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 2 ه هفتگی مدیریت تعارض منافعخبرنام

 

 شده: آنجا که تعارضی نیستتعارض منافع ادراک درآمد:
 

 سعید هراسانی
 

نیما بحری پسر یک آقازاده است که از ارتباطات خویشاوندی خود استفاده کرده است و قراردادهای هنگفتی با 
 یاآقازادهاز این محل میلیاردها تومان سود کرده است. رو به روی او  وزارتخانه مرتبط با پدرش منعقد کرده است. او

ای قضایی . او مسئولیت پروندهکندیمکار  هییقضادیگر است. حامد تهرانی پسر یکی از سیاستمداران قدیمی که در قوه 
 آن همسرش قرار دارد.  طرفکدارد که ی بر عهدهرا 

 
صحبت « آقازاده»سریال که درباره  دیاشدهتاکنون متوجه  حتما

 .میکنیم

هر دو آقازاده داخل این سریال درگیر تعارض منافع هستند. اولی با استفاده از مقام پدر خود و با وزارتخانه مرتبط او 
آن همسرش است. صحبت ما  طرفکای را دارد که یقراردادهای تجاری منعقد کرده است و دومی مسئولیت پرونده

 ادرباره فیلم است و 
 
و حامد را شخصی مسئول و به دنبال احقاق حقوق  صفتطانیشمخاطب نیما را فردی  حتمال

به خاطر آن است که مخاطب در جریان فیلم برخی اطالعات انتخابی را دریافت  هااحساس. اما تمام این دانندیمجامعه 
 کرده است.

افراد اطالعی ندارد و بر اساس اخبار عمومی قضاوت در دنیای واقع اما داستان متفاوت است. جامعه از درون احوالت 
. احتمال دارد در دنیای واقع جای نیما و حامد عوض شود، فرزند مسئولی که قراردادهای قانونی منعقد کرده و کندیم

اگرچه در موقعیت تعارض منافع قرار دارد اما کار خالفی نکرده باشد و همچنین شخص دیگری که در پرونده به نفع 
 ویشاوندان خود دست به قضاوت بزند.خ

در  شدهادراکوجود دارد. تعارض منافع « شدهادراکتعارض منافع »در ادبیات تعارض منافع مفهومی با عنوان 
. ردیگیمقرار  شدهادراکشامل تعارض منافع واقعی، تعارض منافع بالقوه و تعارض منافع  گانهسهی ایبندطبقه

دو منفعت مجزای حمایت از  در برابریک تعارض منافع واقعی است. یعنی حامد « آقازاده»وضعیت حامد و راضیه در 
 شدهادراک تواندیماست. اما گاهی اوقات این تعارض منافع  قرارگرفتههمسر خود و اجرای عدالت برای عموم مردم 

 باشد؛ یعنی 
 
رض وانند به آن موقعیت برچسب تعامنطقی بت طوربهتعارض منافعی وجود نداشته باشد، اما افرادی  واقعا

 منافع بزنند.

ر باشگاه نام مدی اتفاقبهی کشقرعهی انجام داده است. در این ایکشقرعهبرای مثال فرض کنید یک باشگاه فرهنگی 
 تیلبمنصفانه بوده است و مدیر باشگاه مانند دیگران  زیچهمه. واقعیت آن است که شودیمفرهنگی از سبد خارج 

قت از مردم انتظار داشته باشد که به صدا تواندینم کسچیهاست و شانس با او یار بوده است. اما  کردههیتهی را شکقرعه
 است. شدهادراکی باور داشته باشند. این وضعیت یک تعارض منافع کشقرعهو شفافیت 

دو نوع دیگر تعارض منافع ممکن با دو نوع دیگر تعارض منافع در این است که  شدهادراکوجه افتراق تعارض منافع 
، اما وجه شباهت این شودینمبه فساد منجر  گاهچیه شدهادراکاست به فساد ختم شود یا خیر، اما تعارض منافع 

 .ردبیمی عمومی را از بین هادستگاهاعتماد عمومی به عملکرد  درهرصورتتعارض منافع با انواع دیگر در آن است که 
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شده در چند ماه اخیر وجود داشت. برای مثال در زمان برگزاری کنکورهای از تعارض منافع ادراکی متعددی در هامثال
سراسری کارشناسی، ارشد و دکتری بسیاری از کارشناسان و مردم معتقد بودند برگزاری این کنکورها ناشی از تعارض 

سیون آموزش مجلس شورای اسالمی بود. وزیر علوم، سازمان سنجش و اعضای کمی ازجملهمنافع مسئولن برگزاری آن 
ی و غیره یک تعارض آموزشکمکی هاآزمونی غیرانتفاعی، هادانشگاهدر  هاسازماناگرچه سهامداری این افراد و 

منافع واقعی است. اما واقعیت آن است که تصمیم آن زمان این نهادها برای برگزاری کنکور ناشی از این تعارض منافع 
وجود تعارض منافع در ارکان اصلی  حالنیباا. کردیمعوامل متعدد دیگری این تصمیم را منطقی  نبوده است، بلکه

 موجب خدشه اعتبار تصمیمات عمومی و مواجهه افکار عمومی با این تصمیم شد. ریگمیتصم

یق بورس از طرعالوه بر این بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان در دوران ریزش بورس، درخواست دولت برای کمک به 
این کارشناسان سهامداری بسیاری از مقامات ارشد و  ازنظر. دانندیمصندوق ذخیره ارزی را ناشی از تعارض منافع 

ی ملی، منافع خود را بخواهند از طریق صندوق توسعه هاآنمیانی نظام اجرایی کشور در بورس موجب شده است تا 
 کنند. نیتأم

منطقی  به لحاظ گریدعبارتبهشده در نظر گرفت. نوعی تعارض منافع ادراک توانیما نیز واقعیت آن است که این مورد ر 
ات استفاده از اطالع توانیمشرایط تنها  نیتردهیچیپکارکنان دولت را از سهامداری در بورس محروم کرد، در  توانینم

ع مرتبط با شغل عمومی افراد را محدود کرد و محرمانه دولتی در معامالت بورسی را ممنوع کرد و یا سهامداری در صنای
معامله بورسی منع کرد. از طرف دیگر ارتباط دادن یک  هر نوعیا برخی مشاغل خاص مثل کارکنان سازمان بورس را از 

 لیتحلقابلسیاست به مجموعه عظیمی از مقامات ارشد و میانی مجزا از یکدیگر بیش از آنکه با مفهوم تعارض منافع 
 نوعی تحلیل اقتصاد سیاسی است.باشد، 

فع تعارض منا»باید آن را  جهیدرنتبرچسب تعارض منافع بخورد و  تواندیماین موقعیت به لحاظ منطقی  حالنیباا
 ی دولتی نتیجه منطقی اینهادستگاهاز میان رفتن اعتماد عمومی نسبت عملکرد  گریدعبارتبهنامید. « شدهادراک

 شده است.موقعیت ادراک

شده حتی اگر به فساد و تعارض منافع چه واقعی باشد، چه بالقوه و چه ادراک دهدیمنشان  شدهمطرحمباحث 
د. مهم های دولتی ندار ی نسبت به دستگاهاعتمادیبی جز اجهینتی دولتی منجر نشود، هادستگاهی دولت و کژکارکرد

یکی  توانیمبحری بازیگر آن باشد. تنها در فیلم است که نیست پشت تعارض منافع حامد تهرانی ایستاده باشد، یا نیما 
 خواهند اعتمادیبرا خوب و دیگری را بد معرفی کرد. تعارض منافع در هرکجا و توسط هرکس رخ دهد، مردم به نتایج 

 شد.

موجب  تیادرنهشده تنها خدشه به اعتماد عمومی نیست. این موضوع آنکه نتیجه تعارض منافع ادراک ترمهماما نکته 
 هااستیساست که شرط درست اجرا شدن  شده اشاره. در متون توسعه به این نکته بسیار شودیمی دولت نیز کژکارکرد

مهم نیست سیاست ما چقدر درست یا غلط است! اجرای مناسب آن  گریدعبارتبهاعتماد عمومی به آن سیاست است. 
م یک یا خیر. در شرایطی که مرد کنندیمسیاستی درست پشتیبانی  وانعنبهبه این موضوع ربط دارد که آیا مردم آن را 

هد ی عمومی از بین خواهادستگاهتعارض منافع ادراک کنند، آنگاه اعتمادشان به  مثابهبهسیاست، اقدام یا اتفاق را 
 آن نیست.دار و مریز ی بخش عمومی و اجرای کجهااستیسرفت و نتیجه این کاهش اعتماد چیزی جز نپذیرفتن 
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ات ی تعارض منافع به ذهاتیموقعیا خیر،  شودیمی نهایی آنکه مهم نیست تعارض منافع به فساد منجر ریگجهینت
ی هاتیموقعی نادرستی هستند که باید مدیریت شوند. در چنین برداشتی از تعارض منافع حتی آنجا که هاتیموقع

و امکان از بین رفتن اعتماد عمومی را از  شده تیریمدشود، باید ی مردم به تصور وجود تعارض منافع هم منجر رو شیپ
 میان برد.

*** 

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

 بله با قام»بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی جمهور مبنیهیأت وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس

نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات »و « مالی –فساد و ارتقای سالمت نظام اداری

رغم گذشت یک سال از تقدیم لیحه مدیریت تعارض منافع به مجلس های اخیر علیموافقت کرد. در ماه« عمومی

ی رخواست دولت برای در دستور کار قرار گرفتن لیحههای مکرر دولتمردان شاهد بی توجهی مجلس به دو پیگیری

 ایم.مذکور بوده

 وپرورش تغییرات مدیریتی جدیدی در این وزارتخانه برای مدیریت تعارض منافع در بر اساس اعالم وزارت آموزش

وسعه لتی و توند از ریاست سازمان مدارس و مراکز غیردوسطح معاونان وزیر انجام گرفته است. از جمله مجتبی زینی

الملل و مدارس خارج از کشور مقام وزیر و رئیس مرکز امور بینعنوان قائمهای مردمی  برکنار شده و بهمشارکت

 منصوب شده است.

 ها در وزارت آموزش و پرورش محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن انتقاد از جابجایی پست

ارض منافع خبر داده که کارگروهی در مجلس در حال استخراج مصادیق به عنوان روشی نارسا برای مدیریت تع

 تعارض منافع است.

  قاسم احمدی لشکی معاون حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده است که مصادیق تعارض منافع

رس کشور درباره مهر رئیس سازمان نوسازی مدادر سازمان نوسازی مدارس وجود دارد. پیش از این مهراله رخشانی

 مصادیق تعارض منافع در این سازمان گفته بود در این سازمان تعارض منافع نداریم.

  محمد صالح اولیا معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو خبر داده که بخشنامه وزارت نیرو برای مدیریت تعارض

 منافع در همین چند روز آینده ابالغ خواهد شد.

 اعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به تحلیل نابرابری مالی شهروندان ایرانی معاونت رفاه اجتم

 ترین علل فقر و نابرابری مالی قلمداد کرده است. پرداخته و تعارض منافع در نظام بانکی را یکی از مهم
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 ی سابق مجلس شورای اسالمی و طراح طرح بررسی تعارض منافع در صنعت خودرو درگذشتجفی، نمایندهمحمدرضا ن

 یکی از فعاالن مقابله با فساد و تعارض منافع فقدان
ی هفتگی ی خبرنامهکه مراحل نهایی تهیهو در حالی 99آبان  71روز شنبه 

ق ی ساب، نمایندهدر حال انجام بود، خبر درگذشت محمدرضا نجفی 79شماره 
مجلس موجب اندوه و تاسف شد. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه این 

مندان مبارزه و دوستان آن مرحوم و عموم فعاالن و دغدغه خانوادهضایعه را به 
با فساد و تعارض منافع تسلیت عرض کرده و علو درجات این جانباز شیمیایی 

 ند. کجنگ را از درگاه باریتعالی آرزو می
 

ی شفافیت و مقابله با فساد در مجلس دهم بود. ایشان طراح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی مرحوم نجفی از نمایندگان فعال در حوزه
ای در مورد تعارض منافع در صنعت خودروسازی را هدایت کرد که از کارهای ارزشمند در این ی گستردهبود که در ضمن این طرح، مطالعه

اکمیت مرکز توانمندسازی حو  روزنامه شرقهای این کار مطالعاتی و میدانی ارزشمند در قالب یک مصاحبه با همکاری ست. اهم یافتهزمینه ا
در بروز تعارض منافع در صنعت خودرو را موجب بحران  یچهار عامل اصل در این مصاحبه ،ینجف محمدرضا منتشر شد. مرحوم و جامعه

 کند:قلمداد می

 دهیچیدر شبکه تودرتو و پ کیستماتی( و رانت سی)عمدتا بخش حلقو  تیدر ساختار مالک نهیفساد نهاد :تیبحران مالک 
 .ها شده استو پسرفت هایکه موجب انواع ناکارآمد  یسهامدار 

 ب است که موج یتیبحران مالک جینتا نیاز هم یاز آن ناش یناکارآمد که بخش تیر یمد ی:و ناکارآمد تیر یبحران مد
 شده است.… قانون تجارت و ،یشرکت تیحاکم ره،یمدئتیمجمع، ه معناشدنیب
  درو و رابطه دولت و صنعت خو یدگیچیپ :دولت یگر ی/ تصدیتیدرباره نقش حاکم کیو پراکت کیبحران تئور

 گذشته. یهادر دهه یگر یو تصد  یگر لیتسه ،یگر میتنظ ،یگذار استیس یهانقش یدگیتندرهم
 باشد،  یتر از هر وجهبرجسته دیآن که با یصنعت -یوجوه اقتصاد شودیکه موجب م صنعت نیا شدنیتیامن -یاسیس

 مواجه کند. ییهارا با چالش یو حل مسائل اساس ردیالشعاع قرار گتحت

 ای دیلخط تو  سیمازاد، اعمال نفوذ و فشار در تأس یرو یفشار بر استخدام ن ،یخودروساز  یانیارشد و م رانیونصب مدعزلنظر ایشان،  از
 کنندگاننیاز تأم دکردنیخر  یفشار برا ،هاشرکت یتیر یدر مجموعه مد ندگانیزمان خود نماحضور هم ی،اقتصاد هیکه فاقد توج ییهاتیسا

از جمله مصادیق بارز تعارض منافع واقعی در صنعت خودروسازی  تیفیکو کم تجربهیو ب دیسازان جدواردکردن قطعه یتشده و حسفارش
 شود. است که منجر به فساد می

*** 
ول غی شفافیت و مقابله با فساد در تشکل جهد نیز مشمرحوم محمدرضا نجفی عالوه بر کسوت نمایندگی مجلس، به عنوان فعال مدنی حوزه

صالح در مندی نظیر مرحوم نجفی برای پیشبرد ابه فعالیت بود. نظام سیاستگذاری کشور به وجود نمایندگان و فعاالن مدنی سالم و دغدغه
نظام اداری کشور و تقویت اعتماد و رضایت عمومی نیاز داشته و دارد. فقدان مرحوم نجفی در این عرصه خالئی غیرقابل جبران است. روحشان 

 یادشان گرامی و مسیرشان پاینده باد. شاد، 

  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/261303/
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/261303/
https://iran-bssc.ir/?p=8432
https://iran-bssc.ir/?p=8432
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 ها در وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافععزل و نصب 
 99آبان  11ـ وزارت آموزش و پرورش 

 آموزش عمومی یتعارض منافع در حوزه 
 

رس و مدا المللنیمرکز امور ب سیو رئ ریمقام وزعنوان قائمبه وندینیز یمجتبوپرورش بر اساس اعالم وزارت آموزش
فولدوند  رایو شهر اتیبه شکا ییو عملکرد و پاسخگو یابیارز رکلیعنوان مدبه یکفراش نیخارج از کشور، محمد حس

 ارفه شدند.منصوب و مع یمردم یهاو توسعه مشارکت یردولتیسازمان مدارس و مراکز غ سیرئ نوانعبه
در امور  ریعنوان مشاوران وزبه یمیو زهرا مظفر، غالمرضا کر یمیغالمرضا کر یهاتیاز فعال میبا تکر نیهمچن

 منصوب شدند. ثارگرانیدر امور شاهد و ا ریعنوان مشاور وزو زهرا مظفر به یابیسنجش و ارز
عارض که با ابالغ بخشنامه ت کردیم تیفعال یتدول ریسازمان مدارس غ سیعنوان رئبه نیاز ا شیپ وندینیز یمجتب

 تیعالادامه ف یبخشنامه شد و برا نیمشمول ا یردولتیداشتن مدرسه غ لیآموزش و پرورش، به دل ریوز یمنافع از سو
 .دادیانصراف م دخو یپست دولت  ای یتلردویمدرسه غ تیریاز مد دیبا

 یاحاضر در شور  یبخشنامه اعضا نیرا ابالغ کرد و طبق ا بخشنامه تعارض منافع شیپ یآموزش و پرورش چند ریوز
خواهند اگر می ایداشته باشند  یردولتیمدارس غ دینبا یردولتیبر مدارس غ یو نظارت مرکز یگذاراستیس

 که در آن قرار دارند را بزنند. یپ ست دیق دیکنند با یدارمدرسه
 ینفعان با قدرت و نفوذ یاست که ذ نیپرورش مطرح بوده ا که تعارض منافع در وزارت آموزش و یاصل لیاز دل  یکی

 کنند.می جادیبرند ا یردولتیآورند و مدارس غمی نییرا پا یمدارس دولت تیفیکه دارند ک
 خبرگزاری شبستان/  خبرگزاری تسنیم 

 

 

 

 ی آموزش و پرورشدولت ریسازمان مدارس غ سیرئتوضیح درباره تغییر پست 
 99آبان  11ـ  (آموزش و پرورش یحوزه وزارت یمرکز هماهنگ سیرئ)باقرزاده  یعل
 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 

 

که  کرد انیبخشنامه تعارض منافع ب یآموزش و پرورش درباره اجرا یحوزه وزارت یمرکز هماهنگ سیباقرزاده رئ یعل
عرصه  نیر اتواند دباشد، نمی یردولتیغمدارس  استگذاریس ایکه ناظر  یبخشنامه به عنوان مثال مسئول نیبراساس ا

 نظارت بر آن برعهده خود ایآن  تیکرد که مسئول بیرا تصو یزیتوان چکند در واقع در تعارض منافع نمی تیریمد
ه در آن ک یبخش یبخشنامه تصد نیانجام شد که مشمولن ا یهم انتصاب به گونه ا ریدر انتصابات اخ فرد باشد.

 .ستیبه خروج کامل از آمورزش و پرورش ن یورتو ضر  کنندیم تیفعال گریهستند نداشته باشند و در بخش د نفعیذ
کار  کرد که مراحل انیشائبه موضوع تعارض منافع در دانشگاه منسوب به آموزش و پرورش ب تیدرباره وضع باقرزاده

 انیهای خود را به دانشجوفرد کتاب نیداد امسئولن مربوط هم  نشان نمی حاتیاست البته توض یدرحال بررس
 فروخته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/11/2380974
http://www.shabestan.ir/detail/News/989912
http://www.shabestan.ir/detail/News/989912
http://www.shabestan.ir/detail/News/989912
https://www.yjc.ir/fa/news/7545075
https://www.yjc.ir/fa/news/7545075
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 سالمت یدر عرصه حکمران تعارض منافعکرونا و 
 99آبان  11ـ  ی دانشگاه شهید بهشتی(شناسارشد جامعه یکارشناس)زهرا اکبری 

 ی سالمتحوزهدر  تعارض منافع 
 

 :شوندیمواجه م یاکنشگر با منافع متعارض بالقوه یسه گروه اصل ی سالمتدر عرصه حکمران
 تعارض منافع ریتأثخدمات تحت کنندگاننیتأم گاهیدر جا ییدارو یهارکتارشد ش نیاول، متخصص دسته ،

 دکنندگانیکه تول ی. زمانزنندیکننده رقم ماز مرحله ثبت تا ارائه به مصرف ییدارو یندهایاز فساد را در فرآ یمناسبات
ن بدون اکنوبه کار بوده و هم مشغول یدر پست دولت گذشتهدر  ایباشند  یداروساز عیسهامدار صنا ایدارو خود، مالک 

 یهاانهداروخ تیکه شخص داروساز عالوه بر مالک یتیدر وضع ای کنندیم تیفعال یدر بخش خصوص یتیمحدود چیه
و  دینند تولفساد ما قیمصاد یبرخ شیدایدارو داشته باشد، پ متیق میتنظ ایدر نظام ثبت  یتیوآمد، مسئولپر رفت

تر محتمل ،یرضروریغ یداروها ازحدشیب زیتجو اه،یدارو و فروش مجدد آن در بازار سسرقت  ،یتقلب یداروها عیوزت
 خواهد بود. 

 برای مثالکنندگان خدمات استپرداخت گاهیدر جا مهیارشد ب رانیمنافع در دسته دوم، مربوط به مد تعارض . ،
 همیمربوط به ب یهایمشو خط راهبردها ها،استیس بیتصو تیمسئول یخدمات درمان مهیب یعال یشورا یاعضا

 ایه اعضا، دوشغل نیتعرفه خدمات سالمت را بر عهده دارند. چنانچه ا نییتع ینسبسالنه ارزش  یسالمت و بازنگر
هم  همزمان به حرفه طبابت ایرا دارا باشند  یو دولت یخصوص گرمهیب یهاسازمان یچندشغله بوده و سابقه سکاندار

 میقدرت، امکان تنظ هشبک لیتعارض منافع و تشک تیموقع نی. در اشودیساد فراهم مف یبرا یبپردازند، مجال
 محور نظام سالمت در تقابل است. عدالت یهاشده و با آرمان سریم یادر جهت منافع عده یپزشک یهاتعرفه
 یلتبخش دو نیها بوآمد آناست که از رفت یو دولت یپزشکان بخش خصوص تیسوم، منوط به نحوه فعال دسته 

تعارض منافع قرارگرفته و احتمال کنش  گاهیپرسود سالمت در جا عیبا صنا یرمادیو غ یتا ارتباطات ماد یو خصوص
ر صورت د یخصوص یهامارستانیبه ب یدولت یمبتال به کرونا از مراکز درمان مارانیارجاع ب .ابدییافزون م زیفسادآم

 یامدهایپ تواندیدر مواقع فاقد ضرورت م یزمان بسترکردن مدت یطولن ایوجود امکان ادامه درمان در همان مرکز 
 فوق باشد.  یهاتیموقع یاحتمال

 سالمت م یتالشگران واقع تیخدشه وارد کردن به فعال وجهچیهتعارض منافع به نییدر تب روشیمراد متن پ
 
خصوصا

 . ستیرند، ندر بحران کرونا قرار دا مارانیب یپزشکان که در صف اول مداوا
نان که آ یو تفکرات سودآور و مفسدانه را برا هازهیکالن، انگ یهایگذارهیسرما تیریمشخص در مد یفقدان استراتژ

 نیا جیبر امکان وقوع فساد مؤثر است. نظر به نتا میرمستقیغ یاگونهو به دیتعارض منافع قرار دارند، تشد تیدر موقع
 نیووجوب تد کند،یم دیکنندگان را تهدمصرف یو مال یو سالمت جان یدرمانخدمات  تیفیک یورکلطچرخه که به
ظام ن یکنترل تعارض منافع در ساختار حکمران یبرا یتیریمد یهاو ارائه دستورالعمل هایگذاراستیمقررات، س

شور ما ک یو ادار یاسیدر نظام س افعتعارض من تیریقانون مد حهیاز کشورها است. ل  یاریمانند بسبه رانیسالمت ا
 یکل یهااستیس ریقانون در کنار سا نیشد. ا بی، تصو1991در چند سال گذشته موردتوجه قرار گرفت و در آبان  زین

 و برخورد با فساد باشد.  یریشگیدر پ یگام مهم تواندیم ت،یشفاف رینظ
 وریهای استراتژیک ریاست جمهمرکز بررسی 

 

http://css.ir/yojiif
http://css.ir/yojiif
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 الیحه مدیریت تعارض منافع توسط دولت تیفور از دو تیفور کیسلب 
 99آبان  11ـ خبرگزاری ایسنا 

  تعارض منافعکلیات  
 

بله با فساد مقا» یتیدو فور حیاز لوا تیفور کیسلب  بریمبن جمهورسیمعاونت امور مجلس رئ شنهادیبا پ رانیوز أتیه
 «یخدمات عموم هیو ارا یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد»و  «یمال –یسالمت نظام ادار یو ارتقا

 موافقت کرد.
آنها در  یفرصت لزم جهت بررس جادیمنظور امذکور و به حیرا با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوا میتصم نیا دولت

 اتخاذ کرد. ،یاسالم یمجلس شورا
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 تضاد منافع در  گروه سنگ
 99آبان  11ـ  ( گروه سنگ رعاملیمد)ی دجوادیحاج س امکیس
 در صنعت تعارض منافع 

 

 ها در انجمندار، ابراز سازان و بازرگانتضاد منافع است، معدندار، کارخانه ران،یاز مشکالت در انجمن سنگ ا یکی

 کیاعضا تعداد  نیکه اگر از ا شوندیانتخاب م سهیرئاتیان هعنونفر به ۷. کنندیمنافع خود را دنبال م کیهر 

 نیل اح ی. براشودیگرفته م دهیهمان گروه دنبال شده و منافع کل صنعت سنگ ناد منافعباشد،  شتریب یگروه

رفته جداگانه مدنظر قرارگ کیکه منافع هر  میریدر نظر بگ یونیعنوان کنفدراسمختلف را به یهابخش دیمشکل با

 از صنعت است. شمختلف مربوط به هر بخ رگروهیز یهاکانون ایها که شامل انجمن یونیوند. کنفدراسش
 متالزتحلیل می –پاسگاه خبری  

 

 

 تعارض منافع صنعت آب و برق مطالبی در مورد نیتدو
 99آبان  11ـ  مازندران و گلستان یابرق منطقه یشرکت سهام

 ی انرژیحوزهدر  تعارض منافع 
 

درک درست از مفهوم  جادیا یبرا رویمازندران و گلستان ، وزارت ن یشرکت برق منطقه ا یبه گزارش روابط عموم
 نموده است. نیو تدو هیهمکاران صنعت آب وبرق ته  یبخش یآگه یرا برا یتعارض منافع  کتابچه ا

  https://tahavol.moe.gov.ir سامانهبه  دیتوانیم شتریکتابچه و کسب اطالعات ب نیاز ا یبهره بردار یلذا برا
 .دییمراجعه نما

 ای مازندران و گلستانشرکت سهامی برق منطقه 
 

https://www.isna.ir/news/99081107300
https://www.isna.ir/news/99081107300
https://tahavol.moe.gov.ir/
https://www.mazrec.co.ir/1675
https://www.mazrec.co.ir/1675
https://www.mazrec.co.ir/1675
https://www.mazrec.co.ir/1675
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  تعارض منافع، عامل تشدید فقر و نابرابری مالی شهروندان ایرانی
 99آبان  11ـ معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 در نظام بانکی تعارض منافع 
 

کات از ن یمنتشر کرده است که برخ یگزارش مشروح یرانیشهروندان ا یمال ابریدرباره نابر  یمعاونت رفاه اجتماع
 آمده است.آن را در ادامه 

انوار بودجه خ یآمارها یکــه بررس ییدارد تا جا یمیمشابه و وخ تیوضع زین التیخانوار به تسه یدسترس تیوضع
 یاند و تعــداد افرادبوده التیدرصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسه 1۱تنها  199۱در سال  دهدینشان م

است که در دهک اول قرار داشته و  یبرابر تعداد افراد 9اند کرده افتیدر التیته و تسهکه در دهک دهم قرار داشــ
 یپول یاستگذاریرا در س یدر بخش مال یوجود فقر و نابرابر یگــزارش علــل اصل ــنی. ااندفتهگر  التیتسه

شده  یبانک مرکز فیکه خود موجب نظارت ضع داندیها مبا بانک ینامناســب و تعارض منافع بانک مرکز
 از موارد موجب یدر برخ نیو همچن یاعتبار در شبکه بانک یبندرهیموجب ج ناسبنام یپول یاستگذاریاست.س

 است. دهیها دمسپرده یشده و خود بر نابرابر ینرخ بهره واقع شیافزا
و  التیهتس افتیرد رد،یشکل بگ التیتسه یمازاد تقاضا نکهیموجب شده است عالوه بر ا زیاعتبار ن یبندرهیج

 التیسهت افتیدر در یو فســاد و منشأ نابرابر ییطال یامضاها یبرا یمحل الت،یتســه افتیبه اول صف در دنیرس
مقام ناظر توسط اشــخاص تحت نظارت و مانع  ریتسخ ایها موجب تصاحب با بانک یباشد. تعارض منافع بانک مرکز

ا هموجب شده است اشخاص مرتبط با بانک زینظارت مقتدرانه نشده است. عدم  ینظارت مقتدرانه بانک مرکز
به  یدر دسترســ یداشته باشــند و نابرابر یمال نیبــه تام یبهتر ی( دسترسرمجموعهیز یها)سهامداران و شرکت

 جنگ جادیناسالم موجب ا یهابا بانک یعدم نظارت مقتدرانه و برخورد جد ی. از طرفردیشــکل بگ ،یخدمات مال
 یرازها موجب ناتسپرده ینابرابر دیعالوه بر تشد زیمساله ن نینرخ بهره شده که ا شینرخ سود در بازار پول و افزا

 شده است. تباراع یبندرهیج دیآنها و به تبع، تشد یدهالتیو کاهش توان تسه یشبکه بانک
نشــده  فیتعر یفقر چند بعد یریگاندازه متعارف یهاو بازار پول در شاخص یدر بخش مال ینابرابر نکهیتوجه به ا با

موجب  یبا چه مختصات یاســت که توسعه مال نیــوال اساســتفاده کرد؛  یتوسعه مال یهااز شاخص تــوانیاست، م
و  یگذارباشد لزم اســت با مقررات یدر خدمت کاهش نابرابر نکهیا یبرا یتوســعه مال شود؟یم یکاهش نابرابر
 یمنافع شخص یکه در راستا ینهاد بازار پول در صورت نیترهمراه شود: بانک به عنوان مهم مقتدرانه نظارت موثر و

. زندیم بلکه بدان دامن کند،ینم یکمک یکند نه تنها به کاهش نابرابر تیسهامداران و اشخاص وابسته به خود فعال
 نیو بانکداران از رانت اعطا شــده به ا هامدارانس یکشدر صدد ممانعت از بهره ج،یرا یاطیاحت یهااز مقررات یبرخ

را فراهــم  یها با منافع عموممنافع سهامداران بانک ییهمسو نهی)توان خلق پول( هستند و زم یموسسه مال
درانه مانع تحقق نظارت مقت یبانک مرکز ینظارت خشموجود در ب هیو چندل  دی. متاسفانه تعارض منافع شدکنندیم

و عامل گسترش فقر  ینابرابر سازنهیها به شدت زمبانک یسازیو خصوص یموجب شده توسعه مالشده است و 
 باشد.

 جهان صنعت - 42سایت خبری تحلیلی ساعت  
 

https://www.saat24.news/news/519299/%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-2-5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://www.saat24.news/news/519299/%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-2-5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://www.mashreghnews.ir/news/1137928
https://www.mashreghnews.ir/news/1137928
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 بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو ابالغ می شود
 99آبان  19ـ (  رویوزارت ن ینابع انسانو م قاتیمعاون تحق) ایمحمد صالح اول

 ی انرژیحوزهدر  تعارض منافع 
 

 تعارض منافع است، وزارت یریگکشور، شکل یحکمران ستمیوارد شده نسبت به س راداتیاز ا یکیفارس: 
 را مد نظر دارد؟ یحوزه چه اقدامات نیدر ا روین

از رانت مد نظر خواهد بود. در  یریجلوگ تیکه با محورخانه است وزارت یتعارض منافع بحث جد تیریمد :اءیاول
و هرجا که منافع افراد در تقابل با منافع سازمان هست را به  یو مال یاطالعات یهارانت میکن یسع دیراستا با نیا

ر دمانند ارائه تمام قراردادها  یخصوص اقدامات نی. در امیکمک کن نهیزم نیدر ا تیو توسعه شفاف میحداقل برسان
 تیریه مدک میاعتقاد هست نیاست. ما بر ا رویروند مناقصه و انتخاب برنده مد نظر وزارت ن تیها و شفافشرکت تیسا

که  یفرد کیهست، به حداقل برسد، مثال  یو دولت یبخش خصوص نیکه ب یتا ارتباطات کندیتعارض منافع کمک م
چند  نیمبخشنامه در ه نیداشته باشد. ا کارمانیشرکت پ کیبا  یمنافع تواندینم نیدولت هست، طبق قوان ارمندک

 ابالغ خواهد شد. ندهیروز آ
 ؟یوزارت انرژ لیدر قالب تشک ایموثرتر است  یبه صورت قالب فعل روینحوه عملکرد وزارت ن ایفارس: آ

خانه وزارت کیرا به از مواد خام نفت تا آخر  نیتام رهیداد که کل زنج میتعم توانیمنطق را همواره م نیا :اءیاول
دها در س دیداستان را دارد که با نیدار کرد و آب هم همکش یلیخ توانیم یبحث را به لحاظ تئور نی. پس امیدهیم

 یکی تیریگفت که اگر مد توانیم لیتحل کیکند. با  عیکه توز میبدهآب و فاضالب قرار  اریبشود و بعد در اخت نیتام
ب و هست که مثال آ نینظر ا کی. الن میریرا در نظر نگ هانیا نیو تعارض ب مینیهم بب همه را با میتوانیباشد، م

 .دیوارد نشو عیبه بحث توز گهید دیآب هست نیتام یبرود و مثال شما متول یفاضالب به شهردار
 خبرگزاری فارس 

  

 

 گیران و عدم حمایت از بازار بورستضاد منافع تصمیم
 99آبان  11ـ ( نانینگار ارزش آفر میسبد شرکت سبدگردان تصم ریمدی )سجاد یمرتض دیس
 در بازار سرمایه تعارض منافع 

 

 ارزنده وجود یهابازار هم شرکت نیدر ا رایبود. ز یکار اشتباه هیحضور در بازارسرما یدولت از مردم برا یدعوت عموم
 وزشآم گونهچیدعوت بدون ه نیا نکهیندارند. با توجه به ا یخوب یمال یهاصورت هک یفیضع یهادارد و هم شرکت

 نداشتند دچار خسران شدند. یکاف یاز سهامداران که تجربه و آگاه یاریانجام شد بس یزیرو برنامه
 نکهیخود کرد اما بعد از ا یهادولت شروع به فروش سهام شرکت ه،یمزمان با حضور گسترده مردم در بازار سرماه
 رانیگ میوجود تضاد منافع تصم لیه دلنکردن ب تیحما نیا ستین دینکرد. بع یتیحما چیآمدند،ه نییپا هامتیق

 باشد.
 صدای بورس 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990811000509
https://www.farsnews.ir/news/13990811000509
https://www.sedayebourse.ir/news/420571
https://www.sedayebourse.ir/news/420571
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 مدارس وجود دارد یتعارض منافع در سازمان نوساز قیمصاد
 99آبان  19ـ ( و مجلس وزارت آموزش و پرورش یمعاون حقوقی)لشک یقاسم احمد

ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 
 

که  یو مهم یساساز موضوعات ا یکیو  میمدارس تعارض منافع نداشته باش یکه در سازمان نوساز ستین نگونهیا
انعقاد هرگونه قرارداد  م،یمدارس اعالم کرد یمدارس است.درباره سازمان نوساز یشود بحث نوساز یبررس دیبا

تابعه را برعهده دارند و اعمال  یمدارس و واحدها یدر سازمان نوساز یتیحاکم فهیبا مهندسان مشاور که وظ یهمکار
ود در حد ازیمورد ن یهر نوع اظهارنظر فن ایدار هستند آن را عهده ینتابعه استا یو واحدها ینظارت بر سازمان نوساز

 یابالغ بخشنامه از تصد خیافراد مشمول موظفند از تار ممنوع است. یردولتیاستقرار مدارس و مراکز غ نامهنییآ
کنند؛  یردر مقام مهندس مشاور خوددا یو کارشناس یاز هرگونه اظهارنظر فن ایخود استعفا دهند  ییپست اجرا

الش و ت میرویبا دقت جلو م لیدل نیهم هاست ب یبخشنامه تعارض منافع برعهده معاونت حقوق یاجرا تیمسئول
 تا شفاف عمل شود. میکنیم
ان سازم نیتعارض منافع در ا قیمدارس کشور درباره مصاد یسازمان نوساز سیرئ مهر؛یمهراله رخشان نیاز ا شیپ

  .میعارض منافع ندارسازمان ت نیگفته بود: در ا
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 برای جلوگیری از تضاد منافع در مدیریت باشگاه خیمون رنیباالگوی 
 99آبان  11ـ بازار نیوز 

 ی ورزشدر حوزه تعارض منافع 
 

 ییروپاها بزرگ اباشگاه گریبا د یاساس ییهاتفاوت رنیاز ربع قرن هر فصل سودده بوده است. با شیب یبرا رنیبا
 یکه برا یدر حال شود،یحاصل م یونیزیاز محل حق پخش تلو رنیسالنه با یآمدهادرصد کل در  9۳دارد. کمتر از 

 درصد است. 1۳ش از یب نیانگینسبت به طور م نیبزرگ اروپا ا یهاباشگاه گرید
ها AGاست. در  ییکایآمر یهاشرکت انیدر م جیهمان ساختار را ایمحدود  یشرکت عموم کیساختار معادل  نیا

 دهیداران برگزسهام ی( در جلسه عمومAufsichtsratناظر ) ئتیه ی. اعضامیدوگانه هست یئتیساختار ه کیشاهد 
بر عهده  زین ئتیه نیو نظارت بر کار ا مشاوره( و ارائه Vorstand) ییاجرا ئتیه یاعضا نییتع تیو مسئول شوندیم

ز . طول مدت مجادیایبه وجود ن ممنوع است تا تضاد منافع ییاجرا ئتیناظر در ه ئتیعضو ه کی تیآن است. عضو
بدنه  رییتغ یداران براسهام یسال است تا از حق قانون ۱آلمان  نیبر اساس قوان زیناظر ن ئتیاعضا در ه تیعضو

 ئتیبر عهده ه AG تیریو مد ییانجام امور اجرا تیحفظ شود. مسئول دشانیدر صورت صالحد هباشگا یتیریمد
سال است  ۱ تایاعضا نها ینقش متوال یفایآن وجود ندارد، اما مدت ا ید اعضاتعدا یبرا یتیاست و محدود ییاجرا
 . ونددوباره به آن مقام منصوب ش دیسال با ۱از  شیحضور در مقام خود به مدت ب یو برا

 تحلیلی بازار نیوز –پایگاه خبری  
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/13/2382015
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/13/2382015
https://bazarnews.ir/fa/news/79354
https://bazarnews.ir/fa/news/79354
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 تعارض منافع در دولت و مجلس مانع شفافیت بودجه است
 99آبان  11ـ  )عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس(محسن زنگنه 

 در نظام برنامه و بودجه تعارض منافع 
 

  بودجه کشور تعارض منافع تیعدم شفاف لیاز دل  یکی .گاه بودجه کشور در تمام ادوار خود شفاف نبوده است چیه
 نیا هانهیمنابع  و هز رییبودجه، تغ یهافیها با جابجا کردن رداست و دولت یبودجه ابزار قدرت هر دولت رایاست ز

در بودجه  یشفاف ساز یبرا یدر ادوار گذشته مجالس هم عزم ی. از طرفکنندیحفظ م خود یاهرم قدرت را برا
 کرده و بر اساس انیموارد را شفاف و ع شتریبزرگ است که ب یجراح کیاصالح ساختار بودجه  وجود نداشته است.

 .ردیگیها را مانحراف شتریب یو هم جلو شودیبودجه عادلنه انجام م میآن هم تقس
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 هادر داروخانه ادیترک اعت یعرضه داروها تعارض منافع ناشی از
 99آبان  1۱ـ  (کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ریمد)ی محمد دریح دیس
 سالمت یوزهتعارض منافع در ح 

 

ها در ستاد مبارزه با موادمخدر و با اشاره به در داروخانه ادیترک اعت یعرضه داروها بیدرباره علل تصو یمحمد
کننده، فروشنده و مکان  زیگفت: نفس عمل واحد بودن تجو MMTدر مراکز  داروها نیعرضه ا یاحتمال یهابیاس

بوجود  ماریب یمصرف را برا یدر فروش دارو ، القا دنبو نفعیذ لیه دلکننده ب زیپزشک تجو رایمصرف فسادآور است، ز
 ماریب ازیشود، مازاد بر نمی یمنقض یآنها به زود یانقضا خیکه تار ییاحتمال وجود دارد داروها نیا یآورد و حتمی
 ادیز ترک اعتپزشکان موسس مراک یتعارض منافع برا یتحت کنترل به شدت دارا یعرضه داروها نیکند و ا زیتجو

 .تاس
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 تعارض منافع است قیدر حال استخراج مصاددر مجلس  یکارگروه
 99آبان  11ـ  (آموزش مجلس ونیسیکم سیرئ بینا)ی دیمحمد وح

 ی آموزش عمومیحوزهدر  تعارض منافع 
 

معاونت داشته باشد و اگر قرار باشد فرد را  ای تیریدر آموزش و پرورش پست مد دیدارد نبا یردولتیکه مدرسه غ یفرد
 یمعاونان وزارتخانه حضور داشته، حق رأ یباز هم او در شورا میمنصوب کن یگرید یه و در جاپست برداشت کیاز 

را درباره تعارض منافع  یانامهوهیآموزش و پرورش ش ریاگر وز بود. دموثر خواه هایریگ میدارد و نظراتش در تصم
و  یادتعارض منافع م میتوجه داشته باش .ماندببه آن متعهد  دیبا یو آن را بخشنامه کرده است به لحاظ اخالق هیته

تعارض  قیدر مجلس در حال استخراج مصاد یکارگروه وجود دارد. زین گرید یهادستگاه ریاست و در سا یمعنو
 تیعالف زین یدر بخش خصوص تواندینم گرید ردیگیم یپست دولت ،یفرد یوقت گرید یمنافع است؛ در کشورها

 .میاادغام کرده گریکدیرا با  تیوضع نیکند اما در کشور ما ا
 خبرگزاری تسنیم 

 

کمیسیون%20در%20این%20احکام%20مقرر%20کرده%20در%20این%20بخش%20یک%20ردیف%20به%20عنوان%20منابع%20و%20یک%20ردیف%20برای%20هزینهها%20پیش%20بینی%20شود%20تا%20شفافسازی%20شده
کمیسیون%20در%20این%20احکام%20مقرر%20کرده%20در%20این%20بخش%20یک%20ردیف%20به%20عنوان%20منابع%20و%20یک%20ردیف%20برای%20هزینهها%20پیش%20بینی%20شود%20تا%20شفافسازی%20شده
https://www.yjc.ir/00Vfng
https://www.yjc.ir/00Vfng
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/16/2382821
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/16/2382821
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 اناشتغال بازنشستگکمیابی انسولین و مجازی:  فضای در منافع تعارض تحلیل
  زیر ذره بین کاربران

 

 انسولین نیست، خروج شستا، اشتغال بازنشستگان ممنوع و تعارض منافع 

 حسین خداپرست
 

ده خود نگارنده نیز البته کم نخندی ام، خنده تان گرفته باشد.شاید شما هم از تیتری که برای این متن انتخاب کرده
دهیم، پول گاز جدا؛ پوتین برای سربازان است. یاد آن صحنه جالب از مرد هزارچهره افتادم که می گفت، "پول آب را می

جدید؛ نان؛ نفت یه پیت، اسلحه به تعداد کافی! ...". خنده داری آن سکانس به خاطر این بود که مهران مدیری داشت 
دند کر زدند و گمان میگوید، اما همه برایش کف میفت. شعری نو؛ سراسر بی معنی. او نمی دانست چه میگچرند می

لبد، معنای سنگینی پشت این حرف ها نهفته است. آن سکانس یک شوخی تمام عیار بود. این متن هم همین است. 
زی است که بعدش مجبور نشوی بگویی زیاد دنبال معنا نگردید. این متن هم یک شوخی است. منتها شوخی هم چی

 شوخی کردم!!!

 بگذریم ... 

 انسولین و تعارض منافع کمبود

چهار پنج هفته پیش بود که نگارنده اولین توئیت های #انسولین_نیست را در شبکه های اجتماعی دید. وقتی کالیی 
 رنده!!!زیاد و یا ترکیب این دو. علم غیب نگا کمیاب یا نایاب می شود، سه حالت بیشتر ندارد. یا عرضه کم شده، یا تقاضا

های انسولین ٢٩٣١برابر مدت زمانی مشابه سال  ٢.١به گزارش روزنامه جوان، آمار گمرک نشان می دهد که تاکنون  
آنالوگ وارد کشور شده است. پس سناریو اول باطل است؟ نه. چند جمله صبر کنید. تعداد بیماران انسولینی مگر تغییر 

 وسی کرده؟ نه. یعنی نه عرضه کم شده و نه تقاضا زیاد. پس چرا انسولین کمیاب شده؟ محس

ها پس از واردشدن به داخل کشور، یا برابر پارسال وارد شده ولی نیست، یعنی این وسط انسولین 1.1وقتی انسولین 
وند ر روین، آن انسولین هایی که هوا میاند زیر زمین. بر طبق نظریه انتخاب طبیعی دارفته اند هوا یا آب شده اند رفته

 مانند که رو یا زیر زمین اند. شوخی!شوند و بنابراین انسولین هایی میپس از مدتی منقرض می

گیرد. انسولین خودش هوایی وارد تومانی تعلق می 11۳۳ترین اقالمی است که به آن ارز قیمتانسولین یکی از گران 
ین. اند زیرزمها رفتهوا برود اصال داخل فرودگاه امام نمی نشست پایین. پس انسولینشود و لذا اگر می خواست همی

نند کها را زیرزمینی قاچاق میکنند، بعد قاچاقچیان قبل از مردم نیازمند انسولینتومانی وارد می 11۳۳دارو را با ارز 
خیر. نگارنده همین هفته پیش از داروخانه سیزده اند یا دانم خوانندگان تا به حال انسولین گرفتهو از مرز خارج. نمی

ساعت  1آبان برای اقوامش انسولین گرفته است. انسولین باید در جای خنک مثل یخچال نگه داری شود یا نهایتا ظرف 
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به یخچال برسد. اصال امکان ندارد، بدون هماهنگی با برخی نهادهای داخلی و قاچاق سازمان یافته، انسولین از مرز 
 بشود. این یکی شوخی نیست. کامال جدی است.  رد

کمی با اعداد بازی بکنیم تا ببینیم این قاچاقچیان سازمانی چرا اینقدر خودشان را به زحمت می اندازند. طبق گزارش 
ود و شگیرد( وارد میتومانی می 11۳۳)واردکننده ارز را با یورو معادل  یورو ۱روزنامه جوان هر انسولین با قیمتی حدود 

دلر  1رسد.  یعنی هر قاچاقچی حدود یورو به بیماران دیابتی در داخل کشور به فروش می 1هزارتومان یعنی  9۱حدود 
 ۱دردسر دست کم میلیارد تومان انسولین قاچاق کنید، پولتان را بی 1کند. یعنی اگر شما بابت هر انسولین سود می

 کنید.  میلیارد تومان می

گلوی اقتصاددانان پاره شد از بس گفتند که ارز دولتی را حذف کنید و یارانه درمان را مستقیما  خب راه حل چیست؟
کننده نهایی منتقل کنید. یعنی وزارت بهداشت اگر بر اساس کد ملی بداند، چه کسانی دیابت دارند، به به مصرف

اه به حساب این بیماران دیابتی واریز کند. چرا راحتی می تواند، قیمت انسولین را آزاد کرده و معادل ریالی آن را هر م
تواند تهدیدی علیه چنین اتفاقی نمی افتد؟ تعارض منافع! یک پایگاه داده منسجم و کامل از بیماران خاص، می

 ایدارو باشد. چون بخش عمدهو  سودآوری شرکت های وارداتی باشد و یا شاید تهدیدی جدی علیه هویت سازمان غذا
 این سازمان مربوط به دادن مجوز واردات و سپس تخصیص ارز به همین شرکت های وارداتی دارو است. از فعالیت 

ین هاست روی زماساسا پرونده الکترونیک سالمت، به دلیل همین تعارضات منافع درون وزارت بهداشت است که سال
یی و رهگیری دارو از لحظه ورود به گمرک تا های درمان القاساز شفافیت، حذف هزینهمانده. یک پایگاه داده که زمینه

 !! افتد. تعارض منافع!رسیدن به مصرف کننده نهایی و ده ها و صدها مزیت دیگر است، دقیقا به همین دلیل راه نمی

هاست. میثم مهدیار در کانال تلگرامی اش "نه به تر از این حرفالبته مشکل پرونده الکترونیک سالمت پیچیده
" به خوبی به تعارض منافع موجود در وزارت بهداشت در مورد یک اصالح ساختاری گسترده شامل اجرای فریبیعوام

 د: نویساشاره کرده و میپزشک خانواده، سطح بندی و نظام ارجاع و در نهایت پرونده الکترونیک سالمت طرح 

ام دوره مسئولیت خود صحبت از لزوم ماه مانده به اتم 9آقای نمکی توپ در زمین شماست ... وزیر بهداشت تنها »
ی ااجرای پزشک خانواده کردند در حالیکه دستور ایشان مبنی بر لغو پزشک خانواده در استان فارس چندی پیش رسانه

 شد. حال بگذریم از این موضوع به چند نکته مهم باید در این مجال اشاره کنم:

 عی و جامع و کامل استقرار نیابد صحبت از شفافیت و تا روزی که پرونده الکترونیک سالمت به مفهوم واق
 مدیریت نظام سالمت و استقرار پزشک خانواده بی اساس است. 

  های بیمه بنگارند، صحبت از پزشک خانواده حرفی تا روزی که پزشکان غیر طرف قرارداد می توانند بر دفترچه
 پایه است. بی اساس و بی

  بر ارکان اجرا و نظارت و … ن محور است و اساتید و متخصصین بالینی و دارو وتا روزی که نظام سالمت ما درما
سال اخیر نخواهد بود و  1۳سیاستگذاری و قانونگذاری تسلط دارند، روزگار پزشک خانواده بهتر از روال 

 های کالن ابالغی هر چه هم لبیک بشنود، در عمل توفیقی نخواهد یافت. سیاست
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  ارض منافع و خودارجاعی و استقرار راهنماهای بالینی مشخص نشود پزشک خانواده راه تا روزی که تکلیف تع
 به جایی نخواهد برد. 

به نظرم میثم مهدیار نیز شوخی کرده. اصال نگارنده و میثم و این دست جوجه نویسندگان عالقمند به سیاستگذاری را 
 !!!) این جمله آخر هم شوخی بود(های همایونی آقایانچه به دخالت در امور داخلی آن دستگاه

 برای بازنشستگان اشتغالمنع 

دانم متوجه شدید یا خیر. هفته پیش مجلس طرحی را آماده کرد که به موجب آن "صدور و تمدید هر نوع پروانه نمی
ی طآباد در مجلس شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفاشتغال برای شاغالن یا بازنشستگان" ممنوع می

این طرح پرداخت که نگارنده بخش های مهم آن را به شرح زیر جدا نموده  توجیهی یادداشتی که به تشریح دلیل
 است: 

ای از دلیل توجیهی طرح ممنوعیت صدور و فساد سیستمی خالصه  در راستای اجرای عدالت و پیشگیری از رانت و
 شود.می گان ارایهتمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغالن یا بازنشست

انکار  لغیرقاب جدی و ابرچالش دانشگاه برای جوانان یک کابوس و برای کشور یک التحصیالنبیکاری فارغ
است  ... سوال این است چرا شاغلین شهرداری و ادارات ثبت اسناد و راهنمایی و رانندگی و غیره در ساعات 

و  باید در دستگاه ناظر مثل شهرداری باشد یک نفر چراکاری باید وظیفه اصلی خود را تعطیل ... نمایند؟! 
یما مستق مناسب هم مجری باشد؟! چرا قضات و مقامات قضایی بعد از بازنشستگی با حقوق و مزایای خودش

ریافت در شهرستان دارند د  ها را با توجه به آشنایی و شهرتی کهشوند و بهترین پروندهبه کانون وکال هدایت می
چرا هر دستگاهی رانت گونه مجوز دفاتر و موسسات و دفاتر فوق را برای بازنشستگان خود صادر کنند؟! می
کنند؟ اما حال چه باید کرد: کند و این افراد این دفاتر را به صورت خانوادگی پس از دریافت مجوز اداره میمی

غال موثر و مناسبی برای اقشار ها اشتهایی وجود دارد که در صورت استفاده بهینه از این فرصتاول فرصت
 در کاهش فساد و حذف تعارض منافع بسیار کند ثانیا هیچ هزینهایجاد می

 
ای برای دولت و کشور ندارد. ثالثا

هزار نفر  1۳۳هزار کانون وکال و مشاوران  1۱۳در حال حاضر سازمان نظام مهندسی حدود  -1موثر است. 
و خدمات شهری،  1۳ها هزار دفاتر پلیس به اضافه ن صادر گردیده و دههزار مجوز دفاتر پیشخوا 11عضو دارند 

ها و متولی این دفاتر درصد اعضا این کانون 91تا  11تامین اجتماعی و نیروهای مسلح وجود دارد که بیش از 
هزار  1۳۳های اجرایی هستند که در صورت اجرای دقیق این قانون بیش از بازنشستگان و شاغلین دستگاه

 گیرد. دانشگاه قرار می التحصیالنغل در اختیار فارغش
پرسید شوخی اش کجا بود؟ شوخی اش جایی است که باز هم دیدید که پای تعارض منافع در میان است! لبد می

ها در طول یکسال و نیم گذشته که منجر به تضییع حقوق این مرکز و اخالقیاستمرار این بی:»کانون وکال نامه زده که 
قوق قاطبه وکالی محترم دادگستری و همچنین گسترش بدنامی نسبت به کلیه وکالی محترم در ذهن مردم کشور و ح

العاده طرح گردد... ضروری است با عنایت به اهمیت فوقهمچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی می
گان، فعالیت خود در مجلس شورای اسالمی را ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغالن یا بازنشست
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جهت جلوگیری از تصویب این طرح با وضعیت کنونی به منظور ممانعت از آثار مخرب آن بر روی حوزه اشتغال وکالی 
 « محترم دادگستری، کارشناسان محترم رسمی و بسیاری از مشاغل متمرکز نمائید.

داند و از همه همکاران خواسته که جلوی اخالقی میجدی بی کانون وکال طرح منع اشتغال بازنشستگان را جدی
 تصویب این طرح را بگیرید. این دیگر شوخی نبود. جدی بود.

 شستا می خواهد سهامدار باشد نه بنگاهدار

خواهد در خبری اعالم کرده که شستا می 11و اما در نهایت برویم سراغ پرسروصداترین هلدینگ کشور. شستا!!! رویداد 
 این پس سهامدار باشد نه بنگاهدار.  از

ها هلدینگ بزرگ دارد. تعارض منافعش کجاست؟ اینکه مداخالت دولتی 9شرکت زیرمجموعه )مدیریتی( و  11۷شستا 
ها را برعهده داشته است، همواره مشکالتی را ایجاد هایی که سازمان تأمین اجتماعی اداره آندر هیأت مدیره بنگاه

های هایی که در دست داشتند، به سازمان تأمین اجتماعی برای اداره بنگاهکه شایسته نبودند با ابزار کرده است. افرادی
های زیرمجموعه شستا به زیر سال گذشته گاهی میزان بازدهی کل شرکت 1.۱اش تحمیل شدند. حدود زیرمجموعه

 درصد بوده است. 1۱رسید، درحالی که سود بانکی درصد می 11

را دولتی ها حاضر نشدند مدیریتش  ETFهای اش کجاست؟ شوخی اش اینجاست که اول همان صندوقحال شوخی 
سهم  ۱کردند و ای یک شرکت عرضه میرفت، هفتهدرصد مثبت بال می ۱را رها کنند. ثانیا اوایل امسال که بورس روزانه 

ر ها را دخواهند شرکتبه زمین کوبیده شده میرسید. اکنون که بازار سرمایه با مخ سهم به مردم می 1۱سهم و  1۳و 
 کنند؟ بورس واگذار کنند. جدا مسئولین با ما شوخی می

ها گره خورده است و ها بردارند. هویت آنها با این شرکتتها دست از سر این شرکگذارد تا دولتیتعارض منافع نمی
 ای بیش نیست. خروج از بنگاهداری شوخی

ه دانم کدانم که فهمیدید که موارد بال شوخی بود. ولی میاز موارد بال به هم ربط نداشت. می دانم که هیچ کداممی
 منظور من را نیز گرفتید. شوخی چیزی نیست که بعدش مجبور شوی بگویی شوخی کردم. 

یز در پی ن اقتصاد کالسیک مبتنی بر این فرض بنا شده بود که رفتن به دنبال منفعت فردی، منفعت جمعی جامعه را
ع و ... همه به دنبال مناف دارد. به همه موارد بال نگاه کنید. قاچاقچی، نمایندگان کانون وکال، مدیران تامین اجتماعی

ند. ااند. اما نه فقط به منافع جمعی منجر نشده که اساسا به منافع جمعی جامعه ضربات سهمگینی زدهفردی شان رفته
 شوند، دیگر آن اصلیروهایش در چارچوب های نهادی غیرشخصی با یکدیگر مواجه مییعنی گویا در جهان جدید که ن

ل اصدهد. به نظر باید علم اقتصاد جدیدی ساخت که در آن ساده "سازگاری منافع فردی با منافع جمعی" جواب نمی
 شده باشد.   اصل سازگاری منافع فردی و جمعیجایگزین  تعارض منافع

 اصال جدی نگیرید. یک شوخی بود! این پاراگراف بال را
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