
 

 

 

 
 ذ 
 
 
  

 48مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 

 خبرنامه هفتگی 
 تعارض منافع  مدیریت
 1400خرداد  21تا  15 –شماره چهل و هشتم 

 

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

 1400خرداد  22

44 
 





 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 تعارض منافع  تیریمد یخبرنامه هفتگ
 1400 خرداد 21تا  15 –تم شچهل و ه شماره

 
 
 

 
 44ـ  رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 
 
 
 
 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 

 1400خرداد  22
 

 
 

   

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




 

 

 
 فهرست مطالب

 
 2 ............................یانتخابات یهاوعده یاجرا یبرا یدرآمدشیتعارض منافع پ تیریدرآمد: مد 

 6 ........................................................................... یآموزش یتعارض منافع، فقر و نابرابر 

 6 ............................................. تعارض منافع است یاز ساختار اقتصاد یدر کشور ناش یدالل 

 7 ........................................... که مسئوالن، نوکر مردم باشند گذاردیض منافع و فساد نمتعار  

 7 ............................................. شودیو تعارض منافع در دولت من اجرا م یشفاف ساز حیلوا 

 8 ............................................... مینداد ییدارو یاستگذاریرا در س نفعیاجازه حضور افراد ذ 

 8 ..................................................... ردیپذینگهبان نظارت بر انتخابات شوراها را نم یشورا 

 9 ............................................................... نظام سالمت کشور لیتعارض منافع، پاشنه آش 

 01 ..................................................................... ممنوع! ییگراصنف هیتعارض منافع و رو 

 01 ................................ آب در کنار تعارض منافع مانع انتقال آب به اصفهان شده است یایماف 

 01 .................................................. است یتعارض منافع در وزارت بهداشت ضرورمبارزه با  

 00 ................................................... امروز کشور در گرو رفع تعارض منافع است لیحل مسا 

 00 .................................... هزار داروخانه ۳۱ یعامل ورشکستگ نامه،نییوجود تعارض منافع آ 

 02 ................................... را هموار کرد یبانک التیتسه یدرصد ۵۹رشد  ریتعارض منافع مس 

 02 ........................................................................... تعارض منافع یاچندرسانه یمحتوا 

 01 ............................................................. تعارض منافع و انتخابات :یمجاز یفضا لیتحل 

 

  



 

 

 

 

 

 

 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 های انتخاباتیدرآمدی برای اجرای وعدهتعارض منافع پیشمدیریت درآمد: 
 

 سعید هراسانی
 

های جمهوری اسالمی ایران، مخاطبان هرچه بیشتر با وعدهبا نزدیک شدن به موعد سیزدهمین انتخابات ریاست

 تر وهای جذابا و وعدهبراین، نامزدها نیز با ارائه شعارهشوند. عالوهنامزدهای این دوره برای چهار سال آینده آشنا می

 تر به دنبال جذب بیشترین آرا هستند.مدتکوتاه

دهد با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم و ها و شعارهای نامزدها نشان مییک نگاه کلی به وعده

 در کنار این، کمتروسوی حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. اما ها به سمتگیری کرونا، توجه اکثر آنعالم

 عنوان برنامه خود عنوان نکرده باشد.نامزدی است که موضوع مبارزه با فساد و رانت را به

کند. ابتدا آنکه شده در این دوره از انتخابات دو نکته مهم را به مخاطبان گوشزد میبررسی اجمالی شعارهای مطرح

ی و جویی ارزرقمی، کنترل فساد، ایجاد اشتغال، صرفهتکتمام نامزدهای انتخاباتی بر محصول نهایی همچون تورم 

 که تمام این موارد نیازمند یک نظام اداری قدرتمند با ظرفیت اجرایی باال است.کنند، درحالیغیره اشاره می

عنوان دومین مقام قدرتمند سیاسی کشور دارای ظرفیت باالیی برای تحقق جمهور بهتر اگرچه رئیسبه زبان ساده

 جمهور تالشهای رئیسارهای خود است، اما درنهایت این بدنه بوروکراتیک دولت است که در خط مقدم تحقق وعدهشع

عنوان کنند. نظام اداری یک کشور بهها تغییر نمیکند. از طرف دیگر، این بدنه بوروکراتیک همراه با تحول در دولتمی

های سیاسی یک دولت باشد و یا حتی در برخی موارد مخل آن هتواند در خدمت وعدنهادی مستقل و ریشه دوانده می

 باشد.

عنوان شعاری جذاب برای کسب آرای مردم نیست، های دولتی اگرچه بهبر این اساس، افزایش ظرفیت اجرایی دستگاه

ه، اکثر ان نمونعنوشده توسط نامزدهای انتخاباتی است. بهاما پایه و اساس و تنها راه تحقق شعارهای انتخاباتی مطرح

کنند؛ این هزارتومانی یا طرح ضربتی ساخت مسکن اشاره می 054هایی همچون پرداخت یارانه نامزدها به طرح وعده

ها نیازمند تأمین مالی گسترده هستند که در شرایط کنونی تنها از طریق مالیات قابل ها فارغ از ظرفیت اجرای آنوعده

ک نیازمند ی« اجرای عدالت مالیاتی»و « سیستم هوشمند مالیاتی»که ایجاد یک  تأمین است. اما نکته مهم آن است

 نظام مالیاتی توانمند است.

ترین ابعاد توسعه هر کشوری است و نامزدهای انتخاباتی های اداری یکی از اصلیهای اجرایی دستگاهبهبود ظرفیت

جهت عنوان یک طرح نظری نیست، بلکه ازآنیت نخست بهعنوان اولین اولویت خود نگاه کنند. این اولوباید به آن به

رقمی باشد، یا افزایش جمعیت کشور اهمیت دارد که تحقق هر اولویت دیگری درگرو آن است. حال این اولویت تورم تک

 یا هر چیز دیگری که کارشناسان بر آن صحه گذارند.
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ارتقای ظرفیت اجرایی حاکمیت تلقی کرد. این مسئله های عنوان یکی از مؤلفهتوان بهمدیریت تعارض منافع را می

ه مثال بسیاری از نامزدهای انتخاباتی بعنوانترین بخش از ارتقای ظرفیت اجرایی حکومت باشد. بهشاید حتی سخت

ه چندین اند. اما تجربعنوان یکی از اقدامات لجستیک ارتقای ظرفیت حکمرانی توجه کردهمسئله دولت الکترونیک به

های اجرایی عالقه چندانی به تحقق آن ندارند. دهد دستگاهله پیگیری تحقق دولت الکترونیک در ایران نشان میسا

تر تر ازآنجاکه اجرای دولت الکترونیک منافع بسیاری از مسئوالن و کارمندان و حتی در شکلی نهادیبه عبارت ساده

ای برای اجرای آن وجود دارد. حتی آنجاها که مسئوالن گستردهدهد، مقاومت های دولتی را تحت تأثیر قرار میسازمان

های های تعارض منافع و واسپاری اجرای طرح به شرکتامر بر اجرای دولت الکترونیک اهتمام دارند، به دلیل موقعیت

ی خود رگیرند که کارکنان دولتی نتیجه آن را در نحوه تعامل با کارپوشه اداناصالح بسترهای نامناسبی شکل می

تی های دولهای دستگاههای دولتی نیز در زمان استفاده از سامانهکنند. این موضوع را مشتریان دستگاهمشاهده می

 کنند.مشاهده می

های خود راه گریزی از تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع و اجرای دقیق آن نامزدهای انتخاباتی برای تحقق وعده

شده در این دوره انتخابات بدون تحقق مدیریت تعارض منافع قابلیت های انتخاباتی طرحندارند. اکثر شعارها و وعده

 سرعت با یک بحران از دست خواهد رفت.عملی شدن نداشته و حتی اگر به هر طریقی تحقق یابد غیر پایدار بوده و به

د. اما این انوان شعار خود طرح کردهعنچندین نامزد انتخاباتی کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید را به

نیاز اصلی است. ابتدا آنکه بانک مرکزی با استقالل از دولت توان مواجهه با آن برای استقراض را شعار مستلزم دو پیش

داشته باشد و دوم آنکه بانک مرکزی ظرفیت کنترل شبکه برای جلوگیری از خلق پول را در خود احیا کند. گزارش مرکز 

شده در باال ناشی از تعارض منافع وضوح نشان داده است که هر دو موضوع مطرحسازی حاکمیت و جامعه بهتوانمند

 نهادی و غیر نهادی در ساختار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.

مین ه ترین عوامل ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی است.از طرف دیگر ارتباطات پساشغلی یکی از اصلی

 موضوع باعث عدم رعایت استانداردهای بانکی توسط شبکه بانکی و خلق پول در دل شبکه بانکی شده است.

اند. های خود معرفی کردهعنوان یکی از برنامهیا در مثالی دیگر حداقل دو نامزد پرداخت هوشمند و هدفمند یارانه را به

های اصلی پایگاه داده در سازمان مالیاتی کشور و تعامل پایگاهگیری هسته یکی از این نامزدها با تأکید بر شکل

 ها را مطرح کرده است.اطالعاتی با آن برای شناسایی بر خط و پویای نیازمندان و اعطای یارانه به آن

عنوان هسته اصلی گذارد. پایگاه رفاه ایرانیان بهخود این توضیح در دل خود نوعی تعارض منافع را به نمایش می

کند، از چند سال پیش در معاونت رفاه ای ایجاد میاطالعات رفاهی شهروندان ایرانی که برای هر شهروند شناسنامه

ان تووزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجادشده است. تالش برای انتقال این سامانه به یک سازمان دیگر خود می

 سرنخی از وجود تعارض منافع در اجرای این طرح باشد.
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ه های دولتی عالقه چندانی به ارائفارغ از این موضوع، بررسی تجربه پایگاه رفاه ایرانیان نشان داده است که دستگاه

های دیگر ندارند و وزارت رفاه برای گردآوری اطالعات این پایگاه و پیوند دادن آن به سایر اطالعات خود به دستگاه

ها همچنان این پایگاه از منظر دسترسی به ده است. با تمام این تالشخوان رستم عبور کر های داده از هفتپایگاه

پیوند دادن »کند که یکی از نامزدها اشاره میچناندیگر، آنعبارتهای اساسی است. بهاطالعات دارای محدودیت

های دستگاه چندان دشوار، اما از منظر مدیریت تعارض منافعاگرچه به لحاظ فنی کاری نه« های اطالعاتیجزیره

 دولتی کاری پیچیده است.

شرط صورت اجاره بهگوناگونی را مطرح کردند. یکی از نامزدها اعطای خانه به یشنهادهایپدر حوزه مسکن نیز نامزدها 

ت. مسکن را طرح کرده اس هایتعاونی به دولتی زمین واگذاری طریق از مسکن تملیک را طرح کرده و نامزد دیگر تولید

های تواند تبدیل به فاجعه شود. با توجه به حافظه تاریخی مردم از تعاونیحوزه نیز عدم مدیریت تعارض منافع میدر این 

ترین دالیل آن بوده است. رفته است که تعارض منافع یکی از عمدهها ازدستمسکن، اعتماد عمومی به این پروژه

خود  هایبندی کرد، ابتدا آنکه دولت زمینتوان دستهح میها را در دو سطمدیریت تعارض منافع در سطح این تعاونی

ها، های مدیریت تعارض منافع در این تعاونینامهها تقسیم خواهد کرد؟ دوم آنکه بدون وجود آیینرا چگونه میان تعاونی

 تبدیل به یک فاجعه تمامها میآن
 
خرند؟ نی میها مصالح را از چه کساعیار شوند. مدیران تعاونیتوانند رسما

سپارند و هزاران مسئله دیگری که بدون وجود مدیریت تعارض منافع تبدیل به فاجعه ها را به چه کسانی میپیمانکاری

 خواهد شد.

رفع موانع تولید یکی دیگر از شعارهای اصلی این دوره انتخاباتی است. اما حل این موانع نیز بدون مدیریت تعارض 

ها و نهادهای عمومی ر سطوح نهادی و کالن اقتصادی تا زمانی که منابع اعتباری بانکمنافع ممکن نخواهد بود. د

نند؛ کگذاری میکند و در بازارهایی همچون مسکن، طال، ارز و غیره سرمایهبازی حرکت میغیردولتی به سمت سفته

ازمند بازی نیومی از بخش سفتهها غیرممکن خواهد بود. خارج کردن منابع دولتی و عمحل مسئله تأمین مالی تولیدی

 رعایت قواعد مدیریت تعارض منافع است.

های تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و غیره ناشی از توجهی از مشکالت کارفرمایان با سازمانبراین بخش قابلاما عالوه

 باره مشکالت صاحبانمثال پژوهش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درعنوانعدم مدیریت تعارض منافع است. به

وکار با سازمان تأمین اجتماعی نشان داده است که مشکالت کارفرمایان در سطح کالن ناشی از تعارض منافع در کسب

گرایی دارد، اما در سطوح خردتر همچون جانبهمدیریت سازمان تأمین اجتماعی است که ریشه در عدم تحقق سه

توان مصادیق متعددی از تعارض منافع را مان تأمین اجتماعی نیز میتشخیص مطالبات و کارشناسان ساز یشوراها

 صورت مستقیم تبدیل به مانعی برای تولید خواهد شد.نشان داد که به

 مشتی از خروار بود تا نشان داده شود که اکثر وعده
 
های انتخاباتی نامزدهای ارائه تمام مصادیق باال صرفا

اجرا نیست و یا حتی اگر اجرا شود، پایدار نخواهد بود. بر این عارض منافع قابلجمهوری بدون تحقق مدیریت تریاست
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های عنوان یکی از مؤلفهطورکلی و مدیریت تعارض منافع بهجمهور آینده ارتقای ظرفیت اجرایی دولت بهاساس رئیس

عنوان نامزدها مبارزه با فساد و رانت را بهاتفاق این این بهبود را باید در دستور کار خود قرار دهد. عالوه بر این، قریب به

 شود.های تعارض منافع متولد میاند و بر کسی پوشیده نیست که فساد و رانت از دل موقعیتبرنامه خود عنوان کرده

 شود، پیگیری برای تصویب الیحه مدیریت تعارض منافعجمهور آینده پیشنهاد میعنوان یک برنامه مشخص به رئیسبه

ع های تعارض منافطرف و همچنین تدوین نقشه ریسک تعارض منافع برای نشان دادن موقعیتین فرصت ازیکدر اول

 ها را در صدر برنامه کاری خود قرار دهد.های مختلف و سطح خطر آندر دستگاه

*** 

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

ها و  میتحر دیهمزمان با تشد، اظهار داشته سازمان غذا و دارو سیبهداشت و رئ ریمعاون وز، سازمحمدرضا شانه  

 عنفیحوزه ذ نیکه در ا یبا حضور مشاوران متخصص یتخصص یها تهیقرارگاه سازمان غذا و دارو، کم لیتشک

 . نشود جادیشد تا تعارض منافع ا یزیرنبودند برنامه

داروخانه ها که  سینامه تأس نییآ، با اشاره به وجود تعارض منافع در هاداروخانه یعال یشورا سییری، زارع یمهد 

 ر یاخ
 
، اظهار داشته سازمان غذا و دارو دهیبهداشت بهداشت امضا و توسط سازمان غذا و دارو ابالغ گرد ریتوسط وز ا

 است.  نامه درگیر تعارض منافعدر ابالغ و نظارت برای اجرای این آیین

ی، وعده داده در صورت انتخاب به عنوان جمهور استیدوره انتخابات ر نیزدهمینامزد سی، عبدالناصر همت 

  د.کر  دنشوند، آنها را اجرا خواه بیو تعارض منافع در مجلس تصو یشفاف ساز یها حهیاگر ال  یحتجمهور رئیس

نظارت بر  یدر بحث واگذارگفته  کشور یهانظارت بر انتخابات شورا یمرکز اتیه سیرئی، کاظم درضایحم 

که  یریگیدر مجلس دهم هم سه بار پ با هدف مدیریت تعارض منافع، نگهبان یبه شورااز مجلس ها انتخابات شورا

 ه است. رفتیمسأله را نپذ نینگهبان ا یاما شورا رد،یبپذمسئولیت نظارت را نگهبان  یشورا

 ۵5 یبعج رکوردی در توئیتی نوشته است: اسالم یدر مجلس شورامردم تهران  ندهینمای، احسان خاندوز دیس 

ها نظارت نشد بانک بر. نشد یدرصد رشد اقتصاد ۱ یدر سال قبل که منجر به حت یبانک یالتدرصد رشد تسه

 . تعارض منافع داشت یاستگذارچون س

توسط دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  «وپرورشدر آموزش یفقر و نابرابر» یگزارش کارشناس 

 یبه موضوع تعارض منافع، فقر و نابرابربا همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه و منتشر شده که 

 .استپرداخته  یآموزش

 ۳011خرداد  22مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 یآموزش یفقر و نابرابرتعارض منافع، 
 ۱044خرداد  ۱1ـ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

   آموزش عمومی ۀحوز تعارض منافع در 

 

به  یدر دسترس یاست. نابرابر یابیو ارز یمختلف قابل بررس یهاوپرورش در ابعاد و حوزهدر آموزش یفقر و نابرابر

تنها حق آحاد به آموزش نه یوپرورش است، چراکه دسترسدر آموزش یوجه از نابرابر ینترمهم یفیتآموزش با ک

ازجمله بهداشت،  یاجتماع یهاحوزه یگردر د ینابرابر لبلکه خود عام ی،رفاه اجتماع یاز ابعاد اصل یکیجامعه و 

بدون  یرابررفع فقر و ناب یبرا یزیرهرگونه برنامه یلدل یناست. به هم یو درآمد اقتصاد یاشتغال، منزلت اجتماع

عالوه  وپرورشاست. تعارض منافع در نظام آموزش یرممکنو غ یمعق یفیتآحاد ملت به آموزش باک یتوجه به دسترس

 یآموزش یابربه نابر  توجهییب یلدال  ترینیاز اصل یکیاست،  یادار ییرفتن نظم و کارا یانآنکه فسادزا و باعث از م رب

که توسط دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه  «وپرورشدر آموزش یبرفقر و نابرا» یاست. در گزارش کارشناس

 یبه موضوع تعارض منافع، فقر و نابرابر اجتماعی با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده،

 .شودیپرداخته م یآموزش

تبط مر  یهاو داده یآموزش یهفت معرف و شاخص حوزه فقر و نابرابر ی،گزارش با استفاده از مفهوم عام نابرابر یندر ا

 قییپرداخته شده است و انواع و مصاد یبه تعارض منافع و فقر و نابرابر یرا احصاء شده است. سپس در بخش بعد

وپرورش از آموزش یاستیشده است. سپس، تحوالت س صو مشخ ییاز تعارض منافع در آموزش و پرورش شناسا

ت و شده اس یکاز انقالب و پس از انقالب تفک یشپ هاییاستمرور شده است که در آن س یآموزش ینابرابر ۀچیدر

 هایهیو توص یبندپژوهشگران جمع یزشده است. در انتها ن یسهمقا گذارییاستمربوط به حوزه س یآمارها یتدر نها

 اند.کرده یانخود را ب یاستیس
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

 

 است تعارض منافع یاز ساختار اقتصاد یدر کشور ناش یدالل
 ۱044خرداد  ۱1ـ ی( جمهور استینامزد انتخابات ر)عبدالناصر همتی

  کلیات تعارض منافع 
 

 یو دخالت دولت در امور اقتصاد یتشده که به مسأله تعارض منافع و عدم شفاف یاقتصاد ما دچار مشکالت جد

و  اش رانت یجهنت دهیمیو اساس کارمان قرار م یهرا پا یدستور یگذار یمتما ق یوقت .گرددیبر م یبخش خصوص

 ها رسوخ کرده است.تعارض منافع در همه بخش ینو ا شودیسوء استفاده م
 اقتصاد آنالین 

 

 

https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/16950/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/16950/
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-207/534262-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-207/534262-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 که مسئوالن، نوکر مردم باشند گذاردیفساد نم و تعارض منافع
 ۱044خرداد  ۱1ـ ی(جمهور استیانتخابات رنامزد )علیرضا زاکانی

  کلیات تعارض منافع 
 

در بخش  شود،یانجام نم یدر کشور ما وجود دارد، اما بخاطر تعارض منافع و فساد اقدام مهم یادیز هاییتظرف

 کنندیبه بورس عرضه نم یااند، اجناس خود را کرده یگذار یهاز خارج از کشور سرما یافراد یمی،پتروش یباالدست

در  یمکاوش کرد یلومترهزار ک ۱۳۵ما  ۵۹در سال  د.فرستنیو به خارج کشور م کنندیکم عرضه م یا یبه سخت یا

 ۲اند و ما مربع کاوش کرده یلومترک یلیونم ۳مربع و کانادا  یلومترک یلیونم 5برابر  ۶4۱۲در سال  ینکه چ یحال

 اییزهاست که انگ یندالر گذاشتند. مشکل ما ا یلیاردم ۳و  یلیاردم ۱.5و کانادا  یناما چ یم،دالر گذاشت یلیونم

 .گذاردیندارد و تعارض منافع هم نم دوجو
 خبرگزاری موج 

 

 

 شودیو تعارض منافع در دولت من اجرا م یشفاف ساز یحلوا
 ۱044خرداد  ۱۹ـ ی( جمهور استیدوره انتخابات ر نیزدهمینامزد س)ی عبدالناصر همت

 تعارض منافع  طرح و الیحۀ 
 

 در دولت خود به تمام یشفاف ساز یها یحهال 
 
در کشور تعارض منافع  اجرا خواهم کرد. یو تعارض منافع را حتما

، . رانت خوارانیفتدراه ب یدگذارند تا تول یاست و نم یادوجود ندارد. رانت خوار در کشور ز یتوجود داشته و شفاف

هند د یهستند که بر اقتصاد کشور چنبره زده و اجازه نم ینفع یذ یگروه ها یمو کاسبان تحر چاقچیاندالالن، قا

 یمتحر ینهدرصد هز ۶4رفع شود. در سال  یمدهند که تحر یاجازه نم یم. کاسبان تحریرددر کشور شکل بگ یدتول

 . یمکن یپرداخت م

 ی. نممیاندازیآن را راه ب یمدانم که چرا نتوانسته ا ینم یول یمدار یاررا در اخت یاتیسامانه جامع مال یما سخت افزارها

ا را پرداخت کنند، وجود دارد. م یاتکه مال یرا اخذ کنند با کسان یاتکه قرار است مال یکسان یانم یدانم چه ارتباط

 اتفاق نخواهد افتاد. یانجام نشود، رشد اقتصاد یکرد. تا اصالحات ساختار واهیمتعارض منافع را برطرف خ ینا

وند، نش یبو تعارض منافع در مجلس تصو یشفاف ساز یها یحهاگر ال  ینفع را شناخته و حت یذ یتمام شبکه ها

  .کرد مآنها را اجرا خواه

مجلس  ندگانیاقتصاد به نما یراد باشد. اگر وزاقتص یروز یاو  یجمهور یسنظر رئ یرز یممستق یدبا یاتیسازمان امور مال

 یافتهکاهش  دیبر دارندگان حقوق ثابت با یاتکنند. مال یم یضاحتعارض منافع بالفاصله او را است یلندهد به دل یازامت

 .یابد یشکالن افزا یو از دارندگان درآمدها
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/381546-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/381546-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF#gsc.tab=0
https://www.isna.ir/news/1400031812413
https://www.isna.ir/news/1400031812413


 

 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 اجازه حضور افراد ذینفع را در سیاستگذاری دارویی ندادیم
 ۱044خرداد  ۱1ـ (سازمان غذا و دارو سیبهداشت و رئ ریمعاون وز)ساز محمدرضا شانه

 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 
 

 یبا حضور مشاوران متخصص یتخصص یها تهیقرارگاه سازمان غذا و دارو، کم لیها و تشک میتحر دیهمزمان با تشد

قرارگاه با  یجلسه رسم۳۱اساس  نینشود؛ بر ا جادیشد تا تعارض منافع ا یزیرنبودند برنامه نفعیحوزه ذ نیکه در ا

از مسئوالن و  با دعوت نیشد. همچن یحوزه غذا و دارو بررس تیو عملکرد و وضع لیوزارت تشک یحضور مقام عال

 میازه نداداج ،یاستگذاریو س یسازمیاما در مرحله تصم میبرد یمرتبط، از نقطه نظرات آنان بهره م یکایسند یاعضا

 ذ یکسان
 
 حضور داشته باشند. طهیح نیهستند در ا نفعیکه خودشان شخصا

با  ییاقض ریدر مس ایکارشناسان که شائبه دخالت در امور داشتند از سازمان جدا شدند و  یها برخنظارت دیبا تشد

ت تر از گذشته اسبر اقدامات سازمان غذا و دارو مثبت ینظارت یآنها برخورد شد، خوشبختانه امروز نگاه دستگاه ها

تمام مشکالت و مسائل موجود  مییگوب میخواه یالبته نم ند،دان یاصالح شده م یندهایسازمان با فرا کیو آن را 

و  یحاکم در سازمان کامال  اصالح کردیاست که بر اساس دستور مقام محترم وزارت رو نیا تیبرطرف شده، اما واقع

 است. تیو شفاف یبه سمت پاک
 رسانی سازمان غذا و داروپایگاه اطالع 

 

 

 پذیردشورای نگهبان نظارت بر انتخابات شوراها را نمی
 ۱044خرداد  ۱۵ـ (کشور یهانظارت بر انتخابات شورا یمرکز اتیه سیرئ)حمیدرضا کاظمی 

 تعارض منافع در مجلس 
 

لسه و ج میکرد یریگینگهبان ما در مجلس دهم هم سه بار پ یها به شورانظارت بر انتخابات شورا یدر بحث واگذار

ما به دنبال  رفت،یمسأله را نپذ نیکه خودش دارد ا یلینگهبان به دال  یاما شورا رد،ینگهبان بپذ یکه شورا میگذاشت

افع حوزه تعارض من نیاست که در ا نیعلت هم ا .میرا به شورا واگذار کن نیا ردینگهبان بپذ یاگر شورا میهست نیا

 رانگید هیعل ایها انتظار دارند که ما به نفع آن یهستم برخ هیحوزه انتخاب ندهیوجود دارد. به عنوان مثال من نما

در  ردیپذینگهبان مساله نظارت را نم یاکنون، چون شورا بحث تعارض منافع مطرح است. نجای. امیاعالم نظر کن

 رابطه اختالف نظر وجود دارد. نیا
 شبکه خبر 

 

 

 

https://ifdana.fda.gov.ir/News/18324
https://ifdana.fda.gov.ir/News/18324
https://ifdana.fda.gov.ir/News/18324
https://ifdana.fda.gov.ir/News/18324
https://www.irinn.ir/fa/news/818796
https://www.irinn.ir/fa/news/818796
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 نظام سالمت کشور یلپاشنه آش ،تعارض منافع
 ۱044خرداد  ۱۵ـ  (مجلس یهاگروه سالمت مرکز پژوهش یرمد)ی مختار یمهد
  سالمت و درمان ۀحوز در تعارض منافع 

 

 یوجود دارد؛ پزشک یمارانارائه خدمات به ب یفیتدو شغله بودن، انحصار و کاهش ک ینو مخرب ب یوبچرخه مع یک

به  شودیمشغول ارائه خدمت است دچار تعارض منافع م یزن یحوزه سالمت است و در بخش خصوص یاستگذارکه س

افع و من شودیآن بخش م یمنافع ماد هدارد، ذهنش معطوف ب یمنافع ینفر در بخش خصوص یک یمعنا که وقت ینا

 .ردیگینمرا در نظر  یعموم

انند بخش م یزداشته باشد، نظام سالمت را ن یمنافع یزن یدر وزارت بهداشت در بخش خصوص یاستگذارس یک وقتی

که در نظام  سیدیمر  ییبه جا ی. ما حتبه عرصه سالمت خواهد داشت یو نگاه سودآور کندیم یریتمد یخصوص

کر سود کشورها به ف یادن یکجا یچکه ه یبرسند در حال یبه سود ده هایمارستانکه ب یمهست ینسالمت به دنبال ا

 ینکهند اما اک یترعا یزرا ن یداشته باشد و اصول بهره ور ییکارا یدبا یمارستان. اگرچه بیستندن هایمارستانب یده

 یمارستانب یرسالت اجتماع شودیمسئله باعث م یناست و ا یتفکر غلط دآوریسو یدولت یمارستانهدف ب یمفکر کن

 باشد. یبر منافع ماد یفراموش شود و ارائه خدمت به افراد صرفا مبتن یزن

خواهد  ریتاث هایشیاستگذاریس یامر رو ینداشته باشد، ا یگاهیجا یامنافع  یبهداشت در بخش خصوص یروز اگر

نخواهد  اصالح یو خصوص یبخش دولت یفیتاختالف ک گاهیچه یم،پزشک دوشغله داشته باش یگذاشت؛ تا وقت

 یتاز بخش دول یماراناز ب یتعداد یشهکه هم یشود به نحو یحفظ م یشهارائه خدمات هم یفیتاختالف ک این. شد

 است که پزشک دو شغله است. یناتفاق ا ینا یلدال  از یکیداده شوند  یبه بخش خصوص

مثال  یراب یابد یکاهش م یزن یآموزش پزشک یفیتاست که ک یندوشغله بودن پزشکان ا یباز آس یگرمثال د یک

در  یبه ارائه خدمات آموزش یلشاغل است، کمتر تما یزن یاستاد و در بخش خصوص ی،که در بخش دولت یپزشک

 اخ که ییهااز بحث یکیاست؛  یباالتر از بخش دولت یشبرا یبخش خصوص یمنافع ماد یرادارد ز یبخش دولت
 
 یرا

 یددو شغله بودن اسات ینبه هم یدنتهامشکل رز هاییشهاز ر یکیکه  هاستیدنترز یشتبرجسته شده، بحث مع

 .گرددیبرم یدانشگاه علوم پزشک

 یراز نداشته باشد یدر بخش خصوص یب کند که منافعرا انتخا یبهداشت یروز یدبا شودیم جمهوریسکه رئ یفرد

 .باشدداشته  یکه خود در آن منافع یننظارت کند نه ا یبهداشت بر بخش خصوص یرقرار است وز

رائه کار نظارت بر ا ین. با اشودیم یجادا یتبه طور کامل اجرا شود شفاف یکپارچهسالمت  یکپرونده الکترون اگر

 یسالمت، "تعارض منافع" است؛ گاه یکپرونده الکترون یاز علل عدم اجرا ییک راحت خواهد شد. یارخدمات بس

که پرونده  یدر حال شودیمطرح م یماراناطالعات ب یمانند ضرورت حفظ محرمانگ یبیعج یهاها و بهانههم بحث

به  یزن لیسو پ ییقضا یاز پرونده ها یاریبس یگرد یکشورها در حال اجراست؛ از سو یرسالمت در سا یکالکترون

 دچار مشکل شود. یاصل محرمانگ ینکهدر حال انجام هستند بدون ا یکالکترون یها یوهش ینهم
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/19/2517082
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/19/2517082
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 ممنوع! ییگراصنف یهتعارض منافع و رو
 ۱044خرداد  ۱۹ـ بسیج دانشجویی 

   سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 
 

انتخاب  یخود برا یتاولو ۱4 یحبه تشر اییانیهب یکشور ط یعلوم پزشک یهادانشگاه ییدانشجو یجدفتر بس ۳5
 ینهمتراز م یکیچند در خصوص  ینکاتدر بخشی از این بیانیه، به  پرداختند. یزدهمبهداشت مطلوب دولت س یروز

و  بهداشت مطلوب یروز هاییژگیو و یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یروز یعنینظام سالمت  گیرییمارکان تصم
 :شده که در دو مورد آن به مقوله تعارض منافع مربوط استپرداخت  یشانا ینمعاون

د )اعم باشن یبخش خصوص نفعیخود ذ یشانا ینمعاون یابهداشت  یرکه وز یطی. نداشتن تعارض منافع: در شرا۱
در  یکوتاه یاناصواب و  یماتو ...( امکان اتخاذ تصم یپزشک یزاتواردات دارو و تجه ی،دارسهام ی،داراز مطب

تحول مثبت در نظام  یجادبدون توجه به آن، ا هاست ک یاموضوع به گونه ینا یتخواهدشد. اهم یجادامور ا یاجرا
 سخت و تقر یارسالمت بس

 
 خواهدشد. یافتینادست یبا

سالمت  نظام یدیکل یهابخش یریتبه مد توانیتعارض منافع م یجادجمله شئون ا: از ییگراصنف یه. نداشتن رو۶
 رد.طور جد از آن حذرکبه یستیاشاره نمود که با یپزشک یهاو انجمن یتوسط پزشکان فعال در سازمان نظام پزشک

 خبرگزاری دانشجو 
 

 

 آب در کنار تعارض منافع مانع انتقال آب به اصفهان شده است یایماف
 ۱044خرداد  ۶4ـ ( مردم اصفهان یندهنما)یرزایی م ینحس
  محیط زیستآب و  حوزۀتعارض منافع در 

 

 است. مربوط ینفعهمجوار و ذ یهااز آن به استان یمسئوالن شده که بخش یتعارض منافع در مسئله آب باعث کوتاه
 علم یادر انتقال و  یاز مسئوالن منافع یبرخ رسیدیبه نظر م

 
و  یستن یو فن یعدم انتقال آب دارند و مسئله صرفا

البته  یده،نرس یانیتونل سوم و کوهرنگ است اما به نقطه پا یدرصد یک یشرفتآن در چهارسال گذشته پ یخروج
 شده است. یجاددر تونل سد ا یاشکال فن

 خبرگزاری مهر 
 

 

 است یتعارض منافع در وزارت بهداشت ضرورمبارزه با 
 ۱044خرداد  ۶۱ـ ( کشور یفرهنگستان علوم پزشک یسرئ)علیرضا مرندی

  سالمت و درمان  حوزۀتعارض منافع در 
 

 .به سمت عدالت در سالمت برود یدبا یبهداشت دولت بعد یروز  .تعارض منافع است یرنظام سالمت به شدت درگ
است؛ در حال حاضر در نظام سالمت به شدت تعارض منافع وجود  یمبارزه با تعارض منافع در وزارت بهداشت ضرور

ن برده است و موجب خروج ارز یما را از ب یکژنر ییو کتاب داروها، نظام دارو حسابیاز حد و ب یشب یزدارد و تجو
 به آن توجه شود. یدبا یشده است که در دولت بعد یپزشک یزاتواردات تجه یبرا یادز

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://snn.ir/fa/news/940204
https://snn.ir/fa/news/940204
https://www.mehrnews.com/news/5231744
https://www.mehrnews.com/news/5231744
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/21/2518671
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/21/2518671
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 است تعارض منافعرفع امروز کشور در گرو  یلحل مسا
 ۱044خرداد  ۱۵ـ ( در مجلس شورای اسالمی تهرانمردم  یندهنما) علی خضریان

  کلیات تعارض منافع 
 

ل را دنبا یتما شفاف یکسالهمدت  ینا یعادالنه است؛ ط یامروز کشور در گرو حکمران یلحل مسا یمبدان یدبا

 یتفعادالنه، شفا یبستر حکمران یکاما در نبود  کنیم،یبودجه را شفاف م یدستکار یاو  یحقوق نجوم کنیم،یم

 یگیریتا تعارض منافع را روشن و پ یمکنیاست، تالش م ینطورتعارض منافع هم هم ی. حتشودیم ارزشیهم ب

 یهتوج یکتکنوکرات یحکمران یکاما در  یگیریم،درمان، آموزش، مسکن و خودرو تعارض منافع را پ یهادر حوزه یم،کن

سکن و م کند،یم یینتع یرا به مدد قانونگذار یو قواعد باز ینطبقه مسلط، قوان یککه  یالحظه !شودیم اثریو ب

 .شودیم معنایب یزلذا مبارزه با فساد و تعارض منافع ن کند؛یرا به نفع خود مصادره م یزدرمان و مدرسه و همه چ

 
 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 هزار داروخانه  1۱عامل ورشکستگی  نامه،یینآوجود تعارض منافع 
 ۱044خرداد  ۶۶ـ ( رانیانجمن داروسازان ا یهاداروخانه یعال یشورا سیرئ) یزارع یمهد
  سالمت و درمان ۀحوز تعارض منافع در 

 

 یر داروخانه ها که اخ یسنامه تأس یینآ
 
 ده،یبهداشت بهداشت امضا و توسط سازمان غذا و دارو ابالغ گرد یرتوسط وز ا

هم  یتیو ماه یاز نظر شکل ینتعارض و تناقض است و همچن  یداروسازان حاو مهو حقوق عا یاز منظر حقوق اساس

 ینو ا یردقرار گ داریهدر دستان چند سرما یدنبا یکاستراتژ یکاال  یکدارو به عنوان  است. یدچار اشکاالت اساس

 یکشور باشد؛ آن هم در یرمارکتینگاه هاپ تواندینگاه به دارو نم .دارو است یعسالمت شبکه توز یبرا یهجزو اصول اول

 .یردگ یقرار م یبحران یطکه مرتبا در شرا

گر ضوابط و مقررات و  ینخودش اساسنامه مصوب ندارد، خود تدو ینکهرغم ا یاسفانه سازمان غذا و دارو علمت

ب، مناس ینبا وضع قوان یدبا یتمشکالت خواهد بود. حاکم یبرخ سازینهزم هاینهمزمان اجرا کننده و ناظر شده و ا

 ها سروکار دارد، ندهد.که با جان انسان یبه سازمان مهم و اساس فعتعارض منا یناجازه چن

و  یعلم یهااز جمله انجمن داروسازان و انجمن ینفعانمتوقف شود تا با حضور ذ یدنامه مذکور با یینآ یاجرا

قرار  ینو تدو یو متخصصان امر مورد بازنگر یو صاحب نظران دانشگاه یو سازمان نظام پزشک یداروساز یتخصص

 .یردگ
 

 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

 

 

https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/_/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/_/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://irimc.org/news/id/46981
https://irimc.org/news/id/46981
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 را هموار کرد یبانک یالتتسه یدرصد ۵5رشد  یرتعارض منافع مس
 ۱044خرداد  ۶۱ـ در مجلس شورای اسالمی( مردم تهران یندهنما)سید احسان خاندوزی

 تعارض منافع در نظام بانکی 
 

 یضاخود در ف یدر صفحه شخص یمجلس با انتشار مطلب یاقتصاد یسیونکم یسرئ یبنا یاحسان خاندوز یدس

 ینداشت ول یهم در پ یدرصد رشد اقتصاد یک یکه حت ۱۳۵۵در سال  یبانک یالتتسه یدرصد ۵5از رشد  یمجاز

 یالتحجم از تسه ینا یتمردم تهران در مجلس، علت عدم هدا نماینده دامن زد، انتقاد کرد. هایمتق یشبه افزا

 دانسته است. یبانک یاستگذاررا تعارض منافع س یمولد اقتصاد یهابه بخش یبانک

در سال قبل که منجر به  یبانک یالتدرصد رشد تسه ۵5 یبعج رکورد» شرح است: ینبه ا ینوشتار خاندوز متن

 …یا یسوداگر یا ۱۳۵۵داغ  هاییمتشد؟ ق یصرف چه دستاورد کنیدیفکر م نشد، یدرصد رشد اقتصاد ۱ یحت

 «اعتبار نداشت. یتبه هدا یتعارض منافع داشت و البته اعتقاد یاستگذارها نظارت نشد چون سبانک بر
 خبرگزاری مهر 

 

 ای تعارض منافعچندرسانهمحتوای 
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  ۀبرنامیک گذشته،  ۀدر هفت
 

 ۱044خرداد  ۱۹/ نور نیوز /  یتعارض منافع در آموزش و پرورش و گسترش بخش خصوص 

 

  

https://tsekhabar.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87/
https://tsekhabar.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87/
https://nournews.ir/Fa/News/70374
https://nournews.ir/Fa/News/70374
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 تعارض منافع و انتخابات مجازی: فضای تحلیل
 فقدان برنامه مشخص کاندیداها برای مدیریت تعارض منافع

 
 محمد عادلی

 
 987توییت در توییتر،  971، ماهتا چهارشنبه نوزدهم خرداد خردادماهدر هفته گذشته و طی روزهای پنجشنبه سیزدهم 

شدن به  ترکینزدپست در اینستاگرام منتشر شده که به مسئله تعارض منافع پرداخته بودند. با  3مطلب در تلگرام و 
اجتماعی پیرامون تعارض منافع، به انتخابات مربوط  یهاشبکهانتخابات، همچنان فضای غالب اظهارنظرها در 

تلگرامی رویکردی خنثی داشته و صرفا  بازنشر اخبار انتخابات را در رأس برنامه خود قرار  یهاکانالهستند. در این بین 
بررسی  .کنندیمرا نقد  یجمهور استیر در توییتر سخنان داوطلبان  خصوصبههستند که  کاربراناما این  اندداده

عمیق  یافاصلهاخیر نشانگر  یهاههفتدر  خصوصبهاز سوی مردم،  شدهمطرحو سخنان کاندیداها و مسائل  هاوعده
 .هاستآنمیان 

 

در فضای  مباحث نیترشیب کهیطوربهدر مناظرات انتخاباتی شدت گرفته بود  تعارض منافعدر هفته گذشته بحث از 

برای مدیریت این مسئله بوده است.  هاآنانتخاباتی  یهاوعدهمجازی پیرامون اظهارات داوطلبان ریاست جمهوری و 

که خود به دلیل شائبه امکان تعارض منافع در زمان کاندیداتوری از سوی  پیشین بانک مرکزی سیرئعبدالناصر همتی، 

تی و ااظهارات را درباره این موضوع بیان کرده بود. وی در دومین مناظره انتخاب نیترشیببرکنار شده بود  جمهورسیرئ

 را برای رفع آن ییهاوعدهمختلف اشاره و  یهابخشهمچنین گفتگوی ویژه خبری بارها به مسئله تعارض منافع در 

است  قرار»، وی در مورد لزوم جلوگیری از تعارض منافع و تبعات آن گفت: کانال تلگرامی دنیای بورسداد. به گزارش 

شود. تا تعارض منافع را درست نکنیم، اقتصاد درست من از اقتصاد حرف بزنم، اصالح اقتصاد از تعارض منافع رد می

شود... اقتصاد ما دچار مشکالت جدی تعارض منافع، عدم شفافیت و دخالت دولت در تولید است. وقتی نمی

و تعارض منافع را  یسازشفاف... اگر الیحه دیآیموجود  تعارض منافع به میگذاریمی دستوری را پایه گذارمتیق

اصلی خود را رفع تعارض  یهابرنامهدر همین راستا وی سعی کرد یکی از «. کنممجلس هم تصویب نکند من اجرا می

ای بر  بارهنیدراآن به نظام مالیاتی در کشور اشاره کرد. وی  یهانمونهمختلف عنوان کند که از  یهابخشمنافع در 

 شوم سازمان مالیاتی جمهورسیرئمن اگر »بر وزیر اقتصاد از طریق مجلس گفت:  دهندگاناتیمالجلوگیری از فشار 

 «.شودباید برود زیر نظر من. اگر وزیر اقتصاد به مجلس امتیاز ندهد بالفاصله استیضاح می

https://iran-bssc.ir/?p=15448
https://iran-bssc.ir/?p=15448
https://t.me/donyayebourse_com/21265
https://t.me/donyayebourse_com/21265


 

 

 

 

 

 

 14 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

ربران نقد یا بررسی پرداختند اما در توییتر کا گونهچیهبه بازنشر این سخنان بدون  ترشیبخبری  یهاکانالدر تلگرام، 

 حرف و عملش با یکدیگر در  براننفعی داشته و وی را یکی از ریگجهتنسبت به آن 
 
تعارض منافع دانستند که اساسا

 : دیگویمتضاد است. چنانچه کاربری با نام امیر سردارآبادی، خطاب به وی 

 «.و بیمه با بخش حاکمیت هست؛ برادر تو از تعارض منافع نگو! هابانکهمتی محصول جدی تعارض منافع » 

تعارض »کلی گفت:  صورتبهسایر کاندیداها نیز کمتر به مسئله تعارض منافع پرداختند و فقط در یک مورد زاکانی 

داها یا کاندیآنچه مشخص است این است که «. گذارد که مسئوالن، نوکر مردم باشندمنافع، فساد و خودباختگی نمی

ه و نقشه راهی بود برنامهیبو  ییگویکل صورتبه، اندداشته یااشارهیا اگر هم به آن  اندنداشتهاصال  به این مسئله توجه 

نیز ممکن است در این بین متهم به تعارض منافع در زمان  هاآن؛ هرچند خود دهندینمبرای مدیریت آن ارائه 

 : نوشت بارهنیدرای درستبهیوسف عزیزی )سیاره رنج( مسئولیتشان باشند. چنانچه یکی از کاربران به نام 

ی اقتصادی صحبت نکردند، در مورد ایجاد سازوکارهای گذاراستیسنامزدها متأسفانه در مورد تعارض منافع در » 

گیری از نفر پرداختند، در مورد تمرکززدایی قدرت تصمیم ۲یا  ۱بسیار جزئی  صورتبهها شفافیت دولت در تصمیم

 «.، هرچند بدون راهکارهای عملیاتی مدون!صحبت کردندتهران چند نفری 

 مفهوم تعارض منافع را به اشتباه متوجه در کنار این موارد باید به دیگر کاندیداها ن
 
و در  انددهشیز اشاره کرده که اساسا

 هکسعید جلیلی دانست  توانیم. نمونه این افراد را کنندیمسخنان خود موارد دیگری را به نام تعارض منافع معرفی 

 خود نوشت: اینستاگرامدر 

ها در های مختلفی وجود دارد اما تضمین اجرای درست آن چیست؟ بسیاری از برنامهوعده و برنامه پرسندیممردم »

. تعارض منافع میان برمیمها را نام ین برنامههای مختلف مشترک بوده است و من علل عدم اجرای درست ادولت

ها و افراد، غلبه کار نمایشی بر کار واقعی، عدم پیگیری مستمر فرامین اجرایی و مشکالت ساختار اداری کشور برنامه

وه ق دارسکانکسانی که قرار است  دهدیمنشان  وضوحبهاین مسئله خود «. ها خواهد بودمانع از اجرای درست برنامه

 توانایی اجرای  یهاوعدهمجریه شوند، فارغ از اینکه آیا برنامه عملی برای 
 
ر دارند، حتی د هاآنخود دارند و یا آیا اساسا

مورد مفاهیم اولیه درباره مسائل و مشکالت کشور یا حداقل در مورد تعارض منافع، آگاهی الزم را ندارند. چنین مواردی 

که هرچند نه همه اما بسیاری  دهدیمفضای مجازی در بیش از یک سال گذشته نشان  در حالی است که بررسی مداوم

ی درستبهکه مشغول به فعالیت هستند  ییهاحوزهدر  خصوصبهاز کاربران در مورد تعارض منافع فهم درستی داشته و 

ان انتخاباتی و سخن یهابحثرودار . در گیپردازندیمتعارض منافع را تشخیص داده و در مورد آن به اظهارنظر  یهانمونه

 برنامه مشخصی برای مدیریت تعارض منافع ندارند، همچنان بروز پررنگ این مسئله را در نقاط 
 
داوطلبان که عمدتا

مشاهده کرد که کاربران فضای مجازی  توانیمنظام سالمت کشور، نظام آموزشی، کانون وکال و...  ازجملهمختلف 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/p/CPs_gHdlZgE/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/p/CPs_gHdlZgE/
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 نسبت به آن هشدار  خصوصبه
 
 کاربران دهندیمدر توییتر مداوما

 
. در مورد نظام سالمت که یکی از نقاطی است که دائما

 را ذکر شده است: هاآن، چهارده توییت در توییتر منتشر شده است که در زیر برخی از ندیگویمدرباره آن سخن 

ها و مراکز درمانی از پزشکی در بیمارستان تعارض منافع در وزارت بهداشت! سلب مسئولیت فنی تجهیزات» 

هزار تجهیزات پزشکی کاشتنی در بدن بیماران  ۰۵حدود  دییتأمهندسان پزشکی و واگذاری آن به داروسازان! 

 .«اندنگذراندهتحصیالت دانشگاهی خود  در طولتوسط داروسازانی که حتی دو واحد درس تجهیزات پزشکی 

ی اینکه طاقچه باال بذارن و دو جابههم کم میشه بعدش  هانیا یهایمشترتعارض منافع. اگر پزشک زیاد بشه » 

 «.ماه دو ماه وقت بدن باید التماس مریض رو هم بکنن

 .«باید مشخص بشه چرا افرادی با تعارض منافع، به ضرر مردم و ملت خودشون تو ستاد کرونا تصمیم میگیرن» 

، همواره با سیلی از چنین اظهارنظرهایی از سوی کاربران در فضای مجازی مواجه های هفتگی فضای مجازیبررسیدر 

 هاآن یهابرنامهو  یجمهوراستیراز سوی مردم و اظهارت داوطلبان  شدهمطرحهستیم اما مقایسه مسائل و مشکالت 

 و مردم فاصله وجود دارد. هاآنکه تا چه میزان بین  دهدیمنشان  یخوببه

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/
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