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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 تاروپود تعارض منافع ،یاسیساقتصاد درآمد: 
 کند؟یم دیتعارض منافع را تشد ،ناقص یسازیخصوص چگونه

 
 فاطمه نصیری 

 

مصوب سال  یمانند قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولت نیاز قوان یآنکه تعارض منافع در برخ با
توجه  یازگتبه رانیا یو حقوق یادار  ،یاسیس اتیمورد توجه بوده است، اما به مفهوم تعارض منافع در ادب 7331

افع در تعارض من اتیفقدان ادب لیبه دل کهاستدالل رهنمون کرده  نیرا به ا یار یامر بس نیشده است. هم
افع را فراهم تعارض من قیاز مصاد یار یبس یر یگآن، موجبات شکل قینبودن مصاد یقانون ریکشور و در واقع غ

عارض منافع در ت یر یگشکل یهاشهیاز ر  یگر ید لیتحل یاسیارشناسان اقتصادساز ک یار یآورده است؛ اما بس
 یراصولیغ یساز کوچک» ای« نادرست یساز یخصوص»از موارد،  یار یکه در بس ارندد دیکشور ارائه داده و تأک

 .ندکنیها با آن دسته و پنجه نرم ماست که اکنون سازمان یاز تعارضات منافع یار یبس شهیر « دولت

علل رخ دادن تعارض منافع  ینظرگاه به بررس نیاست و اغلب از هم یپرکاربرد در متون حقوق ادار یامنافع واژه عارضت

از کارشناسان  یاریآن پرداخته شده است؛ اما بس تیریو مد یریشگیپ یو راهکارها یادار یهادر دستگاه

 یریگنادرست منجر به شکل یاقتصاد -یاسیس ماتیتصم یکه در موارد متعدد کنندیم دیتأک یاسیاقتصادس

 به اختالل در خدمات سازمان زیآن ن یامدهایشده است که پ یو فرد یتعارض منافع سازمان یبسترها
 
 یدارا یهاصرفا

 یسازیخصوص»کارشناسان معتقدند که  نیبوده است. ا رگذاریتأث زیفقر ن دیختم نشده، بلکه بر اقتصاد و تشد

و گسترده تعارض  قیعم یبسترها یریگبه شکل 07در دهه  لیدر اوا« دولت یراصولیغ یزساکوچک»و « نادرست

 یاسیتعارض منافع از منظر اقتصاد س یهاشهیاز ر یبرخ یمنجر شده است. در ادامه به بررس یو فرد یمنافع سازمان

 پرداخت. میخواه

 دولت یسازکوچک

 نهیموظف شدند خودشان هز یدولت یهااز سازمان یاریبس ،07دهه  لیدولت در اوا یسازمطرح شدن بحث کوچک با

است،  حیصح یدولت امر یسازاز کارشناسان معتقدند با آنکه اصل کوچک یاریکنند. بس نتأمی راشان اداره سازمان

کشور شده است؛ چراکه  یهادر سازمان یاردهتعارض منافع گست یریگاشتباه و ناقص آن موجب شکل یاما اجرا

 نی. اگرفتیها واگذار شده بود، در تعارض قرار مدرآمد که به آن نیتأم فهیها با وظسازمان یذات فیاز وظا یاریبس

منافع  دیبا گرید ینموده و از سو نیرا تأم یمنافع عموم دیبا یتیسازمان حاکم کیسو در نقش  کیها از سازمان

ست که آن ا یاز تعارضات منافع سازمان یبرخ شهیر نیابرادرآمد است را دنبال کنند؛ بن شیخود که همان افزا یسازمان

 شده، درصدد هستند تا لیتحم فیواسطه وظادارند، به یتیو حاکم یگذاراستیس فهیکه وظ ییهااز سازمان یبرخ
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 کیتر از تعارض منافع نزدعام فیبه تعر انوع تعارض منافع ما ر  نیعمل کنند. ا یبخش خصوص یمشابه واحدها

بر  یو سازمان یگروه ،یمنافع شخص تیاست که منجر به ارجح یتیتعارض منافع عبارت از هرگونه فعال»: کندیم

 «شود. یمنافع عموم

 و مسکن است نیزم یمثال مشخص سازمان مل کیهستند.  نهیزم نیدر ا یمناسب یهاحوزه مسکن نمونه یهاسازمان

ما به ا هاست؛استیآن طبق س یو واگذار یدولت یلک اراضآن، تم یاصل فهیوظ ،یشهر نیقانون زم فیکه بنا بر تعر

 کردیموضوع با رو نیواگذار شده است. هرچند ا زین شیمنابع درآمد فهیدارد، وظ یتیحاکم فهیوظ کیسازمان که  نیا

که  ودشیم جادیا یازهیسازمان انگ ینباشد، اما برا در میان سود-نهیهز ایدرآمد -نهیهز کردیمنابع و مصارف بوده و رو

 نیفروش زم متیق شیافزا قیدرآمد سازمان خود را از طر ،یعموم ای یتیمنافع حاکم ینظر کردن از برخصرف یبه بها

 دهد. شیافزاخود، 

متعارض  فیدولت رخ داده است، وظا یسازکوچک استیها که در اثر سسازمان فیاز تعارض درآمد و وظا یگریمثال د

 ییبا عنوان خودکفا یاحهیل  07خود است. در دهه  یدرآمد سازمان نیخود و تأم یاتذ فیدر انجام وظا هایشهردار

 یحلم یتینهاد حاکم کیمثابه به هایشهردار یذات فهیوظ کهیحال. دردیرس بیدر مجلس وقت به تصو هایشهردار

ندارند  داریدرآمد پا هایدارشهر  حهیل  نیموجب ادر شهر است، اما از آنجا که به رمجازیغ یوسازهااز ساخت یریجلوگ

عوارض  محلخود را از  یاز درآمدها یاکه بخش عمده شوندیم بیاداره شهر هستند، ترغ نیو خود موظف به تأم

 نیتأم یسازیکنند. خصوص نیخود تأم یذات فهیو در تضاد با وظ 077ماده  ونیسیو جرائم کم یتخلفات ساختمان

 اهیاریده یمسکن و حت نیسازمان زم ها،یرض منافع در حوزه مسکن در شهردارتعا یریگآن بر شکل ریدرآمد و تأث

 نیبلکه از محل فروش زم ،یعموم ینه از محل درآمدها زین هایاریقابل مشاهده است. از آنجا که درآمد ده زین

 یهانیز در زموساو ارائه مجوز ساخت هانیزم یکاربر رییبه تغ یشتریب لیتما هایاریده ،شده است ینیبشیپ

 دارند. شتریکسب درآمد ب یبرا یکشاورز

 یخدمات به بخش خصوص یسپاربرون

 یاریشده است. بس یدولت یهاتعارض منافع در سازمان یریگموجب شکل رانیدر ا زین یگریبه نوع د یسازیخصوص

به  07دهه  لیاشتند، از اوانظارت و ارائه خدمات را بر عهده د ،یگذارقاعده فهیکه سه وظ یدولت یهااز سازمان

از  یبه برخ ،خدمات یسازیاقدام کردند؛ اما در روند خصوص یاز خدمات خود به بخش خصوص یبخش یسپاربرون

 نهیامر زم نیواگذار شده است. ا یمراکز خصوص سیمجوز ارائه خدمت و تأس زیها نسازمان نیا رانیکارکنان و مد

 یسپارکه با برون یدولت یهارا فراهم کرد. چراکه سازمان یبخش خصوص و یادارات دولت فیوظا یختگیآمدرهم

 ،کردندینقش م یفایدهنده خدمات اارائه ی  و ناظر بر بخش خصوص گذاراستیعنوان سبه دیخود با ییخدمات اجرا
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خش عنوان ببه یخدمات به کارکنان دولت یبود. واگذار شانسازمانمرتبط با  یدر بخش خصوص شانرانیمد یپا کی

 د. ش گذاری بر خود و نظارت بر خودقاعدهاشکال تعارض منافع مانند  ریو سا بیرونیاشتغال  جادیموجب ا یخصوص

ا هدف ب یستیصورت ناقص است. بهزبه یخدمات به بخش خصوص یسپاردر مورد برون یمثال خوب یستیسازمان بهز

 یبه ارائه مجوز به بخش خصوص 0707دهه  لیدر اوا یخصوصبخش  تیاز ظرف یریگارائه خدمات و بهره تیکم شیافزا

 ی،خیوقت آن سازمان در آن برهه تار رانیمبادرت کرد؛ اما بنا بر گفته مد یستیخدمات بهز ئهمرکز و ارا سیتأس یبرا

 افزا
 
ستقبال اتوسط کارکنان سازمان  یمرکز خصوص سیاز تأس و قرار داشت تیتعداد مراکز ارائه خدمات در اولو شیصرفا

کارکنان سازمان  یشد و حت امرکز اعط سیمجوز تأس زیها نسازمان نیاز کارکنان ا یاریبه بس . همچنین،شدیم

خدمات به بخش  یسپاربرون روند ناقص   نیا جهیبودند؛ اما در نت یمراکز خصوص سیتأس تیدر اولو یستیبهز

مراکز خود  یبرا ایو  همراکز خود پرداخت بر، به نظارت داشتند زین یکه مرکز خصوص یدولت رانیاز مد یاریبس ،یخصوص

 تیفیشد موجب کاهش ک جادیبستر ا نیکه در ا یاو گسترده قیتعارضات منافع عمدر نتیجه، د. ردنک یگذارقاعده

به  01/0/89 خیتعارض منافع به تار تیریسازمان با بخشنامه مد نیشد. لذا ا انیسازمان به مددجو نیارائه خدمات ا

 رآمد.و رفع آن ب تیریدرصدد مد نموده و داماق ،وابسته به خود یو حذف تعارض منافع در رابطه با مراکز خصوص تیریمد

 ریز تأثا یدیاز تعارضات منافع در کشور، ممکن است موجب ناام یبرخ یریگشکل یهاشهیو ر یساختار لیدل  یبررس

 وارانهدیتعارض منافع در کشور شود؛ اما ام نیادیو حذف بن تیریتعارض منافع در مد تیریمد یهاو بخشنامه نیقوان

تعارض  تیریر مدد شرفتهیپ اریبس ینیانگلستان که قوان ایکا یمرآمانند  ییکشورها اتیکه مرور تجرب میکنیم یادآوری

 بارهکیو  یدفع یامرآن  تیریمد ایراجع به تعارض منافع  یگذارکه قانون کندینکته را به ما گوشزد م نیمنافع دارند، ا

طاها و آزمون و خ اتمام کشورها ب اتیکه همواره در تجرب یندیاست. فرا انیپایو ب مدتیطولن یندآیبلکه فر  ست،ین

کرد و به خاطر داشت که مسئله تعارض  ریمس یط دوارانهیام دیبا نیهمراه بوده است؛ بنابرا ییهاتیشکست و موفق

 گرانید ریمس مودنیپ یجاهمان کشور است و به یخیتار ریو س یاسیس-یائل اقتصاداز مس یمنافع هر کشور در بستر

 .میشیندیب و مسیر پیموده شده، هاتیظرفمتناسب با  حلابداع راه و ریبه خلق مس ، بایدهاحل آنراه یو اجرا

*** 

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

دولت در مجلس خاک  حهیل  077 یدر کالب هاوس گفت درحال جمهور،سیمعاون اول رئ ،یریاسحاق جهانگ 

در  یحت گرید حهیل  9و تعارض منافع و  تیشفاف حهیل  کهیها است. به طورمجلس، مجلس طرح نیکه ا خوردیم

حق ندارد اعالم  یول ارداست. هر چند مجلس حق رد کردن د یمجلس اعالم وصول نشده که خالف قانون اساس

 وصول نکند.
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 یاسالم یانتخابات شوراها یکشور در مجلس گفته بر اساس قانون فعل یامور داخل ونیسیعضو کم ،یگیب رضایعل 

 ندگانیمجلس داده شده است. نما ندگانیا به نماشوراه یاعضا تیصالح نییسهم در تع نیشتریشهر و روستا ب

 برا
 
 ستمیس لیدل نی. به همشودیم معطوفخودشان  ینگاهشان به سبد رأ داهایقبول کاند ایرد  یمجلس عمدتا

 بر تعارض منافع است.  یمبتن یابیارز

 تیریمد حهیشهر مشهد را ل  یاسالم یشورا یشهر مشهد، از دستاوردها یاسالم یشورا سیرئ ،یدریح محمدرضا 

ناسان و کارش یکارکنان شهردار کیاز بستگان درجه  روین یریکه تعارض منافع در به کار گ داندیتعارض منافع م

 کرده است.  تیریرا مد یدر استخدام شهردار یرسم

منافع  به مسئله تعارض یکارشناس یبا انتشار گزارش یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یمطالعات رفاه اجتماع دفتر 

که  و فساد در نظام سالمت است یناکارآمد ،یفقر و نابرابر نیاز علل ا یکیکرده  حیدر نظام سالمت پرداخته و تصر

 نظام است. نیآن، تعارض منافع در ا یاز جمله نمودها

 یخبا بر یگریلب یها برابنگاه یکار، از تالش برخ یاسالم یدستمزد شورا تهیکم سیرئ ،یقیتوف فرامرز 

 یهاقانون پرداخت نیا یخبر داده است؛ به زعم و یررسمیقانون مشاغل غ بیتصو نهیمجلس  در زم ندگانینما

 . ستو خالف منافع کارگران ا دهدیجلوه م یکمتر از حداقل دستمزد را قانون

قانون  بیسال از تصو 07کرده  که  دیتاک یادر مصاحبه ران،یخانه پرستار ا رکلیمقدم، دب یفیمحمدشر 

هم تعارض منافع و  لشیاست و دل فتادهیراستا ن نیدر ا یدیو هنوز اتفاق جد گذردیم یپرستار یگذارتعرفه

 هاست.سال نیا یوزارت بهداشت در ط یمخالفت صددرصد

 شیهاییدارا یاو به واگذار دیگویم کند،یرسما دوباره در آن کار م یکه جان کر ییجا کا،یامور خارجه آمر وزارت 

 ماتیرا در خصوص عدم مشارکتش در تصم یتعهد اخالق کیباعث تعارض منافع شوند پرداخته و  توانستندیکه م

 امضا کرده است. بگذارند ریو کارمندان سابق او تاث انیکه بر مشتر یاستگذاریحوزه س

 

 1011اردیبهشت  11رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
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 یاتیمال یدادرسدر تعارض منافع 
 0077اردیبهشت  5ـ  یانیمحمدباقر طغ

  نظام مالیاتیتعارض منافع در 
 

وضع  یهااتیمال نزایاز نحوه محاسبه م یتیو نارضا یاتیوکار، مناقشه با سازمان مالاز معضالت صاحبان کسب یکی
 صاحبان کسب و کار، از ترس فرسا یاسازمان است. مناقشه نیشده توسط ا

 
شدن ماجرا و عدم  یشیکه معمول

های بر اساس قانون مالیات. ندیآیکوتاه م هیولدر همان مراحل ا ،یاتیبه سبب دست برتر سازمان مال جهیحصول نت
 هعتراض خود را در ابتدا به همرااتواند مستقیم، مودی در صورت داشتن هرگونه شکایت به مالیات وضع شده می

ه خودش ک یاعتراض به عنوان سازمان یبرا یاتیمراجعه به سازمان مال. کندیارائه م یاتیمدارک مستدل به سازمان مال
 باشد. یاتیمال زانیدر مم یو فساد مال ییامضاء طال جادیمنشا ا تواندیاست م یاتیمال زیمم
 در خصوص یمود یو اسناد ارائه شده از سوادله  یاتیسازمان مال زانیمم ییچنانچه در مرحله ابتدا یحالت بعد در

سال خواهند ار  و سپس تجدیدنظر یحل اختالف بدو اتیبه ه شتریب یبررس یبدانند، پرونده را برا یاعتراض را ناکاف
 یاعضا همهاست.  یاتیمال یعال یشورا کند،یم یدگیرس یاتیو سازمان مال یمود تیکه به شکا یمرجع نیآخرکرد. 

 یاصل نفعانیو ذ انیبه عنوان متول ییو از طرف وزارت اقتصاد و دارا یاتیسازمان مال شنهادیشورا به پ نیا
ندارد  یاندهینما چیدر آن ه یکه مود یطیشورا در شرا نیا کدستی بی. ترکشوندیم بکشور انتخا یستاناتیمال

 یدر تمام مراحل دادرس اتیوجود تعارض منافع سازمان مال. شودیعادلنه م یمنافع اعضا در صدور را منجر به تضاد
 نیشود. فشار حاصل از ا انیاز مود یبرخ یناعادلنه برا اتیمنجر به وضع مال تواندیقابل مشاهده بوده و م یاتیمال
اد و در اقتص یرسم ریغ بخشبزرگتر شدن  یبرا یرا مورد هدف قرار داده و مشوق یفعالن اقتصاد زهیانگ هااتیمال

کشور  ینستااتیساختار مال رییا تغعادلنه، در ابتد یهااتیو وضع مال انیمود یاست. لزمه رفع نگران یاتیفرار مال
 است. یستمیس یستان اتیبه نظام مال یمحور زیاز مم

 اقتصاد آنالین 
 

 

 یتوجه به تعارض منافع در طرح قانون بانکدار
 0077اردیبهشت  0ـ  (یبانک مرکز یو بانک یاسبق پژوهشکده پول سیاقتصاددان و رئ)فرهاد نیلی 

 تعارض منافع در نظام پولی و بانکی 
 

ت که اس است. پرسش آن ینظام حکمران کیدر  ،یاستیاصالحات س نیترمزمن ن،یتراز بزرگ یکیتعارض منافع، 
موضوع  نیبار در کشور ا نینخست یاست که برا نیموضوع توجه کرده است؟ پاسخ ا نیبه ا قانون بانکداری طرح ایآ

مکلف هستند الزامات تزاحم منافع  یرکزارشد بانک م رانیتمام مد 0در قانون مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده 
طرح  عیبد ساتیطرف، تاس کیاز کنند.  تیرا رعا شانتیو سؤاستفاده از موقع یبه اطالعات داخل یاز جمله دسترس

 یانبخش حکمر  ،یوجود دارند. به طور کل یو قابل اصالح یجد ییهاینگران گر،یاست واز طرف د نیتحس ستهیشا
است  ما آن شنهادیوجود دارد. پ ییهایهرچند که نگران کند؛یم افتیدر یطرح نمره قابل قبول نیدر ا یبانک مرکز

 مواد بازکند. یباب مذاکره با مجلس را بر سر اصالح و حذف برخ دیبا هاینگران نیکه ا
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/523118-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/523118-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://tccim.ir/story/?nid=68014
http://tccim.ir/story/?nid=68014
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 یررسمیغقانون مشاغل  بیدر تصوتضاد منافع 
 0077اردیبهشت  0ـ  (کار یاسالم یدستمزد شورا تهیکم سیرئ) توفیقیرامرز ف
  وکارها و بازرگانیی کسبحوزهتعارض منافع در 

 

اغل قانون مش بیتصو نهیمجلس  زم ندگانینما یبا برخ یگریلب قیها در تالشند از طراز بنگاه یاکنون برخهم
 انیم نیجلوه دهند و در ا یکمتر از حداقل دستمزد را قانون یهاپرداخت قیطر نیرا فراهم کنند تا از ا یررسمیغ

 هارنظراتاظ ریتاثتحت یکمک به جامعه کارگر تین جودکه با و میهست یندگانیالشعاع قرار گرفتن نماشاهد تحت
دادن به  تیاگرچه رسم نکهیغافل از ا کنند؛یقانون اقدام م بیتصو یبرا یزیرها نسبت به برنامهبنگاه نیا انیمتول

 باشد. انیاز کارفرما یبرخ ییسودجو یبرا یراه تواندیاست اما م تیحائز اهم یررسمیمشاغل غ
آن  جهیاست که نت یررسمیغ یمجبور به انجام کارها یلیروزانه است به واسطه تعط یکه وابسته به درآمدها یکارگر

 یلی. در مقابل کارمندان دولت در زمان تعطدهدیالشعاع قرار مو سالمت کارگر را تحت یاست که زندگ یوقوع اتفاقات

 کندیم ادیپ تیاهم یمسائل موضوع زمان نی. فارغ از ابرندیم هرهب یتیحما یهاحقوق از انواع بسته افتیعالوه بر در

 نیتردورافتادهدر  یکه حت یموضوع دهند؛یکارفرما را ارئه م یواکسن کرونا از سو دیخر یدر طرح انیکه مجلس

 نهیهز استمجبور  یرانی. حال کارگر ادهندیمردم قرار م اریدر اخت گانیها واکسن را راکشورها رخ نداده و دولت

 دی.  باران استکارگ یتوجه دولت به حقوق اجتماععدم یبه معنا نیاست. ا گانیرا ایرا بپردازد که در تمام دن یواکسن

است  یدر حال نیشده است. ا نییتومان تع ونیلیم 0حداقل حقوق  یاتیمال یهاتیمعاف زانیم رایتوجه داشت که اخ

 یبه معنا نیشده و ا نییتع یهزار تومان در سال جار 777و  ونیلیم 0 نفره 0خانواده  یحقوق کارگران برا زانیکه م

واقعا دولت  ایاست. آ اتیهزار تومان مال 77کارگر مجبور به پرداخت  یهزار تومان 777آن است که به واسطه اختالف 

 .کندیم یافراد برابر یبرخ یاتیکارگران است که کل آن با فرار مال اتیمال زانیم نیلنگ ا
 رمان ملیآوزنامه ر  

 

 

 و تعارض منافع یفقر، نابرابر گزارش پنجمین انتشار 
 0077اردیبهشت  5ـ  کار و رفاه اجتماعی ،مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاونفتر د
  ظام سالمتنتعارض منافع در 

 

موجب فقر شود و متقابال  فقر  تواندیاز آن م تیاست که محروم یاجتماع یاز ابعاد مهم زندگ یکیبهداشت و سالمت 
 یهاتیدر طول چهل سال گذشته، موفق رانیاوارد کند.  بیافراد آس یو روان یبر سالمت جسم تواندیم زین یدرآمد
ا ب ت،یاز جمع یادیبه دست آورده است، اما متأسفانه هنوز بخش ز یبهداشت یبهبود شاخصها نهیدر زم یفراوان

اد در نظام و فس یناکارآمد ،یفقر و نابرابر نیاز علل ا یکیدر بهداشت و سالمت مواجه هستند.  یمسئله فقر و نابرابر
وزارت تعاون،  یدفتر مطالعات رفاه اجتماع نظام است. نیدر اآن، تعارض منافع  یسالمت است که از جمله نمودها

  :تیافت اسبا انتشار گزارشی کارشناسی به این مسئله پرداخته که از لینک زیر قابل در یکار و رفاه اجتماع
 گزارشدریافت 

  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع 
 

https://www.pishkhan.com/news/222492/
https://www.pishkhan.com/news/222492/
https://saman.mcls.gov.ir/fa/filepool/download/a5a82b5640f24386ac9ae668d95486e9
https://sport.mcls.gov.ir/fa/news/238038
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 تعارض منافع در اصالح ساختار بودجه
 0077اردیبهشت  0ـ  (اصالح ساختار بودجه مجلس تهیکم سیرئ) محسن زنگنه

  نظام برنامه و بودجهتعارض منافع در 
 

در حدود  ی. در بودجه سال جارافتی شیدولت به شدت افزا یهانهیکه هز میشاهد بود بودجه یانهیهزدر بخش 
ها ندوقص نیاست که قرار بوده ا یدر حال نیو ا میکنیکمک م یبازنشستگ یهاتومان را به صندوق اردیلیهزار م 177

 بودجه دولت هستند. یحراناز نقاط ب یکیشدن به  لیدباز دوش دولت بردارند اما در حال حاضر در حال ت یبار
 تیتا در نها میکن تیریمد ایمرتفع  یکه دولت و مجلس با آن مواجه هستند را تا حد یتعارض منافع نیا میاگر ما بتوان

ت است چرا که هم قدر یاست. هر چند که کار سخت یکه به نظر بنده کار بزرگ میم بزنقبودجه را ر  یاصالح ساختار
 نیهم دولت و هم مجلس در مقابل ا جهیکه در نت کندیو هم قدرت سازمان برنامه و بودجه را محدود م ندگانینما

 مقاومت خواهند کرد. یاصالحات ساختار
  خبرگزاری تسنیم 

 

 

 الر! یشهر یهاتعارض  منافع در انجام پروژه ی  و چگونگ ییچرا
 0077اردیبهشت  0ـ  (یشهر یزیرو برنامه طراحی ارشدکارشناس) یگرام نیمحمدام

  مسکن و شهرسازی حوزۀتعارض منافع در 
 

 یهاتیفیکرا جهت بهبود  یفیکشور، وظاهای یبا شهردار یدر هماهنگ وه،یعموما به سه ش ،یلگریتسه دفاتر
 ینظر وزارت کشور و در هماهنگ ریز ،یلگریاز دفاتر تسه یهدف، برعهده دارند. گونه اهای در بافت یستیو ز یکالبد

ساکنان اختصاص داده اند.  یو توانمندساز یتماعاج یلگریها، عمدتا تمرکز خود را بر اهداف تسه یبا شهردار
 لیذ ،یفرسوده و ناکارآمد شهر هایبافت یو نوساز یبهساز اء،یبنابر قانون اح ،یلگریاز دفاتر تسه یگرید یگونه

 ل،یدفاتر در قالب دستورالعمل سازوکار تشک نیاز ا یگرید شکل .اندنموده تیآغاز به فعال ینظر وزارت راه و شهرساز
 یررسمیغ هایو محالت بافت فرسوده و سکونت گاهها محدوده یشرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوساز

یم یرویپ هیرو نیاز ا ز،ین  (لر یخیبافت تار)راهستانیوم به اموس یلگریرسد دفتر تسهمی و به نظر کنندیم تیفعال
است که در متن  یتعارض منافع ،یحقوقهای هیو رو یمراحل قانون یط یسواتعجب است،  ی هیما آنچه .کند

 رعاملیخود را مد گرید یخوانده است و در جا ”راهستانیا یگر لیدفتر تسه ریمد“که خود را  یفرد یمصاحبه 
 خورد.می خواند، به چشممی ”ریکب راهستانیا انیحام یشرکت کارگزار“

آنچه بر عهده  ست،ینبوده و ن یلگریدفاتر تسه یذات تیمرمت، جزو صالح هایطرح هیته ایو  یمانکاریپانجام امور 
م به اقدا کسویباشد. اما در کمال تعجب، دفتر مزبور، از می امور نیانجام ا لیو تسه یریگ یدفاتر است، پ نیا ی

آن را خود بر عهده دارد، اقدام به عقد قرارداد  تیریکه مد یشرکت یبه واسطه  گر،ید ینموده و از سوها پروژه فیتعر
 .دنماییم یمانکاریطرح تا پ هیمزبور از تههای مراحل پروژه یو انجام تمام یبا شهردار

منافع  یرگییپ یفهیوظ ستباییکه م ،”یلگریدفتر تسه“بعنوان  ینهاد تیریآن است که مد یتعارض منافع به معنا
 ،یشرکت خصوص کی یرهیمد اتیحضور در ه لیواگذار شده که به دل یرا بر عهده داشته باشد، به فرد یعموم

 . کندیدنبال م زیخود را ن یهمزمان، منافع خصوص
 آفتاب الرستان 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/06/2491527
http://aftablarestan.ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%90-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%90-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE/
http://aftablarestan.ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%90-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%90-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE/
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 بانک مرکزی ها بر بانکدوراهی فشار سهامداران 
 0077اردیبهشت  0ـ  (یکارشناس امور بانک)یکامران ندر

 ظام پولی و بانکیتعارض منافع در ن 
 

 هیاخود به درخواست فعالن بازار سرم نستاگرامیدر صفحه ا یادداشتیدر  ،یکل بانک مرکز سیرئ ،یعبدالناصر همت
 شیافزا یدرباره درخواست سهامداران براندری کامران . ها اشاره کردبانک یارز یهاییدارا ریاصالح نرخ تسع یبرا

سو سهامداران از او  کیاست. از  یتعارض منافع بانک مرکز ی: ماجرا ماجرادیگویها مبانک ییدارا رینرخ تسع
و  ردیرا در نظر بگ یمنافع مل دیبا گرید یاز سورا دارند تا ارزش سهامشان بال برود و  رینرخ تسع شیدرخواست افزا

دغدغه  یلوهستند تا ارزش سهامشان بال برود  رینرخ تسع شیسهامداران به دنبال افزا ها باشد.بانک ینگران ناتراز
 تیتوجه داشته باشد در نظر گرفتن سهامداران به طور خاص او را از مسئول دیاست که با یتورم ندارند، بانک مرکز

 .کندیکه مهار تورم و توجه به اقتصاد کالن است دور م اشیاصل
 نیوزتجارت 

 

 

 یخدمات پرستار یگذارقانون تعرفه یاجرا یتعارض منافع مانع اصل
 0077اردیبهشت  0ـ  (رانیخانه پرستار ا رکلیدب) مقدم یفیمحمدشر

  سالمت ظامنتعارض منافع در 
 

 یخدمات پرستار یگذارشدن طرح تعرفه یاتیخلل در روند عمل جادیباعث ا یکه هربار به شکل ییهاوقفههمه 
 میرمستقیغ ای میبه شکل مستق جهیدر نت ردیگیرا م یمیکه تصم یکس یعنیتعارض منافع است.  لیبه دل شود،یم

 موفق در بحث توسعه، تعارض منافع حل شده است. یکشورهاحاضر در تمام  . در حالشودیم منتفع میاز آن تصم
 لشیلاست و د  فتادهیراستا ن نیدر ا یدیو هنوز اتفاق جد گذردیم یپرستار یقانون تعرفه گذار بیسال از تصو 07

 نیا یارت بهداشت در طبا وز  ینظام پرستار یوزارت بهداشت و همراه یهم تعارض منافع و مخالفت صددرصد
مسئله ورود کردند و در روز پرستار امسال که حدود هفتاد روز از  نیشخصا به ا یمقام معظم رهبر نکهیسالهاست. تا ا

 اجرا شود. دیشده و با بیاست که در مجلس تصو یقانون یصراحتا فرمودند قانون تعرفه گذار گذرد،یآن م
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 استبر تعارض منافع  یمبتنشوراهای اسالمی کاندیدادهای رزیابی ا
 0077اردیبهشت  8ـ  ر(کشو یامور داخل ونیسیعضو کم) یگیب رضایعل
 تعارض منافع در مجلس 

 

شوراها به  یاعضا تیصالح نییسهم در تع نیشتریشهر و روستا ب یاسالم یانتخابات شوراها یبر اساس قانون فعل
 برا ندگانینما ومجلس داده شده  ندگانینما

 
ف خودشان معطو ینگاهشان به سبد رأ داهایقبول کاند ایرد  یعمدتا

طرح مجلس در اصالح قانون انتخابات در  .ستابر تعارض منافع  یمبتن یابیارز ستمیس لیدل نیبه هم .شودیم
انجام  هیقوه قضائ یاز سو هایابیارز نیاز ا یشود و بخش میتقس هاتیصالح نییشده است نرم افزار تع یسعشوراها 

 .دیاین شیشود تا مساله تعارض منافع پ
 خبرگزاری مهر 

 

https://tejaratnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3
https://tejaratnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3
https://tejaratnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3
https://tejaratnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3
https://www.yjc.news/fa/news/7686468
https://www.yjc.news/fa/news/7686468
https://www.mehrnews.com/news/5200235
https://www.mehrnews.com/news/5200235
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 دکنیم یرا بررس یبندشرط یهازالتان با شبکه تعارض منافع وفای
 0077اردیبهشت  9ـ  ایسنای برگزارخ
 جهانی تعارض منافع یهانمونه 

 

افع و سوئد که مظنون به داشتن من النیمهاجم م چیموویکه درباره زلتان ابراهاعالم کرده است  وفای یانضباط تهیکم
جود و یاطالعات یسوئد یهادر رسانه نیاز ا شیپ خواهد کرد. قیفوتبال است تحق یبندشرط یهادر شرکت یمال

ا ثابت کند، ر  کنیزبا نیجرم ا وفای قاتیاست. اگر تحق یبندسهامدار شرکت شرط چیموویکه ابراه نیبر ا یداشت مبن
در صورت تعارض منافع در  کنانیباز وفا،یو  فایف نیشود و از فوتبال محروم شود.طبق قوان مهیجر یممکن است و

 مهیاز فوتبال در کنار جر تیسال محروم 7. ستندیمجاز به شرکت در مسابقات ن ،یشرط بند یهاتیسا اب یهمکار
 کنند وجود دارد. یهمکار یبندشرط یهاتیکه با سا یکنانیباز یبرا نیسنگ یمال

 ایسنابرگزاری خ 

 

 

 !کردن را نهاعالم وصول نحق   یارد ولد الیحه تعارض منافع رامجلس حق رد 
 0077اردیبهشت  00ـ  (معاون اول رئیس جمهور) اسحاق جهانگیری

  جلسمتعارض منافع در 
 

 نژاد ی، احمد یجمهور استیعدم حضور در انتخابات ر ایمانند بورس ، حضور  یدرباره موضوعات یریاسحاق جهانگ
 نیخورد که امی دولت در مجلس خاک حهیل  077 ی: درحال، گفتهاوس انتخابو... اظهار نظر کرد و در کالب 

در مجلس اعالم وصول  یحت گرید حهیل  9و  افعو تعارض من تیشفاف حهیل  کهیها است . به طور، مجلس طرحمجلس
 حق ندارد اعالم وصول نکند. یاست. هر چند مجلس حق رد کردن دارد ول ینشده که خالف قانون اساس

 بورس پرس 
 

 

 دولت رای کار درب یجان کرفع متعارض توسط تعهد افشای منامضای ا
 0077اردیبهشت  00ـ  خبرگزاری ایسنا

 جهانی تعارض منافع یهانمونه 
 

 هک شیهاییدارا یاو به واگذار دیگومی کند،می رسما دوباره در آن کار یکه جان کر ییجا کا،یوزارت امور خارجه آمر
حوزه  اتمیرا در خصوص عدم مشارکتش در تصم یتعهد اخالق کیعارض منافع شوند پرداخته و توانستند باعث تمی

 امضا کرده است. بگذارند ریو کارمندان سابق او تاث انیکه بر مشتر یاستگذاریس
های ییدارا یوزارتخانه به بررس نیا یگفت، دفتر امور اخالق وسیبه آکس کایوزارت امور خارجه آمر یسخنگو کی

موارد  ییاو به مجرد انتصابش پرداخت تا به شناساهای یگذار هیو سرما یجمهور استیر ژهیبه عنوان فرستاده و یکر
 تعارض منافع بپردازد. ریچشمگ

 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.isna.ir/news/1400020704752
https://www.isna.ir/news/1400020704752
https://boursepress.ir/news/167531
https://boursepress.ir/news/167531
https://www.isna.ir/news/1400021107297
https://www.isna.ir/news/1400021107297
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 شهدم ورایشتعارض منافع مدیریت از الیحه نارضایتی کارکنان شهرداری 
 0077اردیبهشت  00ـ ( شهر مشهد یاسالم یشورا سیرئ) یدریمحمدرضا ح

 در شوراها و شهرداری تعارض منافع 
 

داد.  یدوره چند اتفاق مهم رو نیما بود و در ا یاساس یکردهایاز روو مبارزه با فساد  یانضباط مال تیموضوع شفاف

 تهیکم نیهرجا اها تیشد و با رصد دائم فعال لیکه در شورا تشک تیشفاف تهیسامانه فاش و کم یاز جمله راه انداز

رح با ارائه ط یمنشأ فساد باشد ورود کرده و حت تواندیکه م ردوجود دا ییفضا یشهر تیریمد احساس کند در حوزه

ر تعارض منافع د حهیو ل  یاز سوت زن تیمصوبه حما زین نیپردازد. عالوه بر امی موارد نیدر صحن شورا به کنترل ا

از  روین یریگ ارمصوبات به ک نیشد اما با ا جادیا یدر بدنه شهردار زینهای یتیشد و هر چند نارضا یاتیدوره ما عمل

 یافراد به بدنه شهردار نیممکن کرده و روند ورود اها آزمون قیرا تنها از طر یکارکنان شهردار کیبستگان درجه 

 .میرداختپ زین یدر استخدام شهردار یتعارض منافع کارشناسان رسم ندیبه کنترل فرا نیشده است. همچن تیریمد
 خبر آنالین 

 

 

 وکارکسب یشدن مجوزها دارمتیق و مجوزها یتعارض منافع اصناف در اعطا
 0077اردیبهشت  9ـ  (حقوقیکارشناس ) یجواد معتمد

  کسب و کار حوزۀتعارض منافع در 
 

 .کنند مالیوکار را پاکسب یمنافع مردم در اخذ آسان مجوزها ،یو صنف یاصناف حق ندارند به خاطر منافع شخص

وکار سبک یمجوزها یاز اعطا توانندیاشباع بازار نم ای میحر تیرعا لیاجرا شود، اصناف به دل یاصل به درست نیاگر ا

 نند.ک یریجلوگ

قائل  میرح دیآیم ،یلیبه هر دل ای یمنافع شخص ،یمنافع سازمان ایتعارض منافع  ،یلیکه به هر دل یمسئول محترم

متر  577با فاصله  دیبگو ایباشد.  دیبا یسردفتر اسناد رسم کیهزار نفر  05هر  یدر هر شهر برا دیگویم شود،یم

احساس خطر کند. چرا؟ چون دارد حرف  دیشخص با نیمتر سوپرمارکت باشد. ا 157فاصله  ایداروخانه باشد.  دیبا

که هر  دیگویکامال  واضح به ما م یقانون اساس .زندیم یقانون اساس 19حرف خالف اصل  زند،یخالف اسالم م

 نیباشد. حال مسئول نیکه خالف اسالم و قوان نیاست اشتغال ورزد مگر ا لیکه بدان ما یبه شغل تواندیکس م

 اصناف با کنند؟یم یریگمجوز سخت یکه چرا در اعطا ندیبگو
 
. اما ستندیوکار باکسب بانکنار دست صاح دیاتفاقا

فع به ن یصنف میخود را ثابت کنند که حر یادعا دیاصناف با کنند؟یم تیوکارها حماکسب میچرا اصناف از حر

اصناف  دیموضوع را با نیبا نفع همه مردم انتخاب کند. ا یو صنف یبخش ،ینفع شخص نیب دیف بااصنا ست؟یک

حفظ شود؟ کامال مشخص است که منافع  هامیمطرح شده است که حر دهیا نیبدهند، چرا در خود اصناف ا حیتوض

 وجود ندارد. نیب نیدر ا یمل
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.khabaronline.ir/news/1510252
https://www.khabaronline.ir/news/1510252
https://www.farsnews.ir/news/14000208000650
https://www.farsnews.ir/news/14000208000650


 

 

 

 

 

 

 12 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 اوروستشهر یدر شوراها عارض منافعت یهانهیتا زم یافتخار تیاز عضو
 0077اردیبهشت  00ـ  (مجلس یهامرکز پژوهش یکارشناس معاونت حقوق) یمحمد صالح

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

لزم  یهاینیب شیحل آن پ یتعارض منافع وجود دارد و برا ،انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا یدر قانون فعل
که  یدر حال شودیشغل محسوب نم تیعضو نیاست و ا یدر شوراها افتخار تیصورت نگرفته است، چون عضو

اد رانت و فس یبرا یمحل تواندیم یگرفته تا نظارت بر عملکرد شهردار یبودجه شهردار بیشوراها از تصو فیوظا
ت در خصوص اعضا شورا صور ینیب شیپ چیدرواقع در قانون موجود ه سو استفاده کنند، تشانیباشد و افراد از موقع

 به آن پرداخته شود. دیشود و با یرینگرفته اگر تعارض منافع جلوگ
 خبر رکن آنالین 

  

 ای تعارض منافعاهای چندرسانهمحتو
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  برنامه   وددر هفته  گذشته، 
 0077اردیبهشت  0 / اکو ایران /ست؟یچ رانیراه مقابله با فساد در بورس ا 

را به طور  «رفع انحصار و منع تعارض منافع ت،یشفاف» استیسه س دیفساد با از یریشگیپ یبرا یدر هر صنعت
به واردات ندارد  یبرا یونیلیم 97 یمعطل ازیهستند که ن یدر کنار هم واکسن استیسه س نیا همزمان دنبال کرد

از  اما، دارد یبنسبتا مناس تیوضع تیشفاف ثیاز ح هیبازار سرما خوشبختانه. کندیم منیما را ا یبدنه ادار یول
 .ستیوجه خوب ن چیبه ه هیدر بازار سرما تیتعارض منافع و انحصار، وضع ثیح

 
  موسسه مطالعات دین و / تعارض منافع جادیا یبرا یشنهادیپ ای یو خصوص یمشارکت عموم حهیل

 0077اردیبهشت  07آپارات /  اقتصاد/ 

این برنامه با موضوع "لیحه مشارکت عمومی و خصوصی یا پیشنهادی برای ایجاد تعارض منافع" در موسسه 
 رگزار شده است. ب کریمی یدمرتضیسو جناب اقای  یفرشادمومنن و اقتصاد توسط اقای دکتر مطالعات دی

 
 

  

https://roknonline.com/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7-2/
https://roknonline.com/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7-2/
https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-57/4720-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.aparat.com/v/GyzlH/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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 تعارض منافع؛ علت یا توجیهی برای اقدامات مجازی: فضای تحلیل
 آیا همیشه پای تعارض منافع در میان است؟

 
 محمد عادلی

 

مطلب در فضای توییتر و  711تا چهارشنبه هشتم این ماه،  ماهبهشتیارددوم  شنبهپنجدر فاصله روزهای 
توییت و  701 رتلگرام منتشر شده که به مسئله تعارض و تضاد منافع پرداخته بودند. در این میان کاربران توییت

. در دانداشتهپست منتشر کرده و به نقاط گوناگون دچار تعارض منافع اشاره  33خبری تلگرامی  یهاکانال
ت زنگنه به او اظهار  7100توجهات معطوف به تغییرات ایجادشده در جداول بودجه  نیتر شیبفضای تلگرام 
مجلس در این خصوص بوده است اما در فضای نماینده  700اصلی پیگیری نامه  یهاچهرهعنوان یکی از 

 کاربران به عملکرد وزارت بهداشت معطوف بوده و به نقد اقدامات ترشیبگذشته، توجه  یهاهفتهتوییتر مانند 
 .اندپرداختهمربوط به پرستاران  یهااستیسو برای تهیه واکسن کرونا  شدهانجام

 ناشی از 
 
 رفع تعارض منافع بوده است؟آیا برمال شدن دستکاری بودجه واقعا

. بود 0077 تغییر در جداول بودجه سالپیش در صدر اخبار قرار گرفته بود، مسئله  یهاهفتهیکی از موضوعاتی که در 

 اردیبهشتی موضوعی است که اگرچه اوایل ، آن هم پس از تصویب در صحن علن0077تغییر ارقام جداول بودجه 

 نبال داشت اما دردهایی بههای آن مطرح بود اما با توییت یک نماینده مجلس علنی شد؛ توییتی که واکنشزمزمه

خواسته بودند در این زمینه  یس مجلس،ئ، ر ر آن از محمدباقر قالیبافنماینده انجامید که د 077نامه بیش از  هنهایت ب

 .سازی کندشفاف

د مطرح شدر فضای تلگرام  خصوصبهبه این خبر، آنچه که در هفته گذشته پیرامون این موضوع  هااکنشو  ادامه  در 

 یهاکانالچنانچه بسیاری از ، اصلی پیگیر این موضوع بود یهاچهرهنگنه بود که خود یکی از اظهارات محسن ز 

وعی در نالتی پیرامون چرایی این اتفاق، وی پس از ایجاد سؤ . این موضوع را پوشش دادند خبر فوریتلگرامی مانند 

. وی دانست مجلس پیشین یهادورهاز موضع خود این مسئله را ناشی از روندهای غلط تصویب بودجه در  ینینشعقب

ه رسد کماه به صحن میو بهمن دیآیماست که بودجه آذرماه به مجلس  رویه غلط به این جهتاین »گفت:  بارهنیادر 

 
 
شود  ینیبشیپها درآمدهایی ن است در تبصرهکشد. از آنجایی که ممکتا آخر سال طول می بررسی جزئیات آن معمول

ها تمام ها حذف شود بنابراین وقتی تبصرهها دیده شود و یا ممکن است برخی از هزینههزینهکه محل آن باید در 

مجلس یازدهم احساس کرد ساختار  دیگر زمانی تا آخر سال نداریم. شود، عمال  گیری میشود و ماده واحدها رأیمی

وع ها این موضرخالف آنکه خیلیبای است. نامهدرونی و آیین کامال  بررسی بودجه باید اصالح شود و این اعتراض هم 

https://www.imna.ir/news/489993/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://t.me/akhbarefori/284540
https://t.me/akhbarefori/284540
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را بزرگ کردند که یک رانتی اتفاق افتاده، چنین چیزی نیست و این نامه در واقع اعتراض به یک رویه است و من اگر 

 «.کردمیمنماینده نبودم آن را یک برگ زرین مجلس توصیف 

اقدامی طبیعی بوده است  تنهانهوی این واقعه  ازنظراست که  این موضوع کندیم توجهجلبدر سخنان وی  اما آنچه

 گاهچیه پیشین مجلس است که یهادوره رییسهتعارض منافع نمایندگان و هیئتی از نشدن آن تاکنون ناش مالکه بر 

و در  هتغییر جداول منحصر به مجلس یازدهم نبود: »دیگویموی پیگیر رفع نواقص این رویه نشده بودند، چنانچه 

، امکان اعتراض و بیان این موارد نبود تعارض منافعبر آن مجلس و همچنین  سهیرئئتیهمجلس قبل به جهت سیطره 

 .«و نمایندگان هم حساسیت نداشتند

که چگونه تعارض منافع در این میان نقش بازی کرده است اما آنچه مشخص است  ه استزنگنه بیش از این توضیح نداد

 سوکیبا دیدی مثبت یا منفی به این قضیه نگاه کرد. از  توانیماین است که 
 
یه مسکوت ماندن چنین رو ، اگر واقعا

خود  ،سعی در اصالح آن دارند تعارض منافع دورازبهناشی از تعارض منافع بوده و حال نمایندگانی  نیازاشیپغلطی تا 

که بارها مشاهده شده است  طورهمانسوی دیگر  قدمی مثبت برای این حل این مسئله تلقی شود؛ اما در تواندیم

ض چنانچه زنگنه نیز تعار کنندیمسپری برای توجیه اقدامات خود استفاده  عنوانبهافراد گوناگون از تعارض منافع 

معرفی کرده است. این دو نگاه مثبت و منفی  یامسئلهمنافع نمایندگان دوره پیش را مقصر مسکوت ماندن چنین 

 شیازپشیباین موضوع و نقش تعارض منافع را در سازوکارهای مجلس  ترقیدقچرایی این اتفاق، بررسی  توأمان به

 .کندیمایجاب 

 ناشی از تعارض منافع؛ یکی از دالیل مهاجرت پرستاران یهایناکارآمد

رستار ایران خانه پ کل ریدبدر فضای تلگرام به آن توجه شد اظهارات شریفی مقدم،  ترشیبیکی دیگر از موضوعاتی که 

 از ابهام قرار دارد یاهالهروند اجرای آن در که  هاستسال عبود. این موضو  گذاری خدمات پرستاریتعرفهپیرامون 

 موظف به همکاری با سازمان نظامتعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان،  یهاوزارتخانه قانون طبق کهیدرحال

 گاهچیهین اتفاق ا»لزم آن هستند. شریفی مقدم در اظهارات خود بیان کرده است که  نامهنییآ پرستاری برای تدوین

مالی  قانونی نباید بار طوربهپرستاران، طرح است و طرح  یگذارتعرفهاین عدم همکاری این بود که عملی نشد و توجیه 

 یگذارعرفهتل در روند عملیاتی شدن طرح به شکلی باعث ایجاد خل هر بارهایی که این اتفاقات و وقفه همه   داشته باشد.

ل مستقیم به شک جهیدرنتگیرد یعنی کسی که تصمیمی را می؛ شود، به دلیل تعارض منافع استخدمات پرستاری می

ث توسعه، تعارض منافع حل موفق در بح یکشورهاشود. در حال حاضر در تمام یا غیرمستقیم از آن تصمیم منتفع می

 «.شده است

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15685/
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/
http://www.sobhshod.ir/news/1719/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

 

 

 1400اردیبهشت  10تا  4 | 42شماره  15

 تلگرامی و یا کاربران در توییتر یهاکانالهرچند این مسئله کمتر از مسائل دیگر در نظام بهداشت و درمان موردتوجه 

مهاجرت به پیامدهای چنین مسائلی توجه کرده و  davood manzourقرار گرفته است اما کاربری در توییتر به نام 

 :شودیمپرستاران که در دوران کرونا نیز افزایشی چشمگیر داشته است را یادآور 

عدم امنیت شغلی پرستاران: عقد  -۲هزار پرستار بیکار!  ۰۵وجود  -۱پرستار در ماه چیست؟  ۰۵۵علت مهاجرت » 

بخش درمان و سهامداری یا  گذاراناستیستعارض منافع  -۳! سالهکیماهه یا  ۶، روزه ۹۸قراردادهای شرکتی 

 «.برای کاهش هزینه حقوق پرستاران! هاآنو تالش  هامارستانیب یامنائتیهدر  هاآنعضویت 

هرچند وضعیت پرستاران کمتر موردتوجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است اما یکی از موضوعات مربوط به 

توجهات را به خود جلب کرده است مسئله کرونا و  نیترشیبگذشته  یهاهفتهبهداشت و سالمت که همچنان مانند 

 تهیه واکسن آن بوده است.

لید جهت تو های ایرانی با شرکت گامالیای روسیههمکاری شرکتپس از سخنان سخنگوی سازمان غذا و دارو پیرامون 

ست که ا اصلی در این پروژه، شرکت اکتوور یهاشرکتمطرح شد که یکی از  ییهاگمانه، یوکیاسپوتنو توزیع واکسن 

ود تلگرامی و هم کاربران توییتر را به خ یهاکانالاین موضوع که هم نظر ارتباطات نزدیکی با وزیر بهداشت فعلی دارد. 

ئله قرار داده و با تردید به این مس سؤالسازوکار تهیه و توزیع واکسن را مورد باعث شد که برخی کاربران جلب کرده است 

 از مسئولن است. یاعدهتعارض منافع  یپابهنگاه کنند که آیا فرایند واکسیناسیون نیز در حال قربانی شدن 

گر این که ا شوندیمیادآور  یدرستبه، فارغ از صحت اخبار منتشرشده، اندگذاشتهکاربرانی که بر این موضوع دست 

 باید این موضوع ناچاربهدر میان است، هرچند که  ر وزارت بهداشتدتعارض منافع پای  موضوع حقیقت داشته باشد

 :تهیه واکسن استو فوری نیاز اصلی است و  برزماندر حال حاضر رسیدگی به این موضوع را تحمل کرد چراکه 

 رعاملشیدم شما وزیر بهداشت باشید و اتفاقی تولید مشترک واکسن روسی به شرکتی سپرده شود که شما قبال  » 

 «که این اتفاق افتاد. کندینمد ، البکندینمتعارض منافع اشکال ایجاد حقوقی و بحث  ازنظربودید 

 یهاکارتل .نیست کرونا هم از این مقوله مستثناایران هیچ فعلی بی رانت نیست واکسن  بیمار و رانتی در اقتصاد» 

به نظرم  .این افتضاح کشوند را بهو همین موضوع سرعت واکسیناسیون  دارویی به اندازه کافی تعارض منافع دارند

 «.را گرفتهچطوری رانت تولید و واردات اینکه کی و  رسیدن واکسن است تا اولویت ما ملت فعال  

یگه د یجا چیه)تو  در وزارت بهداشت موجود نیست هاپستهیچ سندی برای مدیریت تعارض منافع موقع توزیع » 

خصی شصدا بلند شده که تصمیمات مهم بهداشتی و درمانی با منافع  همهنیامملکت هم نیست(. واسه همینه که 

 «.ها گره خوردهافراد و گروه

 .«جون مردم تضاد منافع پیدا میکنن امان از اون موقعی که اونایی که باید سالمت مردم رو تضمین کنن با حفظ» 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3758288-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/16064/
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که مشخص است همواره مسئله تعارض منافع در نظام بهداشت و درمان کشور به انحا گوناگون موردتوجه  طورهمان

 نیبرهذاین مسئله در بین مردم زیر  شیازپشیبمدیریت آن، بوده است که با شیوع کرونا و مشخص نبودن سازوکارهای 

زشکی پ جامعهمعضالت نظام بهداشت و درمان با شیوع کرونا چنان حاد شده است که برخی از افراد از قرار گرفته است. 

کانال تلگرامی اخبار به گزارش  .شمارندیمنیز نسبت به آن واکنش نشان داده و تعارض منافع موجود را مقصر امر 

مسئله تعارض منافع در وزارت بهداشت اشاره کرده به  ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،حسین قناعتی، دانشگاهی

چیزی که کرونا در کشور به چالش کشید، : »داندیمرا ناشی از آن  هابرنامهو اجرای  یگذاراستیسو ناکارآمدی در 

ما بود که نقاط قوت و ضعف زیادی را نشان داد. اولین مسئله، موضوع صبر بسیار بالی مردم ما بود که  نظام حکمرانی

 زمان از نقاط قوت نظام ما بود.
 
با اقدامات درمانی اشتباه گرفتیم، خیلی از مسائل به وجود آمد.  ی که ما سالمت را صرفا

این طرح ضربه سنگینی به نظام سالمت جامعه ما  بعدازآنو  ما بدون حساب طرح تحول سالمت را تعیین و اجرا کردیم

 برد و ما این راهایش رنج میایجاد و اجرای برنامه مت از تضاد منافع درنظام سال ازجملهها همه لیه در حکمرانی مازد. 

 «.کنیممختلف مشاهده می یجایجادر به عینه 

ی خبر یهاکانالدر  شدهمطرحاشاره داشت که آن همان فاصله بین مسائل و موضوعات  یانکتهبه  توانیمدر پایان 

 در توییتر فعالیت رسمی در تلگرام و نظرات کاربران عادی که 
 
 دهدیم نشانفضای مجازی ، است. رصد کنندیمعمدتا

 کهیطوربهاهمیت کمتری دارد.  دارد برای کاربران در توییتر موضوعیت هاکانالبرای این  زیهر چکه آنچه بیش از 

 همآندر بودجه  یرکادستاخباری که در تلگرام به آن اشاره شده است مربوط به اظهارات زنگنه در مورد  نیترشیب

ا و نگرانی را نسبت به کرون نیترشیبکپی شده از منبعی واحد بوده است اما مردم عادی در فضای توییتر  صورتبه

 .اندکردهسرنوشت واکسن آن اظهار 

د را خوگوناگون در برخوردهای سیاسی  یهاصورتناشی از این امر باشد که مسائل سیاسی که به  تواندیماین امر 

دیگر اهمیت چندانی نداشته و آنچه  ی که در اینجا موردبررسی قرار گرفتند(نبرای مردم )حداقل کاربرا دهدیمنشان 

است. هرچند رخدادهای سیاسی نیز  شانندهیآمهم است مربوط به زیست روزمره و نگرانی از وضعیت مبهم  هاآنبرای 

ده و مردم نش توجهجلبکه سطح منازعات سیاسی دیگر موجب مشخص این است  آنچهبر زندگی مردم تأثیرگذارند اما 

 نخواهد داشت. هاآنتأثیری بر سرنوشت  درهرحالاین امر شاید نشانگر این تفکر باشد که این منازعات 

 
 

https://t.me/SnnUni/52124
https://t.me/SnnUni/52124
https://t.me/SnnUni/52124
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