)محمدصالح جوکار 

  کلیات تعارض منافع 
 

نافع افراد م شودیبحث تعارض منافع است که سبب م م،یکه ما در کشور و در مباحث مختلف دار یاز مشکالت یکی
نه ابزارها متاسفا نیا اما میدر کشور دار یقو اریبس ینظارت یدهند. ما ابزارها حیترج یمله منافع خود را ب یشخص

 عمل کرد. خوب اریبس توانیکه روند کار اصالح شود، م یمورد استفاده قرار نگرفته اند و در صورت یتاکنون به درست
 شتریعتبار بکه ا اوردیفشار ب یریبه وز یاندهیکه نما نیا ؛کندیهم صدق م ندگانیادر ارتباط با نم یتعارض منافع حت

 .کنندیاست که بودجه آنها را کمتر م یگریاجحاف در حق منطقه د یاختصاص دهد به معن یو هیبه حوزه انتخاب
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.yazdnezam.ir/node/1147
https://www.yazdnezam.ir/node/1147
https://www.isna.ir/news/1400041611620
https://www.isna.ir/news/1400041611620
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 یانتخابات نظام مهندس شهرسازی و های وزارت راه وهیابالغ
 1499تیر  10ـ  صدای مهندسی ایران )صما(

  مسکن و شهرسازیحوزۀ تعارض منافع در 
 

 یهای نظام مهندسسازمان تیفعال رهیهای مدأتیدوره انتخابات ه نینهم یشدن به زمان برگزار کیهمزمان با نزد
رض از تعا یریشگیو پ یدر خصوص لزوم شفاف ساز یهای وزارت راه و شهرسازهیط به ابالغهای مربوساختمان بحث

 بر دو نکته تکهیابالغ نیا باال گرفته است. یمجاز یمنافع در فضا
ً
 نیکه در ا یکه کسان نیدارند، نخست ا هیها عمدتا

 خود را درصورت انتخاب به یکار مهندس پروانه اشتغال به دیدارند با رهیمد أتیدر ه تیعضو یبرا یدوره قصد نامزد
ا ب یکار مهندس چگونهیخود ه تیوسه سال عض یبدهند و ط یاداره راه و شهرساز لیتحو رهیمد أتیدر ه تیعضو

ور ارکان سازمان مذک گریو د رهیمد أتیسه سال گذشته در ه یکه ط یکه کسان نیاستفاده از آن انجام ندهند و دوم ا
 ایود آدهند تا مشخص ش هیارا ستیبارا می یخود با استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندس تیلبوده اند کارنامه فعا

ه ارکان سازمان ک یاز اعضا یادیز اریبس گر،تعدادید ی. اما آن سویا خیر کرداند رمتعارفیاز منصب خود استفاده غ
 یلفاتباورند تخ نیبرا ومعترضند  یو شهرساز وزارت راه میتصم نیدر امر کنترل ساختمان مداخله ندارند نسبت به ا

 یدر اسناد باالدست یشود به روشنسازمان می گریارکان د ای رهیمد أتیه در تیاز عضو یکس تیکه موجب محروم
 یسک هیو صدور حکم عل یانتظام یدگیرس فاتیتشر یباالتر بدون ط ای ریاعم از وز یمقام چیفوق ذکر شده و ه

 رهیمد أتیهدر  تیعضو یداتوریاو که کاند یخود از استفاده از حق قانون صیو با تشخ شیشاپیرا پ توانند اونمی
مناقشات نه به  نیاصل برائت است. ا ریخود مغا یعمل وزارت راه به خود وهیش نیا ندیگواست محروم کنند و می

اقدامات کاهنده فساد اما در  یسود دولت است و نه به نفع مهندسان. همه با مبارزه با فساد موافق هستند و حام
 انجام دهد. یقانون یمبارزه را به روش نیانتظار دارند که ا یو دستگاه دولت ولتهمان زمان همگان از د

 صما 
 

 

 قرار دهد بیسالمت مردم را مورد آس تیامنتواند می تعارض منافع
 1499تیر  11ـ ( و آذر شهر زیمردم تبر ندهینما)ی گیب رضایاحمد عل

  سالمت و درمانحوزۀ تعارض منافع در 

 

زاران کارگهمه  یکه برا یعموم طیکه عالوه بر شرا میبهداشت و درمان هست ریوز کی افتنیاگر اکنون ما به دنبال 
 هدکنندیدارو، تول داریخود خر یریوز نکهیا کند. ییجومسئله مهم "تعارض منافع" را هم چاره م،ینظام در نظر دار

موضوع ورود دارند، همان  نیشبکه در درون بهداشت و درمان به ا کیدارو، واردکننده دارو و فروشنده دارو است و 
امر را مطرح کردم و بعد هم  نیا یزاده هاشم یقاض یموضوع آقا های خودم درتعارض منافع است؛ من در صحبت

ض تعار نیکرد که ا دییامر را تا نیموضوعات صحه گذاشت و ا نیهمه ا یشدند، رو ریوز شانیکه بعد ا ینمک یآقا
 میکه بتوان میکن دایمهم دست پ نیبه ا میتوانیم یما زمان قرار دهد. بیسالمت مردم را مورد آس تیامن تواندیمنافع م
انه اما متاسف میداده و امکان رقابت فراهم کن گاهیدرمان را اعتبار و جا مهیبه ب یها و ورود بخش خصوصمهینقش ب
از  یاریباعث بس کیفقدان تفک نیو هم درمان را به عهده دارد که ا یگر مهیب تیوزارت بهداشت، هم تول میشاهد

 تعارضات منافع شده است.
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.samair.ir/66041/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%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/
https://www.samair.ir/66041/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%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/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/18/2535107
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/18/2535107
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 وپرورشآموزش ریبخشنامه تعارض منافع وز ییاجرا یهااهرم
 1499تیر  10ـ ( وپرورشکارشناس رسانه وزارت آموزش)ی مینع یمحمدعل

  آموزش عمومیحوزۀ تعارض منافع در 
 

که  میسازمان دار 0تا  5. در وزارتخانه کندیم یسپاررا برون شیهاتیاز فعال یسر کیوپرورش آموزش یطورکلبه
 اریمردم بس یکه در آن بحث تعارض منافع برا ییهااز سازمان یکی. کنندیم یسپارخود را برون یرهااز کا یبخش

تعارض منافع در  قیاز مصاد یکیاست.  یمردم یهاو مشارکت یردولتیملموس است سازمان مدارس غ
در مدارس  یتیریمد یهارده حق ندارند در یردولتیمؤسسات غ دارای یرانیکه مد جاستاینوپرورش آموزش

ت اس یردولتیمجتمع مدارس غ کی یامنائتیکه عضو ه یچون احتمال دارد کس .باشند ریگ میتصم یردولتیغ
 خودش تناقض داشته باشد. ییامنائتیبا منافع ه بگیرد که یماتیتصم

 لیوسا دیتول ،یدرسکتاب  دییتأشود. هم تعارض منافع دیده می یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه در
 دهندیاآلن مجوز م یآموزش یهاسازمان است. در بحث کتاب نیبر عهده ا یآموزشکمک یهاکتاب ،یآموزشکمک
 ریه مددر وزارتخان دیاست خودش نبا یآموزشکمک یهاانتشاردهنده کتاب ای دکنندهیکه تول یکس ندیگویمثاًل م
 در بحث مجوز دادن به دیآن نبا یامناتئیه ای رهیمدئتیه یحداقل در اعضا ایباشد 

ً
 یراحتباشد چرا؟ چون بعدا

 مدارس نیمدارس آورده شود بنابرا یعنوان منابع رسمها بهآن یاسام یدرس یهامجوز دهد که پشت کتاب تواندیم
به  د ورودشها نباشها در پشت جلد کتاباگر اسم آن یاستفاده کنند ول یآموزشکمک یهاکتاب نیاز ا توانندیم

از کارها به  یاست در آنجا هم بعض گریهم نمونه د یوپرورش کودکان استثنائمدرسه ممنوع است. سازمان آموزش
رورش کانون پ ی،مشاوران بر عهده سازمان است. سازمان نهضت سوادآموز نیا دییواگذارشده و تأ یاستثنائ نیمشاور

درخشان،  یپرورش استعدادها یمدارس و سازمان مل زیو تجهتوسعه  ینوساز سازمان، کودکان و نوجوانان یفکر
 تعارض منافع در ا یرسم یهاسازمان یهمگ هانیا

ً
 است. ادیها زسازمان نیهستند که عموما

 ت و جامعهمرکز توانمندسازی حاکمی 
 

 

 کنندتر میتعارض منافع را سخت نیقوان یگرم زیزارکنندگان جوابرگ
 1499تیر  11ـ  ARYاخبار 
 جهانی تعارض منافع  یهانمونه 

 

، یقیافتخارات در صنعت موس نیباالتر یبرا یتقلب در نامزد یپس از ادعا یساالنه گرم زیسازمان دهندگان جوا
شر شد، ضبط منت ی، که توسط آکادمدیجد نیقوان طبق فع اعالم کردند.در مورد تعارض منا یتر رانهیسختگ نیقوان

 ی، خانوادگیارتباط مال ایاز قبل اعالم کنند که آ دیکنند، بامی یمعرف یگرم یهایی که هنرمندان را براتهیکم یاعضا
ط منجر به رواب نیطلبانه اداو یافشا عدم .ریخ ای، دارند رندیگقرار می یکه مورد بررس یبا هنرمندان یگریارتباط د ای

  خواهد شد. ندهیشرکت در روند در آ تیممنوع
 یادمسابق آک ییاجرا ریتوسط مد هیکه در ماه ژانو یتیدر شکا یهای گرمیبر آلوده شدن روند نامزد یمبن ییادعاها

 ضبط، دبورا دوگان انجام شد، مطرح شد.
 ARYNEWS.tv 

 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/17500/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/17500/
https://arynews.tv/fa/%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87/amp/
https://arynews.tv/fa/%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87/amp/
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 پرداخت شود به مهندسان دیاز پروانه اشتغال با تیحق محروم
 1499تیر  11ـ ( ساختمان کشور یسازمان نظام مهندس یمرکز یشورا سییر)احمد خرم 

  و شهرسازیتعارض منافع در حوزۀ مسکن 
 

 سیئر  ،یغربجانیبا استاندار آذربا هیساختمان کشور در سفر به اروم یسازمان نظام مهندس یمرکز یشورا سییر
 و دارید یو شهر یمقامات استان یسازمان و برخ نیا رهیمد اتیه یساختمان استان، اعضا یسازمان نظام مهندس

 دیو تاک دارید یغربجانیساختمان آذربا یزمان نظام مهندسسا رهیمد اتیه یخّرم با اعضااحمد  گفت و گو کرد.
ما در خدمت به مردم  فهیوظ م،یخود به نحو احسن عمل کن فیبه وظا دیو با میهست کیکرد: همه شهروند درجه 

 با یریحل مشکالت دنبال دعوا و درگ یبرا .میده حیترج یرا به منافع شخص یمنافع مل دیخالصه شده و با
رض منافع؛ و درخصوص تعا  میمطالباتمان دار یریگیدر انجام و پ یبلکه با گفت و گو سع میستین رانیا و مدهوزارتخانه

راه  شود. پرداخت دیاز پروانه اشتغال با تیحق محروم میگفت ریخود کنار گذاشت به وز یافراد را از کار تخصص دینبا
 نیو همچن کامل تیو شفاف کپارچهیسامانه  یراه انداز بلکه با میکن جادیا تیکه ممنوع ستین نیمبارزه با فساد ا

 .میو برخورد و مجازات متناسب با تخلف فساد را کاهش ده یو تصادف ینظارت اتفاق
 لینخبرآن 

 

 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:  برنامه تصویریدو در هفتۀ گذشته، 
 
 برای مبارزه ساختاری با فساد استفاده  تواند از شفافیت و مدیریت تعارض منافعدولت سیزدهم چگونه می

 1499تیر  13/ اندیشکده شفافیت برای ایران/ یحیی مرتب / کند؟

ا رادیو هایی که در گفتگو بکارشناس تعارض منافع و مبارزه با فساد اندیشکده شفافیت برای ایران در مصاحبه
 ی با فساد پرداخته است.اقتصاد، به تشریح موضوع تعارض منافع و نقش آن در مبارزه ساختار

 
 1499تیر  15/ احمدحسین فالحی / خبر فوری/ کندنظام پزشکی قانون تعارض منافع را اجرا نمی / 

؛ ندکمیاحمدحسین فالحی در گفتگو با خبر فوری اظهار داشت: نظام پزشکی قانون تعارض منافع را اجرا ن 
 پزشک بودن مسئوالن نظام سالمت مشکلی ندارد اما نباید مطب یا بیمارستان خصوصی داشته باشند.

 
  

https://www.khabaronline.ir/news/1533380
https://www.khabaronline.ir/news/1533380
https://www.khabaronline.ir/news/1533380
https://www.khabaronline.ir/news/1533380
https://tp4.ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA/#!
https://tp4.ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA/#!
https://www.khabarfoori.com/detail/2755752
https://www.khabarfoori.com/detail/2755752
https://www.khabarfoori.com/detail/2755752
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 گروهی نیستتعارض منافع، لزومًا تضاد بین مجازی: فضای تحلیل
 به یکی نبودن این دو مفهوم یسازآگاهلزوم 

 
 محمد عادلی

 
مطلب در تلگرام  35توییت در توییتر،  79ارشنبه شانزدهم تیرماه، دهم تا چه شنبهپنجدر هفته گذشته و طی روزهای 

گذشته،  یهافتهه. همچون بسیاری از اندپرداختهپست در اینستاگرام منتشرشده است که به مسئله تعارض منافع  2و 
 ست تعارضآن وجود دارد که باعث شده ا یهامصداقدر میان برخی افراد همچنان فهم اشتباهی از تعارض منافع و 

به یک اشتباه  یائلهمسگروهی که ازلحاظ مفهومی جدا از یکدیگرند، یکی در نظر گرفته شوند. تقلیل چنین و تضاد بین
گاهی نسبت به آن در  لفظی ساده، درواقع نوعی چشم بستن به روی این واقعیت است که ادبیات تعارض منافع و آ

 که بایدوشاید گسترش نیافته است.چنانکشور، آن سطح عمومی جامعه، با توجه به حاد بودن آن در

 

 گروهیانگاری تعارض منافع و تضاد بینیکی

و جامعه همواره سعی بر آن بوده است تا در مرکز توانمندسازی حاکمیت  های هفتگی فضای مجازیتحلیلدر رصد و 

از  رو همواره تالش شده استموردبررسی قرار گیرند. ازاین تعارض منافعکاربران نسبت به مسئله  یهاواکنشمطالب و 

 مطالبی موردتوجه قرار گیرند که شدهیآورجمع یهاداده
ً
تعارض منافع را شناسایی  یهاگاهگره یدرستبه، عمدتا

آمده، مطالبی بوده است که هم از سوی کاربران و هم حتی از سوی برخی دستبه یهاداده؛ اما همواره در بین اندکرده

 .اندشدهفع قلمداد مسئولین و کارشناسان به سبب اشتراک لفظ، تعارض منا

ارض منافع که تعگروهی است. درحالیاین اشتراکات لفظی، یکی گرفتن تعارض منافع و تضاد بین نیترجیرایکی از 

که  یترکالندارد که ممکن است در آن فرد یا سازمان بین منافع فردی یا گروهی خود و منافع  ییهاتیموقعارجاع به 

بر سر  یا افراد مختلف هاگروهگروهی به تضاد ، مجبور به انتخاب شود، تضاد بینردیگیبرمدیگری را نیز در  نفعانیذ

ظارت بر نبه  توانیممنافع واحد ارجاع دارد که ممکن است در مقابل یکدیگر قرار داشته باشند. از نمونه تعارض منافع 

اشاره کرد که ممکن است فردی یا نهادی در عین اینکه مجری مسئولیتی است، خود نقش ناظر بر کیفیت عملکرد  خود

درستی انجام ندهد. از ممکن است مسئولیت نظارتی خود را به زیآمتعارضهم داشته باشد که در این موقعیت  خود را

به تضاد میان کارگر و کارفرما اشاره کرد که در آن برای کارفرما مواردی مانند دستمزد  توانیمگروهی نیز نمونه تضاد بین

 ای کارگر عکس این قضیه صادق است.کار مطلوب است، اما بر  تریطوالنکمتر و ساعات 

 یهاگروهاین اشتراک لفظی در میان کاربران در فضای مجازی امری رایج است که اختالفات میان کشورها و یا حتی 

 یهادادهکه هر هفته تعداد زیادی از این موارد در طوریبه دانندیممختلف در داخل یک کشور را تعارض منافع 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/
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/
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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اختالفات و تضاد بین عربستان و  Seyyed Ali Nejatنمونه یکی از کاربران به نام  عنوانبهد. آمده وجود دار دستبه

 : دیگویمامارات را تعارض منافع خوانده و 

های اخیر به سبب تعارض منافع در پرونده یمن باال گرفته و اختالفات میان عربستان و امارات که طی سال تنشسطح »

های مقابله با پاندمی کرونا و تعلیق متقابل پروازها و همچنین دلیل انتقاد یکدیگر از روش بود در روزهای گذشته به

 «.اصرار ابوظبی بر افزایش سهمیه تولید نفت خود در اوپک تشدید شده است

 توانیمکه  شودیمدر میان کارشناسان و مسئوالن نیز برخی اوقات چنین کاربستی از مفهوم تعارض منافع مشاهده 

رامی کانال تلگاخیر در میانکاله اشاره کرد. به گزارش  یهایسوزآتشاز آن به اظهارنظرهای پیرامون  یانمونهعنوان هب

ضاد ، این تداده است که برخیمیانکاله رخ یهاجنگلدر  یاگسترده یهایسوزآتش، در هفته گذشته روزنامه مستقل

فرزاد علیزاده، . اندکردهقلمداد  هایسوزآتشهای ذینفع را تعارض منافع قلمداد کرده و آن را علت اصلی بین گروه

میانکاله  رهیجزشبههای عمدی در علت اصلی ایجاد حریق»گفته است:  خبرگزاری رکناباره به دراین ستیزطیمحفعال 

 منطقه است؛ ستیزطیمحو مسئوالن  یبانطیمح، نیروهای هاآنتوسط برخی متخلفان، وجود تعارض منافع بین 

را خراب  هابانی زراعت آنکنند و وقتی نیروهای محیطکشت می جوانایمارطور مثال، برخی افراد متخلف در میانکاله به

مشخص است که در این موضوع «. کشندطبیعی را به آتش می یهاعرصهها، بانها برای انتقام از محیطکنند، آنمی

این مسئله را تعارض  توانینممنافع متضادی وجود دارد اما  جوانایمار کنندگانکشتو  یبانطیمحمیان نیروهای 

 با 
ً
معنا و مفهوم نظری آن منافع به مفهوم متداول و محدودی که در ابتدای این نوشته ذکر شد، دانست چراکه اساسا

 متفاوت است.

گروهی و تعارض منافع ارتباط وثیقی وجود دارد؛ هرچند این دو یکی نکته قابل توجه این است که میان تضادهای بین

نیستند. در واقع در هر موقعیت تعارض منافع، فرد یا سازمان با قرار گرفتن بر سر دوراهی، در صورتی که منفعت شخصی 

ای اولویت داده و آن را برگزیند، حقوق و منافع گروه دیگری از جامعه را تضییع کرده ی حرفهبه وظیفه سازمانی را -

اد منفعت توان به تضشود: به عنوان یک نمونه رایج از این موضوع میگروهی نیز میاست که این امر بستر بروز تضاد بین

 از اینکه ی پرستاری در سالعههای اشاره کرد. فعاالن جامپرستاران و پزشکان طی دهه
ً
قانون های اخیر مکررا

این فعاالن، چون پزشکانی که در وزارت  نظر. از اندشود، انتقاد کردهگذاری خدمات پرستاری در کشور اجرا نمیتعرفه

اند یا با سیاستگذاران بهداشت و درمان شبکه روابط و منافع مشترکی قرار گرفته بهداشت در موقعیت سیاستگذاری

د. به گفتۀ کننکنند، منافع پزشکان را تضمین کرده و حقوق پرستاران را تضییع میهایی که میگذاریدارند، با قاعده

شک متخصص طب اورژانس بیمار را در زمان حاضر مثاًل در اورژانس بیمارستان، پز »عضو شورای عالی نظام پرستاری، 

کنند اما بخش عمده پول این خدمات نویسد و پرستاران این دستورات را اجرا میکند و دستورات الزم را میویزیت می

گذاری خدمات رود؛ قانون تعرفهالزحمه پرستاران به جیب پزشکان میشود. درواقع حقبه پزشکان پرداخت می

 « کند.تصویب شده اما وزارت بهداشت نسبت به اجرای آن اقدام نمی پرستاری چندین سال است که

ذار نکه خود پزشکان سیاستگآشود عالوه بر گذاری برای خود، سبب میاینجا تعارض منافع پزشکان در موقعیت قاعده

تاران را از فع پرسگذاری مناگروهی را فراهم کنند؛ چرا که این قاعدهدرگیر تعارض منافع شوند، بستر نوعی تعارض بین

https://t.me/mostaghelnewspaper/47581
https://t.me/mostaghelnewspaper/47581
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/701660-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/701660-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/15/2425568
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/15/2425568
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/15/2425568
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توان نشان داد که هر موقعیت بالفعل تعارض منافع یک های تعارض منافع دیگر میموقعیت بسیاری ازبرد. در بین می

شود. چنانکه تعارض منافع پزشک در اعمال فرد یا گروه اجتماعی، سبب تضییع منافع گروه اجتماعی دیگر می

بین رفتن منافع بیماران شده و نوعی تضاد بین گروهی )میان پزشکان و  تجویزهای نابجا و غیرضروری، منجر به از

 کند. کنندگان خدمات پزشکی( ایجاد میبیماران به عنوان مصرف

 از موقعیتبه رغم ارتباط وثیق بین این دو، باید دقت داشت که تمامی تضادهای بین
ً
افع های تعارض منگروهی لزوما

 به تضاد بینشوند و هر موقعیت تعناشی نمی
ً
د انجامد. در نتیجه کاربست مفهوم واحگروهی نمیارض منافعی نیز لزوما

 شود. تعارض منافع یا تضاد منافع برای این دو وضعیت، باعث بروز ابهام در فهم مسئلۀ تعارض منافع می

 گذاراناستیسبه  یاعتمادیبتعارض منافع؛ یکی از دلیل 

ومی و چه آموزش عالی یکی از مواردی است که همیشه کاربران نسبت به آن حوزه آموزش چه در سطح آموزش عم

. اهمیت توجه به این حوزه در این است اندکردهحساسیت داشته و موارد متعددی از بروز تعارض منافع در آن را گوشزد 

 مدرسه یکی از 
ً
را  نظام آموزشی تواندیمن کردن افراد است اما تعارض منافع در آ ریپذجامعهاصلی  یهامکانکه اساسا

به سمتی سوق دهد که نه آموزش و پرورش افراد، بلکه کسب منافع مالی در آن از اولویت برخوردار شود. وضعیت 

در این حوزه به نحوی گسترده است که موارد زیادی را ازجمله کنکور، تأسیس مدارس  زیآمتعارض یهاتیموقع

د در مور  کانال تلگرامی راهبرداز تأثیر تعارض منافع در این حوزه،  یانمونه عنوانبه. ردیگیبرمغیردولتی و... در 

 هر وپرورش حلکه تا وقتی مسئله تعارض منافع در وزارت آموزش کندیموضعیت کنکور اشاره 
ً
وفصل نشود اساسا

وپرورش حل نشود، تنها اگر مسئله تعارض منافع در آموزش»ه خواهد شد. برای حذف کنکور با شکست مواج یابرنامه

 هایآموزشی خواهند داد. یکی از نمونههای تقویتی و کمکها و کتابها و مؤسسات کنکور جای خود را به معلمکتاب

درسی معروف کمک های یکسان دفتر تألیف کتب درسی و ناشراناین تجارت آموزشِی منتفع از تعارض منافع، چاپخانه

های صورت مستقیم با دفتر تألیف کتب درسی در ارتباط نیستند؛ اما کارمندان چاپخانه نسخهاست. ناشران آموزشی به

 «.گذارندمی آموزشیها را در اختیار ناشران کمکشدۀ کتابنهایی و اصالح

ه در این حوزه دنبال شود، به جستجوی طبیعی است که چنین مواردی از دید مردم پنهان نمانده و در هر سیاستی ک

. شهاب، یکی از کاربران توییتر، اظهارنظرهای مسئولین در مورد باز شدن گردندیماثری از منافع مالی مسئوالن امر 

و  داندیمشرایط که ناشی از پیگیری منافع مالی  یسازیعادمدارس در مهرماه آینده را نه به دلیل تالش برای 

 : سدینویم

مدارس در مهرماه از طرف وزارت  یهاکالسبدانید چرا هرروز دو مصاحبه درباره حضوری شدن  دیخواهیمر اگ»

 «. مدارس غیرانتفاعی است نامثبتباید عرض کنم دلیلش فقط و فقط این است که اآلن پیک  شودیم

ه یکی ، جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسترسان بازنشستگانکانال مرجع پیک پیامبه همین دلیل است که به گفته 

 حل مسائل»تا  خواهندیمخود از دولت بعدی را رسیدگی به این موضوع عنوان کرده و از رئیسی  یهاخواستهاز اولین 

ور و به حداقل رساندن تعارض منظور نهادینه شدن عدالت آموزشی در بین مدارس کشو مشکالت مدارس دولتی به

https://t.me/javadrooh/24997
https://t.me/javadrooh/24997
https://t.me/peik_e_payamresan/15530
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وپرورش نهادی است که مسئولیت را در اولویت خود قرار دهد. همه این موارد در حالی است که وزارت آموزش« منافع

 والدین باید نسبت به آن حد  آموزاندانشتربیت 
ً
تماد از اعتماد را داشته باشند؛ اع یقبولقابلرا بر عهده دارد و طبیعتا

؛ اما شودیمدر اولویت قرار دارد و هر سیاست و اقدامی برای بهبود وضعیت وی انجام  آموزدانشمدارس به اینکه در 

آنکه به دنبال آن باشند که بفهمند این سیاست چه اثری  یجابهگویا اوضاع در ایران برعکس بوده و با هر اقدامی، مردم 

 هستند. گذاراناستیسپنهان بر وضعیت آموزشی فرزندشان دارد، در پی کشف منافع مالی 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 22 ـ رانیتعارض منافع در ا شیه مطالعه و پامجموع

 1400تیر  18تا  12-پنجاه ودوم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09020432992: خبرنامه شماره واتساپ
 

 خبرنامه

 یگهفت

https://www.instagram.com/iranbssc/
https://www.instagram.com/iranbssc/
https://t.me/IranBSSC
https://t.me/IranBSSC
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/
https://twitter.com/iranbssc
https://twitter.com/iranbssc
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