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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 درآمد: میثاق دولت سیزدهم با مردم: شناسایی و مدیریت تعارض منافع
 

 سعید هراسانی
 

بینه دولت سیزدهم همراه با قرائت میثاق نامه ده بندی هیئت دولت با مردم ایران بود. این میثاق را اولین جلسه کا
های راهبردی و اصولی دولت سیزدهم دانست و آن را به فال نیک گرفت. در بند چهارم این عنوان پایهتوان بهمی

و  ارض منافعتعهای فسادزا و زمینه ییشناسا ،یمطلق روابط ناسالم ادار  یفسادستیزی و نف»میثاق نامه آمده است 
اعضای کابینه در برابر ملت ایران است. قرار گرفتن یکی از تعهدات « هاو مؤثر در جهت رفع آن عیاقدام قاطع، سر 

اولویت  عنوان یکنامه مسلماً نشان از توجه دولت سیزدهم به آن بهدستور کار مدیریت تعارض منافع در این میثاق
 های دولت و حکومت است.اساسی در پیشبرد سیاست

 

های انتخاباتی توسط اکثر نامزدها موردتوجه قابتشد، مسئله تعارض منافع که از ابتدای ر بینی میکه پیشچنانآن

واهد ها برای مدیریت آن بیشتر خشده و تالشعنوان یک دستور کار رسمی در نظام حکمرانی شناخته قرارگرفته بود، به

آغاز شد و حاال  6931عنوان یک چالش جدی در نظام حکمرانی ایران از سال سازی تعارض منافع بهشد. برجسته

شود. با توجه به عدم تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع رویم اهتمام برای ورود عملی به آن بیشتر میجلوتر میهرچه 

های دستگاهی سوت شروع های دهم و یازدهم، وزرا و مسئوالن آن دولت در قالب بخشنامهدولت دوازدهم در مجلس

ت که باید با پیگیری تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع اند اما حاال دولت سیزدهم اسمدیریت تعارض منافع را دمیده

 های دولتی و عمومی فراهم کند.در مجلس، امکان مدیریت را در تمام دستگاه

 عنوان اولین گام از میثاق دولت سیزدهمتصویب الیحه مدیریت تعارض منافع به

رای اسالمی و سه سال از اعطای این الیحه بیش از دو سال از تقدیم الیحه مدیریت تعارض منافع به مجلس یازدهم شو

کنندگان آن نامشخص است. دولت دوازدهم الیحه مدیریت گذرد و سرنوشت آن هنوز برای پیگیریبه مجلس دهم می

تعارض منافع را در اواخر دوره دهم مجلس شورای اسالمی به آن تقدیم کرد، اما با چنین گفته شد که الیحه مدیریت 

ازآن نیز مجلس درگیر انتهای دوره خود است، در نتیجه مجلس دهم از الیحه بودجه همراه شده و پستعارض منافع با 

 بررسی الیحه پرهیز کرد و بررسی آن به مجلس یازدهم سپرده شد.

 مگاه در دستور کار قرار نگرفت. باآنکه دولت دوباره الیحه را تقدیدر مجلس یازدهم نیز الیحه مدیریت تعارض منافع هیچ

مجلس کرد و مسئوالن مختلف دولت چندین بار تقاضای اعالم وصول و بررسی الیحه را کردند، اما مجلس به آن وقعی 

کار خود قرار داد. هرچند وضعیت بررسی طرح مدیریت تعارض منافع  را در دستور طرح مدیریت تعارض منافعننهاده و 

 نیز نامشخص است.

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1522522-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/14090/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/14090/


 

 

 

 

 

 

 1400شهریور  5مرداد تا  30 | 59شماره  3

طور جداگانه در قالب های مختلف دولت بهبا توجه به عدم تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس دستگاه

ع از دل خشی تعارض منافهای خود را پیگیری کردند. اولین مدیریت بهایی مدیریت تعارض منافع در دستگاهبخشنامه

وپرورش، ، وزارت آموزشسازمان بهزیستی کشورهایی در ازآن نیز بخشنامهوزارت راه و شهرسازی بیرون آمد. پس

 ابالغ شد. سازمان تأمین اجتماعیو در انتها  وزارت نیرو، سازمان منطقه آزاد ماکو

گیری مواجه بود، اما واقعیت آن است که بدون های چشماگرچه مدیریت تعارض منافع در سطح بخشی با موفقیت

ترین تغییر مدیریتی با ناکامی مواجه ها عقیم مانده و با کوچکوجود یک قانون مادر هر نوع تالش در سطح دستگاه

دهد در تمامی موارد با مقاومت سازمانی مواجه نشان میها در مدیریت تعارض منافع خواهد شد. بررسی تجربه دستگاه

ها در تعارض با شده و به دعواهای حقوقی در دیوان عدالت اداری منتهی خواهد شد. بخشی از مفاد این بخشنامه

 یابد.ها بسیار افزایش میقوانین دیگر قرارگرفته و درمجموع احتمال شکست تالش

کابینه دولت رئیسی به میثاق خود با مردم درزمینۀ مدیریت تعارض منافع عمل کنند،  بر این اساس، اگر قرار است وزرای

عنوان قانون مادر در مجلس شورای بدون تردید این امر، در اولین گام نیازمند تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع به

شماری مواجه خواهد بود. نع بیاسالمی است. بدون وجود چنین قانونی هر تالشی برای مدیریت تعارض منافع با موا

عنوان گام اول باید تصویب الیحه مدیریت تعارض بنابراین، اگر دولت برای مدیریت تعارض منافع عزمی راسخ دارد، به

 منافع در مجلس شورای اسالمی را در دستور کار خود قرار دهد.

 

 های طی شده برای مدیریت تعارض منافعگام

های کشور و سپس اقدام قاطع برای های تعارض منافع در دستگاهصریح شناسایی موقعیتصورت نامه دولت بهمیثاق

 مرکز پژوهش
ً
را « مصادیق تعارض منافع در حوزه سالمت»های مجلس مواجهه با آن را موردتوجه قرار داده است. اخیرا

نتشرشده است. مرکز شده بود و اکنون پس از سه سال متدوین 6931منتشر کرده است. این گزارش در سال 

حوزه  61تاکنون به شناسایی مصادیق تعارض منافع در حدود  6931توانمندسازی حاکمیت و جامعه نیز از سال 

زیست، مدیریت پسماند، وبودجه، حوزه انرژی )برق(، مسکن و شهرسازی، محیطپرداخته است. نظام بانکی، برنامه

های بازنشستگی، سازمان بهزیستی، حوزه مین اجتماعی، صندوقهای خیریه، سازمان تأآموزش و پرورش، سازمان

 ای ازجمله این موارد است.تعاون و سازمان فنی و حرفه

های طور مداوم و پیگیر نتیجه اقدامات دستگاهها، این مرکز بهعالوه بر شناسایی مصادیق تعارض منافع در این حوزه

ار داده است. بدیهی است هر نوع اقدام برای مدیریت تعارض منافع مختلف در مدیریت تعارض منافع را موردبررسی قر 

ق به ها و انتشار الگوهای موفریزی شود. استفاده از این تجربههای پیشین طرحدر این دولت باید با استفاده از تجربه

 داشته باشد. تواند به دستاوردی شگرف در عملی ساختن میثاق اعضای دولت با مردم را در پیها میسایر حوزه

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/14195/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/14195/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-energy-environment/13636/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-energy-environment/13636/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/17851/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/17851/


 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 مسیرهایی با اهداف یکسان

افع در بخش عمومی را معرفی کرده است. بسته به اینکه بافت چهار مدل سازمانی مدیریت تعارض من بانک جهانی

تواند بهترین ها میهای عمومی در یک کشور به چه صورتی تنظیم شده است هرکدام از این مدلسازمانی دستگاه

 دستاوردها در پی داشته باشد.

های هیت تعارض منافع به دستگامدل اول مبتنی بر عدم تمرکز دفاتر مدیریت تعارض منافع و واسپاری مسئولیت مدیر

مختلف است. هر سازمان به شیوه مناسب ساختار سازمانی خود و در قالب خاص خود نظام مدیریت تعارض منافع را 

کند. برای مثال یک سازمان ممکن است نظام مدیریت تعارض منافع را در دفتر اخالق آن سازمان مستقر طراحی می

خود را  توانند مدل خاصها میبراین، دستگاهت را به دفتر بازرسی خود بسپارد. عالوهکند و دستگاه دیگر این مسئولی

توان برای مدیریت تعارض منافع ساختار جدیدی به سازمان اضافه کند، دستگاهی نیز تعمیم دهند. یک دستگاه می

 بر عهده بگیرد.ای متشکل از افراد مسئول، مدیریت تعارض منافع را تواند با تشکیل کمیتهدیگر می

قل کند. سازمان مستمدل دوم مبتنی بر یک سازمان اصلی در دولت است که در هر دستگاه یک دفتر اخالق مستقر می

کند. در مدل سوم تمام جمهوری فعال است و در هر دستگاه دفتری مستقر میها ذیل نهاد ریاستاز تمام دستگاه

شوند. تفاوت عمده این مدل با مدل دوم در آن تعارض منافع متصل میصورت مستقیم به نهاد مدیریت ها بهدستگاه

ین ای که چناست که نهادم متولی مدیریت تعارض منافع مستقل از دولت است. ازنظر گزارش بانک جهانی خطر عمده

 کند، عدم تکافوی بودجه اختصاصی به این سازمان است.مدلی را تهدید می

ای هک نهاد متولی مدیریت تعارض منافع در مرکز و دفاتر اقماری آن در سایر بخشدرنهایت مدل چهارم مبتنی بر ی

جای آنکه مدیریت تعارض منافع در سطح سازمانی باال برود، در هر شهرستان یک دفتر محلی کشور است. به عبارتی به

ا در آن شهرستان در تعامل بهای بخشی مستقر مدیریت تعارض منافع )و مبارزه با فساد( وجود داشته و تمام دستگاه

 پردازند.آن دفتر محلی به مدیریت تعارض منافع می

دهنده شباهت بیشتر با مدل دوم است. البته یک تفاوت اساسی ها نشانمقایسه الیحه مدیریت تعارض منافع با این مدل

ن دفتر اخالق وظیفه مدیریت عنواشده توسط بانک جهانی یک دفتر مستقل بهدر این میان وجود دارد. در مدل ارائه

ل از ای متشکتعارض منافع در دستگاه را بر عهده دارد، اما در الیحه مدیریت تعارض منافع این مسئولیت به کمیته

ی نوعها و مصادیق تعارض منافع در هر دستگاه بهشده است. با توجه به اینکه موقعیتمسئوالن مرتبط سپرده

شده در الیحه کارآمدی بیشتری در ایران دارد، اما مناسب است دولت برای مدل مطرحفرد است، استفاده از منحصربه

 اجرای بهتر مدیریت تعارض منافع به ایجاد دفاتر مستقر اقدام کند.

 ضرورت همراه ساختن بدنه اداری

واجه زمانی متر نیز توضیح داده شد، هرگونه تالش برای مدیریت تعارض منافع با مقاومت سخت ساکه پیشچنانآن

ارض هایی را بردارد. بخشنامه مدیریت تعخواهد شد. بنابراین دولت در پیشبرد مواجهه با مدیریت تعارض منافع باید گام

https://documents1.worldbank.org/curated/en/950091599837673013/pdf/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf
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منافع در وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران و بخشنامه مدیریت تعارض منافع 

 دولت در دیوان عدالت اداری مواجه شد. وپرورش با شکایت کارکناندر آموزش

 در ایران و در سطح ملی مطرح نیست. برای مثال در 
ً
 میلاق رییسازمان ملل در تغ نامهمانیچارچوب پاین موضوع صرفا

عه توسرای تدوین چارچوب مدیریت تعارض منافع که توسط کشورهای درحالیافته بنیز مقاومت کشورهای توسعه

وضوح به چشم آمده است. این کشورها با تمام قوا به دنبال خارج کردن موضوع تدوین چارچوب پیشنهادشده بود به

وع با اصرار این موض نامه تغییر اقلیم از دستور کار بودند. اگرچهمدیریت تعارض منافع برای اجرای بهتر توافقات پیمان

نفعانی که از تدوین و اجرای یک سیاست کشورهای دیگر از دستور کار خارج نشد، اما نکته مهم آن است که تمام ذی

متضرر شوند در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. نظام اداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بانک جهانی 

 کند:یای از اقدامات را پیشنهاد ممجموعه

 های تعارض منافع ایجاد کنید.فرهنگ سازمانی باز برای شناسایی و مدیریت موقعیت 

 ترین شیوه مواجهه با تعارض منافع است.افشای اطالعات مالی اصلی 

 .آگاهی را افزایش دهید، ظرفیت و ارتباطات الزم در نظام مدیریت تعارض منافع را ایجاد کنید 

ی که بدنه اداری ضرورت مدیریت تعارض منافع را به درستی درک نکند، امکان موفقیت نکته مهم آن است که تا زمان

یابد. راه اصلی به مشارکت گرفتن بدنه نظام اداری در طراحی های مدیریت تعارض منافع تقلیل میسیاست

ی از تعارض های مدیریت تعارض منافع است. ایجاد همدلی اعضای سازمان برای مواجهه با پیامدهای ناشسیاست

 که عدم افشای موقعیت تعارض منافعشود. درصورتیشدن مدیریت تعارض منافع به یک هنجار میمنافع موجب تبدیل

خوبی های مدیریت تعارض منافع بهتوان اطمینان یافت که سیاستدر یک سازمان تبدیل به ناهنجاری شود، آنگاه می

 کنند.کار می

 مناسب نظام مدیریت تعارض منافعایجاد فضای نهادی برای عملکرد 

تند. های آن با یکدیگر در تعامل هسدهند که تمام زیرسیستمهای اداری یک اکوسیستم پیچیده را تشکیل میدستگاه

سازند. ها و عملکردها از یکدیگر گسیخته نبوده و در کنار یکدیگر فضای اداری کشور را میاز طرف دیگر، هنجارها، رویه

نهادی  یافته در کنار اجزاییباًل نیز بیان گردیده است، قوانین مدیریت تعارض منافع در کشورهای توسعهطور که قهمان

ها، مدیریت خزانه یکپارچه، مدیریت اداری ها، قانون حمایت از سوت زنهمچون شفافیت اطالعات، آزادی رسانه

 کارآمد و مشابه آن است.

ع در کشورهای خارجی تنها یک بخشنامه بدون امکان عملیاتی شدن نیست. دیگر قوانین مدیریت تعارض منافعبارتبه

برای مثال اگر، عقد قرارداد دولتی با خویشاوندان ممنوع است، شناسایی مصادیق آن از طریق شفافیت اطالعات 

های ان طرفگردند و روابط میها در میان اطالعات افشاشده میهای مدنی و رسانههای آزاد ممکن است. گروهرسانه

که چنین روابطی کشف شود، با اتکا به قانون مدیریت تعارض منافع امکان پیگرد کنند. درصورتیقرارداد را پیدا می

https://www.twn.my/title2/climate/info.service/2018/cc180602.htm
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شود. بنابراین بدیهی است که بدون وجود یک ساخت نهادی کارآمد ایجاد نظام مدیریت تعارض متخلفان فراهم می

 منافع کمک چندانی به ما نخواهد کرد.

های شخصی تعارض منافع است. بدون اصالح بر این، تأکید الیحه و طرح مدیریت تعارض منافع بر موقعیتعالوه 

های شخصی تعارض منافع، اگرچه فساد به طور گری فرایندهای اداری و توجه صرف به موقعیتساختارها و تنظیم

تعارض منافع نهادی مرتفع نخواهد  هاینسبی و در سطح فردی حل خواهد شد، اما عدم کارآمدی ناشی از موقعیت

های نظارت بر خود، قاعده گذاری برای خود و غیره موضوعات شد. به زبان ساده جلوگیری از شکل دادن به موقعیت

کی بر مثال اینکه درآمد پزشکان متعنوانپیگیری است. بهگری فرایندها قابلدارای اولویت هستند که از طریق تنظیم

های مدیریت تعارض منافع مرتفع نخواهد شد، بلکه شد از طریق قواعد محدودیت و منع و بخشنامهدرمان القائی نبا

 های دیگر نیز تعمیم داد.توان به تمام موقعیتنیازمند تنظیم مجدد فرایندهای بخش سالمت است. این مثال را می

*** 

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

ملکی،  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری و عبدال اللهحجت 

ریزی تحول راهبردی این وزارتخانه، از تشکیل دو کمیته شامل ضابطه زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با برنامه

 اد.  های آن خبر دفساد و تعارض منافع در زیرمجموعه

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: ذینفعان سازمان غذا و دارو را فعاالن این رشته  

 های کلیدیتشکیل می دهند و انتظار این است که جهت پرهیز از تعارض منافع، فعاالن این صنعت در پست

های باالی شاهدیم که تمام مدیران میانی و رده سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب

 دهند.سازمان را همواره فعاالن صنعت داروسازی کشور تشکیل می

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه رای اعتماد گفت: برای مقابله با تعارض منافع  

ف ای تعری، نخست اینکه ساختار نظام سالمت به گونهتوانیم عمل کنیمدر حوزه درمان و بهداشت در دو حوزه می

 شود که تعارض منافع در آن وجود نداشته باشد و دوم اینکه از مدیران ارشد شایسته استفاده شود.

سال منتشر شد. این گزارش در سال  9ی مجلس پس از هاگزارش تعارض منافع در حوزه سالمت توسط مرکز پژوهش 

و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان در سه سطح  تهیه شده و به مصادیق 31

 های نهادی، اطالعاتی و مدیریت تعارض در سطوح عالی پرداخته است. زیرساخت

 
 0011شهریور  6مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 

  



 

 

 

 

 

 

 1400شهریور  5مرداد تا  30 | 59شماره  7

 

 ست؟یتعارض منافع چ تیریمد یبرا یخاندوز یهابرنامه
 6111مرداد  96ـ ( برنامه و بودجه ونیسیعضو کم)نمایندۀ مجلس و یوز مشرق ن

  کلیات تعارض منافع 
 

ه ب زدهمیدر دولت س ییو دارا یامور اقتصاد یشنهادیپ ریوز یاحسان خاندوز دیارائه شده توسط س یبرنامه ها در
 تعارض منافع توجه شده و آمده است:  تیریموضوع مد

الزم  یوزارتخانه هاست که در دولت قو رانیاز منافع مد یدر اقتصاد ناش یصالحات اقتصادنرفتن ا شیبخش مهم پ»
 :ردیدر دستور کار قرار گ ریز ریاست تداب

 تیو شفاف یدولت یبزرگ در شرکتها یتمام قراردادها تیتالش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفاف -6
 یانتصابات بخش عموم

 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد رمجموعهیدر ز یو ساختار یمنافع فرد تعارض تیریو مد ییشناسا -۲
تعارض منافع و استفاده  یها تیمتبوع به ثبت داوطلبانه موقع یالزام کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان ها -9

 «.تعارض منافع تیریمد یبرا یمردم یاز مشارکت ها یحداکثر
و  یشفاف ساز»به راهبرد  ،ییو دارا یامور اقتصاد یشنهادیپ ریتوسط وزگردد در برنامه ارائه شده  ینشان م خاطر

 یخاندوز یدرباره برنامه ها یحاتیهم اشاره شده و توض «یدولت یهاو شرکت هاییدارا تیریدر مد یبهره ور یارتقا
 راهبرد ضد فساد آمده است. نیتحقق ا یبرا

 مشرق نیوز 

 

 

 تعارض منافع پرسش از وزیر بهداشت جدید درباره برنامه مدیریت 
 6111مرداد  96ـ ( سیمردم کرج، اشتهارد و فرد ندهینما)علیرضا عباسی 

 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 
 

ه ببه عنوان مخالف خطاب  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یشنهادیپ ریوز تیصالح یدر بررس یعباس رضایعل
از نظر  هیهمسا یو در کشورها انهیدر منطقه و خاورم دیما با 6111افق  یگفت: در قانون و اسناد باالدست یاللهنیع

موضوع  نیکه ا میدار یادیقسمت فاصله ز نیاما تا ا میمتخصص و دندانپزشک رتبه اول را داشته باش ،یپزشک عموم
 و چگونه قرار است با تعارض دیرفع تعارض منافع دار یبرا یاچه برنامه دی. مشخص کنگرددیبه تعارض منافع برم

 نیتعارض منافع است که در ا لیبه دال  نیدارد و ا تیها محدوددر دانشگاه انیتعداد دانشجو .دیمنافع برخورد کن
. میامواجه شده یپاندم کیما حدود دو سال است که با  ست؟یمشکل چ نیرفع ا یحوزه وجود دارد، برنامه شما برا

 یراز یسازموسسه پاستور و سرم میواکسن بود. دو مجموعه باسابقه در کشور داشت یپاندم نیعالج ا یهااز راه کی
 دیکار خود را انجام دهند و واکسن تول دیشاو  دینتوانستند آن چنان که با یلیدو مجموعه به هر دل نیاما متاسفانه ا

عقب بماند و ما امروز مشکل در  یسازنافع باعث شد که مجموعه سرمتعارض م یراز یسازدر مجموعه سرم ایکنند. آ
 .میواکسن داشته باش

 خبرگزاری ایلنا 

 

mshrgh.ir/1262028
mshrgh.ir/1262028


 

 

 

 

 

 8 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 تعارض منافع در ساختار وزارت بهداشت مشهود است
 6111شهریور  6ـ ( مجلس یاجتماع ونیسیعضو کم)کیومرث سرمدی 

 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 
 

با استناد به اصل سوم  یدر اخطار زدهمیدولت س یشنهادیپ یوزرا تیصالح یبررس انیدر جر یسرمد ومرثیک
ها و وزارت بهداشت و درمان بلکه در سازمان یرض منافع نه تنها در ساختار ستادگفت: تعا ،یقانون اساس

رشته  نیسازمان غذا و دارو را فعاالن ا نفعانیذ .شودیم دهید روتحت امر آن چون سازمان غذا و دا یهامعاونت
سازمان  یدیکل یهاستصنعت در پ نیاز تعارض منافع، فعاالن ا زیاست که جهت پره نیدهند و انتظار ا یم لیتشک

سازمان را  یباال  یهاو رده یانیم رانیمد مامکه ت میاما در کمال تعجب شاهد رند،یغذا و دارو مورد استفاده قرار نگ
با وجود آنکه در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژه  .دهندیم لیکشور تشک یهمواره فعاالن صنعت غذا و دارو

سازمان غذا و  رانیسازمان مربوط به حوزه غذا است، اما همواره مد نیا یهاتیاز فعال یغذا اشاره شده و بخش مهم
 یهادانشکده یو دارو ادرباره معاونان غذ یامر حت نیداروسازان انتخاب شده اند، ا انینانوشته از م یدارو طبق قانون

 یهاشرکت یهارهیمد اتیو دارو در ه سازمان غذا یهاحضور مقام گرید یاز سو صادق است. زیکشور ن یعلوم پزشک
ه ب هایریگ میتصم یباعث شده است احتمال جهت ده ،یو دولت یبخش خصوص نیو رفت وآمد ب ییو دارو ییغذا

 یوزارت بهداشت پس از اخذ را یشنهادیپ نهیگز یالله نیبهرام ع میدواریام .ابدی شیخاص افزا یهانفع شرکت
 ذا و دارو ورود و توجه کند.مجلس به موضوع غ یاعتماد از سو

 خبرگزاری ایرنا 
 

 

 تعارض منافعو مدیریت  تیشفاف ؛ تقویتهیبازار سرما
 6111شهریور  6ـ ی( کارشناس اقتصاد) انیاثیغ یعل
 کلیات تعارض منافع 

 

 یوصخرد تا کالن، از خص یکشور از بنگاه ها یاقتصاد یتمام بنگاه ها تیعدم شفاف لیدل نیمنافع بزرگتر تعارض
رده و ب شیخود را پ یکارها تیعدم شفاف هیعالقه دارند در سا رانیمد یبرخ متاسفانه است. یو خصولت یتا دولت

 تیعلت وضع نی. به همدهندیقرار م تیتوانند بر منافع شرکت در ارجح یکه م ییرا تا جا رهیمد ئتیمنافع خود و ه
 یارتنظ یهادستگاه ظارتها تحت نشرکت نیتر عملکرد ااست و از همه مهم رشفافیبزرگ غ یاز شرکت ها یاریبس

 آنها به حداقل ممکن برسد. یقرار ندارد تا خطاها زین
ام لمس کرده کیمشغول بودم و مسائل و مشکالت آنها را از نزد یتخصص یهانگیها در هلدکه سال یعنوان فرد به
رگ ز ب یهاو شرکت هانگیهلد یدر همه کشورها برا تیشفاف جادیراهکار ا نیعتریو سر نیتردر دسترس م؛یگو یم

ردم و م ،ینظارت یدستگاه ها درسیدر گام نخست، عملکرد شرکت را در د ه،یسرما بازار است. هیحضور در بازار سرما
در عملکرد آنها شده و هر  تیها باعث حساسکردن مردم در منافع شرکت میسه ن،یهمچن دهد. یکارشناسان قرار م

 سهامداران باشد. یکننده براقانع  یهمراه با جواب دیها باشرکت نیاقدام کالن در ا
شود  یم یساله به صورت مستمر در سامانه "کدال" بارگذار کیماهه و  1ماهانه، سه ماهه،  یهابر آن گزارش عالوه

 کنند. ینظارت و بررس یشرکت را به راحت تیشود مردم و سهامداران خرد و کالن وضع یکه باعث م
 شبکه اطالع رسانی مانا 

 

https://www.irna.ir/news/84445777
https://www.irna.ir/news/84445777
https://mana.ir/fa/news/90678
https://mana.ir/fa/news/90678
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 ی در نظام سالمت تعارض منافع ساختار
 6111مرداد  91ـ ( تهران یسالمت دانشگاه علوم پزشک یهسته حکمران ریدب) محمد رضاپور

 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 
 

که چرخه نظام  یاست. زمان یما مربوط به تعارض منافع ساختارنظام سالمت  یمشکالت ساختار یبخش اصل
 سالمت جامعه با گردش کار افراد در  ماریدر ب ستمیبر درمان و منفعت افراد س یبتنسالمت ما م

ً
شدن باشد، عمدتا

 یدر بخش خصوص یاللهنیدکتر ع یبحث تعارض منافع است. آقا زین یبعد مسئله. ردیگیتعارض قرار م
ق ماده طب یدارد. از لحاظ قانون یررسب یجا نیاند و انگاه فعال بوده مارستانیرا داشته و دارند و در ب ییهاتیفعال
 است.  منافعاست و همان تعارض  بیمحل آس یو خصوص یدر دو بخش دولت تیبرنامه ششم توسعه، فعال 11

 خبرگزاری دانشجو 
 

 

  ومینیآلومباشگاه  رهیمد ئتیه دیانتصاب عضو جدتعارض منافع در 
 6111شهریور  6ـ  ورزش سه

 تعارض منافع در ورزش 
 

 
ً
اراک  ومینیشرکت آلوم رهیمد ئتیه سیرئ پور،یحاج اللهیول دادیمنتشر شد که در آن نشان م یانامهاخیرا

اشگاه ب رهیمد ئتیدر ه ریماه اخ کی یط رییتغ نیدوم ده است.باشگاه کر  نیا رهیمد ئتیهعضو را  یمحمدرضا غفار
انتصاب  نیکه ا است یفوتبال استان مرکز ئتیه استیبا حفظ سمت ر یرخ داد که غفار یطیاراک در شرا ومینیآلوم

تان فوتبال اس ئتیه استیر گاهیدر جا شیپ یکه چند یغفار .شودیتعارض منافع در فوتبال محسوب م ینوعبه
فوتبال  ونیفدراس نیرکورد در فوتبال به ثبت برساند، بنابر قوان کیساله شود و  11سمت  نیمنصوب شد تا در ا یمرکز

 است. اعتباریب یکند و حکم او به نوع تیباشگاه فعال کی رهیمد ئتیدر قامت عضو ه تواندینم
 ورزش سه 

 

 

  راهکارهای وزیر بهداشت برای مدیریت تعارض منافع: ساختار و مدیران
 6111شهریور  6ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(  ریوز)ی الله نیبهرام ع

 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 
 

 پرونده نی، همچناست کیپرونده سالمت الکترون ازمندیدر جامعه وجود دارد، ن یچقدر آمار درست میبدان نکهیا
موضوع  نیه انسبت ب ندگانیسئله تعارض منافع که نمادر م ببرد. نیتعارض منافع را از ب تواندیم کیسالمت الکترون

در دو حوزه  ،مقابله با تعارض منافع در دستور کار مجلس قرار دارد یدر مجلس برا یطرح یدارند و حت یدغدغه جد
ته شود که تعارض منافع در آن وجود نداش فیتعر یانظام سالمت به گونه ارختسا نکهینخست ا م،یعمل کن میتوانیم

خصص، مت ،یانقالب یرانیگام دوم از مد هیانیبر اساس ب استفاده شود. ستهیارشد شا رانیاز مد نکهیباشد و دوم ا
 واهم کرد.با مجلس استفاده خ یهمکار هیو با روح یپاکدست و فاقد هرگونه تعارض منافع با صرف وقت کاف

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار 

 

https://snn.ir/fa/news/957792
https://snn.ir/fa/news/957792
https://www.varzesh3.com/news/1775559
https://www.varzesh3.com/news/1775559
https://www.medsab.ac.ir/news/n13424
https://www.medsab.ac.ir/news/n13424
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 برای مدیریت تعارض منافع امیدبخش است اقتصاد ریوز یراهکارها
 6111شهریور  6ـ ( بانک تجارت رعاملیمد)ی رضا دولت آباد

 تعارض منافع در نظام بانکی 
 

 یدولت برا یمحور فعال کردن ستاد اقتصاد61خود را در  یاداره اقتصاد کشور، برنامه تحول یبرا یدکتر خاندوز
 طیمح ه،میو ب هیبازار سرما ،یو گمرک، اصالحات نظام بانک یاتیاصالحات نظام مال ،یدستگاه نیب یهماهنگ جادیا

 تیریتعارض منافع، مد تیریدولت، مد یو شرکت ها هاییدارا تیریمد یورو بهبود بهره یکسب و کار، شفاف ساز
 کل و منطق آزاد ارائه کرده است. یدولت، اصالحات خزانه دار یهایبده

 یارا، خال جدناک یهانظارت ن،یقوان ییناکارا رینظ ینظام بانک گرید یها بیآس نیهمچن شانیا یشنهادیبرنامه پ در
رفع آنها  و ییشناسا یتعارض منافع اشاره و برا تیریعدم مد ی ودر حوزه بانکدار تیو شفاف یشرکت تیقواعد حاکم

ه مطرح گذشت انیاست که بارها در سال یکشور موضوع یداربانک نیقوان اصالح ارائه کرده است. یاتیعمل یراهکارها
در  ینشده است. حضور دکتر خاندوز یدولت و مجلس محترم عمل نیماب یاختالفات ف لیگاه به دل چیه یشده ول

جلس م یاقتصاد ونیسیکم رایمجلس و اخ یدر مرکز پژوهش ها یکشور از زمان حضور و یبانک نیقوان یاصالح میت
 دهد. یم شیساله را افزا نیچند یآرزو نیا دنیرس جهیبه نت یبرا دهایام یاسالم یشورا

 سایت بانک تجارت 
 

 

 ی و احتمال بروز تعارض منافعپزشک یسازمان نظام مهندستاسیس 
 6111شهریور  6ـ ی( پزشک زاتیتجه نیمتخصص یانجمن صنف سیرئ) یاحمد مسلم

 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 
 

قانون  نیتدو قیاز طر تیخواهد بود اما حاکم یردولتینهاد غ کی یپزشک زاتیتجه یمهندسدر حال تاسیس سازمان 
ثال م یسازمان محول کند. برا نیرا به ا ینظارت فیاز وظا یبخش تواندیدولت م یعنیبه آن قدرت بدهد؛  تواندیم

 توانیرا م یپزشک زاتیتعرفه خدمات مرتبط با تجه نییو تع یگذار متیمحصوالت و بازار عرضه، ق تیفینظارت بر ک
 آمده است. زیداف طرح نمسئله در اه نیسازمان واگذار کرد که ا نیبه ا

 یبرخ واگذار کردن کهنیکشور در پاسخ به سؤال "با توجه به ا یپزشک زاتیتجه نیمتخصص یانجمن صنف سیرئ
نافع رفع تعارض م یبرا ای؛ آشودیتعارض منافع م جادیباعث ا ،یصنف یهابه سازمان ینظارت فیاز جمله وظا فیوظا

صنف دارند، بحث تضاد منافع است  کیمربوط به  یهاکه سازمان ییهاچالشاز  یکیداشت:  انی" بد؟یدار یابرنامه
حدوده شود و م دهید یمسئله تعارض منافع به خوب طرح، نیا یینها نیدر تدو دیو با فتدیکه ممکن است اتفاق ب

 یسازمان به خوب نیا فیمشخص شود چرا که اگر وظا یپزشک زاتیتجه یسازمان نظام مهندس یو عملکرد یکار
 کی یاگر اعضا بود. میخواه دهدیرخ م گرید یصنف یهاآنچه در سازمان رینظ ینشود، شاهد بروز مشکالت نییتب

منافع  نظارت بدون تعارض ای یریگمیتصم توانندیداشته باشند، نم یمنافع یخود در بخش خصوص یسازمان صنف
 اتیجزئ یکارشناس یبرا یهنوز جلسات کهنیتوجه به امردم خواهد شد؛ با  یتیامر منجر به نارضا نیداشته باشند که ا

 دیبا و ستیسازمان هنوز مشخص ن نیا اراتیبرگزار نشده است؛ اخت یپزشک یدسسازمان نظام مهن لیطرح تشک
 .ردیقرار گ یمورد بررس یجلسات به خوب نیتعارض منافع در ا جادیاز ا یریجلوگ

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://www.tejaratbank.ir/news/1939714-tejaratbank.html
https://www.tejaratbank.ir/news/1939714-tejaratbank.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/01/2558478
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/01/2558478
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 مقابله کند در این وزارتخانه بهداشت با تعارض منافع ریوز
 6111شهریور  ۲ـ ( و اشتهارد سیمردم کرج، فرد ندهینما)ی عسگر یمهد
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 یادع طیشرا یبرا یمعمول ریوز نکهیبر ا دیبا تاک یاسالم یو اشتهارد در مجلس شورا سیمردم کرج، فرد ندهینما
 یرا چه کس میکنیکه به مردم وارد م یالتهاب و نگران نیرا مساله اول کشور ذکر کرد و گفت: ا م،کرونایخواهینم
 ست؛یداشته باشد، وزارت بهداشت وزارت پزشکان ن یدولت قو خواهدیم یسیرئ یجواب دهد؟ اگر آقا خواهدیم

 یایتواند جلو ماف یکس نم چیدر وزارت بهداشت است.ه ،تعارض منافع نیبزرگتر وزارت سالمت و وزارت مردم است.
 یجهاد ،یقو یریما مد تواند؟یم یکارها را انجام دهد چه کس نینتواند ا یسیرئ یآقا یاگر دولت قو ردیدارو را بگ

 دیبا ویوموتبلکه لوک میخواهینم ورانیلوکوموت ضیکه بتواند با تعارض منافع مقابله کند. تعو میخواهیگرا مو تحول
 و تحول داشته باشد. رییتغ

 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 ی در بخشنامه تعارض منافع شهرسازیو انتظام یاتخلفات حرفه قیمصاد
 6111شهریور  ۲ـ خبرگزاری فارس 

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 یو انتظام یتخلفات حرفه ادر حوزه  نامه تعارض منافعبخش ینحوه اجرا یادر قالب بخشنامه یوزارت راه و شهرساز
و  یتخلفات حرفه ا قیاز مصاد یبه عنوان برخ لیشده ذنامه، موارد عنوانبخش نیا یبنارا مشخص کرد. بر م

 ی عبارتند از:انتظام
 و بازرسان سازمان استان که هر نوع ارائه خدمات با استفاده  یانتظام یشورا رهیمد ئتیه یاصل یاز اعضا کی هر

 .اندداشته یحقوق ای یقیشخص حقاز آن به صورت  یناش یازهایاز پروانه اشتغال به کار و امت
 و  19و در چهارچوب وظائف محوله موضوع مواد  یسازمان استان که در زمان تصد سیو رئ رهیمد ئتیه یاعضا

نسبت  یامانتظ ردیگیموثر با پ رانهیشگیو کنترل ساختمان(، اقدام پ یقانون نظام مهندس یینامه اجرا نییآ 11
با بازرسان سازمان استان معمول ننموده و  یانتظام یدر شورا ریمد اتیه یتوسط اعضا یبه ارائه خدمات درلها

 فوق االشاره ارجاع شده است. یبه اعضا یاهرنوع خدمات حرفه شان،یا تیمسئول یبا اصوال در زمان تصد
 قاعم از حق الزحمه، ح یافتیو بازرسان سازمان استان که مرکونه در یانتظام یشورا رهیمد اتیه یاعضا هیکل 

و  دییکه نسبت به تا یاشخاص نیاند و همچنداشته یالجلسه، پاداش، اضائه کار و مازاد و برخالف ضوابط قانون
 سازمان استان، خزانه دار و ... اقدام نموده اند. سیپرداخت وجوه مذکور اعم از رئ

زرسان سازمان استان که و با یانتظام یشورا ره،یمد اتیه یاعضا یو مال یاخصوص، سوابق کارکرد حرفه نیا در
اطالعات ماخوذه  نیساختمان استان به آن اداره کل ارائه شده است و همچن یقبال توسط سازمان نظام مهندس

استان قرار  یاداره کل راه و شهرساز دییأساختمان استان که صحت آن مورد ت ینظام مهندس یهااز سازمان یبعد
 .باشد یگرفته، مالک عمل م

 خبرگزاری فارس 
 

http://www.irna.ir/news/84445653/
http://www.irna.ir/news/84445653/
https://www.farsnews.ir/news/14000602000582
https://www.farsnews.ir/news/14000602000582
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 تعارض منافع نیشتریبا ب یاوزارتخانه ،آموزش و پرورش
 6111شهریور  ۲ـ  خبرگزاری مهر

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 
 

در تعارض  کندیفراوان مواجهه م یهاآموزش و پرورش را با چالش ریانتخاب وز شهیکه هم ییهااز علت یکی دیشا
 داشته یایمخالفان جد یشنهادیفرد پ شهیهم شودیکه باعث م یمنافع وزارتخانه است. تعارض نیا اریمنافع بس

 .کندیم دییرا تأ نیا یقبل یوزرا یباشد که نگاه به تجربه معرف
 رگید ی. از سوشوندیمعلم است که کارمندان دولت حساب م ونیلیم کیاز  شیبا ب یاآموزش و پرورش وزارتخانه

و  میتعل یقابل تأمل است که برا یعدد نشانینش آموز دارد که با احتساب والددا ونیلیم 6۱به  بیوزارتخانه قر نیا
قرار  یاانهدوگ کیوزارتخانه را در  نیا نفعان،ی. تنوع ذرندمطالبه دا لیو طو ضیدستگاه عر نیفرزندانشان از ا تیترب

ثال . به طور مکندیم جادیا یعتعارض مناف گرید یادسته یبرا نفعانیاز ذ یادسته یمطالبه برا یکه گاه دهدیم
 در جذب معلمان باشد. شتریب یریگسخت یممکن است به معنا یو پرورش یآموزش تیفیمطالبه از ک

 خبرگزاری مهر 

 

 

 هاتوسط مرکز پژوهش تعارض منافع در حوزه سالمتانتشار گزارش 
 6111شهریور  9ـ  های مجلس مرکز پژوهش

 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 
 

ح سط شیو افزا ینظام اجتماع یبرا دیو اجرا در حوزه سالمت اثرات سازنده و مف یاستگذاریس یاز آنجا که کارآمد
تعارض منافع حوزه سالمت،  رامونیپ ریاخ ینظر به مسائل مطروحه در سال ها نیرد و همچنعموم مردم دا یزندگ

 قرار دهد یو بررس لیمنافع در حوزه سالمت را مورد تحل تعارض یها تیمجلس درصدد برآمد موقع یمرکز پژوهش ها
زه حو یو کارآمد یتوانمند آن، شاهد ارتقاء تیریو سپس مد قیدق ییاز آن و تالش جهت شناسا یتا با بهره بردار

 اتیگزارش درصدد است از منظر ادب نیتعارض منافع، ا قیمصاد یدر آغاز سلسله گزارش ها ن،ی. بنابرامیسالمت باش
هبود ب یرا برا ییالمقدور راهکارها یحوزه نموده و حت نیتعارض منافع در ا قیمصاد ییتعارض منافع اقدام به شناسا

 دیه بااست ک یالزامات و اقتضائات ازمندیتعارض منافع ن تیریمد درمجموع .دیها ارائه نماو اصالح سازوکار  ندهایفرآ
 :ردیقرار گ استگذاریمورد توجه س

 ینهاد یهارساختی. ز6
 کیپرونده الکترون»مانند  ییهاکامل برنامه یمهم عدم اجرا لیاز دال  یکی: یتعارض منافع در سطوح عال تیری. مد۲
 . شودیم یابیتعارض منافع ارز زین« نظام ارجاع»و « وادهپزشک خان» ،«المتس
وح تعارض منافع در سط تیریمد ی: سختیاتیتعارض منافع در سطوح عمل تیریمد یبرا یاطالعات یهارساختی. ز9

تعارض منافع در سطوح  تیریاست. اما مد یاسیبه شجاعت س یازمندیو ن نفعیذ یهامواجهه با قدرت گروه ،یعال
 تیریو مد یزیربرنامه نیدارد بنابرا یشتریب یهایدگیچیپ هاتیو تنوع مشاغل و موقع یگستردگ لیدلبه یاتیعمل
 است.  یترقیاطالعات دق ازمندیآن ن

  مرکز پژوهش های مجلس/  خبرگزاری فارس 

 

https://www.mehrnews.com/news/5287336
https://www.mehrnews.com/news/5287336
https://www.farsnews.ir/news/14000603000787
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1668525
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1668525
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 راهبردهای کالن برای مدیریت تعارض منافع در مجلس  
 6111شهریور  9ـ ( مدرس دانشگاه همدان)ی فیشر یمصطف

 تعارض منافع در مجلس 
 

 تساباتر انب یاست که مبتن ییخارج کرده ، مؤلفه ها یو کارآمد یواقع ییرا براساس توانا ریوز کیانتخاب  ریآنچه مس
الت، چه ح نیتر نانهیمجلس در خوش ب ندهینما کی نکهی. اردیگ یقرار م یو مال یاسیس یرانت ها ریو مس یتیریمد

ورود  نرایبه عزل و نصب مد ایکند و  افتیاش بودجه در هیحوزه انتخاب یبرا یفراقانون یرهایتواند از مس یم زانیم
ود، ش نیبعد تضم یدوره ها یبرا شیرأ گاهیاو باشند و پا عیکه مط دقرار ده یرا در رأس ادارات دولت یکرده و کسان
 یعلت اصل دولت است. یشنهادیپ یوزرا تیعدم صالح ای تیبه صالح یناصواب رأ یها زهیاز انگ یبخش کوچک

در سال  الملل نیب تیکشور است. طبق گزارش سازمان شفاف یاسیدر ساختارس تینبود شفاف مونیروند نام نیا
موجب  زین تیبوده است. نبود شفاف 611از  30 (CPI)خص ادارک از فسادکشور در شا 611 نیدر ب رانیرتبه ا ۲161

ورد مختلف م یمبارزه با فساد در کشورها یکه امروزه برا ییراه کارها نیاست و از جمله مهمتر یفساد اقتصاد جادیا
 است.« تعارض منافع تیریمد» ردیگ یاستفاده قرار م

و  یباز نیقوان رییها، تغ تیها و ممنوع تیمحدود دیبرد کالن تشدموضوع عمدتا از سه راه نیمحقق نمودن ا یبرا
 کی یو شخص یاسیس اتیدر تمام ابعاد ح تیشفاف یوقت .کنند یاستفاده م یو نظارت عموم تیشفاف شیافزا

متفاوت خواهد شد.  هینسبت به ارکان قوه مجر ضاحیو است نظارتاعتماد،  یباشد نحوه رأ یو سار یمسئول جار
 ا مهیحوزه ب ییایگذاران ماف هیاز سرما ندهینما کیمثال اگر وابستگان درجه اول  یبرا

ً
 نیدر کشور باشند، اساسا

د در کشور است، خواه مهیب عتصن یکه متول یرینسبت به وز یبه سبب تعارض منافع اظهارات ناصواب ندهینما
ت تعارض منافع در ارتباط با دول تیریبه مد تواند ینم یاقتصاد تیتر از شفاف یمهمترو ضرور یراهبرد چیداشت. ه

از اطالعات از  یگسترده ا فیمجلس ط ندگانیاز جمله نما یمقامات رسم یها ییدارا هیو مجلس کمک کند. اعالم
 .رساند یخود و بستگان درجه اول آنها را به منصه ظهور م یرمالیو غ یها، منافع مال نهیهز ا،یجمله درآمد، اموال، هدا

حنه در ص یخوب اریشود و آثار بس یم یریگیروند به شدت و با دقت پ نیهم اکنون ا ایدن یاز کشورها یرایدر بس
 مسئوالن یاطالعات مال یافشا یشاخص ها وروپامیاطالعات  گاهیمثال پا یگذاشته است. برا یبه جا یاسیس

 شانیا یعموم یها تیبالقوه در فعال یها یریاموال و سوگ ییبا هدف شناسا ااروپا ر  هیعضو اتحاد یکشورها یدولت
 یدر برخ ایدهد و  یانجام م یمجلس و کارمندان بخش عموم ندگانینما نه،یکاب یدولت ، وزرا سیدر چهارسطح رئ

 اریسمنافع ب ارضتع تیریمد قیو مبارزه با فساد از طر تیو... شروع و توسعه شفاف یرومان ن،یکشورها مانند اوکرا
 .اثرگذار محقق شده است

نسبت  یتیگونه شفاف چیکه متأسفانه بدون ه میشاهد هست دیدولت جد نهیکاب تیصالح یو در آستانه بررس امیا نیا
 لیذ یمال یو نهادها یصنف یدر حوزه ها یکارشناس یاز گروه ها یمحترم مجلس و برخ ندگانیبه تعارض منافع نما

 یدهد برخ یاشخاص نشان م نینسبت به ا یعموم که اندک اطالعات ردیپذ یصورت م یوزارت خانه ها، اظهارات
 مختلف است. یدر حوزه ها یاقتصاد نیتعارض منافع مفسد ریها تحت تأث تیها نسبت به صالح یریموضع گ

 پایگاه خبری یکتا 

 

https://www.yektapress.com/fa/news/50181
https://www.yektapress.com/fa/news/50181
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 دارو یتعارض منافع؛ عامل کمبود و گران
 6111شهریور  9ـ ( زیموسسه مود لگریاقتصاددان و تحل) ناظران ایپو
 تعارض منافع در حوزه نظام سالمت و درمان 

 

کمتر بود حاال بخاطر کرونا کمتر هم شده است. علت کمبود  هیهمسا یاز کشورها یلیاز خ یسرانه پزشک ما که حت
 یاهگسترش دانشگاه یشورا»به اسم  یاداست. نه یبر گسترش آموزش پزشک یدستور یهاتیپزشک، محدود

 یهادانشگاه تیکاهش ظرف رهدو نیتریاست. طوالن یآن گسترش آموزش پزشک فهیکه وظ میدار «یعلوم پزشک
 . کندیم دایدرصد کاهش پ 11 بیقر یآموزش پزشک یهایبوده که کرس 19تا  11 یهاکشور، سال یپزشک

کنندگان و وارد  دکنندگانیمشکل تعارض منافع تول ها،مارستانیهامداران بعالوه بر تعارض منافع سدر نظام سالمت، 
و دارو  دیکنیبه داروخانه مراجعه م یوقت. واردات شده است ای دیکه باعث انحصار در تول میدارو و واکسن هم دار

 دکنندهیولت ایکننده وارد  کی یعموما علتش منافع انحصار د،یآن را ندار دیآنقدر گران است که استطاعت خر ای ستین
 یهاتوانستند رده یداروساز یهاو شرکت هامارستانیها سهامداران بسال نیمشکل کجاست؟ در ا شهیر داروست.

 دهیپد نی. در اقتصاد به ارندیبهداشت مجلس را در دست بگ ونیسیو کم یوزارت بهداشت، سازمان نظام پزشک یباال 
 .بردیم نیو ارائه خدمات را از ب لمحصو دیکه رقابت سالم در تول آن اشجهی، و نت مییگویتعارض منافع م

کمبود  هم،سیفشار به پزشکان ب شیافزا ،یخدمات پزشک تیفیها عالوه بر کاهش کآن نیمتعارض وزرا و معاون منافع
پرونده  افتادنینظام سالمت، راه ن یمحور-سالمت کشور را هم مختل کرده است. درمان مهیدارو نظام ب یو گران

 همه بخاطر تعارض منافع در وزارت بهداشت است.  رهیدر قبال قصور پزشک و غ ماریاحقاق حقوق ب یسالمت، دشوار
مثال  یعنی. کندیرا ممنوع م یدر بخش خصوص یبرنامه توسعه ششم، اشتغال پزشکان بخش دولت 11ماده « ب» بند

ار در ک ای یاجازه داشتن مطب خصوص ،یدولت تانمارسیپزشک شاغل در ب ای یدانشگاه علوم پزشک کیاستاد 
 نژادیبافل مارستانیب استیر نیاست که در ح یکس یسیرئ یآقا یشنهادیپ ریرا ندارد. اما وز یخصوص مارستانیب

 نیبهداشت مجلس از ا ونیسیمردم در کم ندگانینما چرا هم طبابت کرده است.« نگاه» یخصوص مارستانیدر ب
است. « نگاه» یخصوص مارستانیدر ب یشنهادیپ ریوز بهداشت، همکار ونیسیکم سیرئ د؟کننینم تیشکا تیوضع

 تعارض منافع!
 ه،یکه در کشور ثبت شده باشد اطالعات سرما یهر شرکت دیدانیشد. حتما م یخصوص یهامارستانیاز ب صحبت

 میدانیکه م یدر حال یعنید! استثنا هستن هامارستانیاست. اما ب یو علن یآن عموم رهیمد ئتیسهامدارها و ه
 چیه نند،کیطبابت م« نگاه» یخصوص مارستانیدر ب یشنهادیبهداشت پ ریبهداشت مجلس و وز ونیسیکم سییر

 س؟یرئ ایامنا هستند  ئتیه نه؟ اگر سهامدارند، چقدر سهم دارند؟ ایسهامدار هم هستند  میکه بفهم میندار یراه
 !تی! عدم شفافمیدانینم
بحث تعارض  یکی میکن ادیاز آن  دیکه با یدر نظام سالمت مشکالت»گفتند:  یسیرئ یآقا ،یانتخابات تغایتبل در

 بود پرداختن به تعارض منافع و انحصار؟! نیکو؟! ا پس «منافع است... دوم مسئله انحصار است.
فوق  ریاست. به وزو درمان  ،یریشگیبهداشت، پ یسازوکارها کردننهیبلکه به ستیبهداشت طبابت ن ریکار وز

 . میازمندیکه با انحصار و تعارض منافع مقابله کند ن یریبلکه به وز م،یندار ازیتخصص ن
 بورسان 

 

https://bourseon.com/oB8d-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://bourseon.com/oB8d-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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 در وزارت کار و رفاه اجتماعیمبارزه با فساد و تعارض منافع  تهیکم تشکیل 
 6111شهریور  1ـ ی( کار و رفاه اجتماع ،تعاون ریوز)ی عبدالملک اللهحجت

 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

رنامه و ب یاستگذاریس یشورا ینشست اعضا نیدر نخست یاون کار و رفاه اجتماعتع ریوز ملکی، عبدال اللهحجت
و برنامه  یاستگذاریس یشورا ینشست بعد یبرا یدستور کار جد کتاکید کرد: یوزارتخانه،  نیا یتحول راهبرد یزیر
ز و تمرک ییابطه زداشامل ض تهیوزارتخانه دو کم یهااز مجموعه کیکه در هر  میاکرده نیتدو یتحول راهبرد یزیر

است و دست م اریختکه در ا یضوابط میبتوان قیطر نیو از ا ردیمبارزه با فساد و تعارض منافع شکل گ تهیو کم ییزدا
 ود.ش یانجام م زیها است نبه استان یکه قابل واگذار یامور ییو تمرکز زدا یواگذار . میاست را حذف کن ریو پا گ

وطه اقدامات مرب جیو نتا یحوزه راه انداز نیدر ا زیدولت است ن یهاض منافع که جزو وعدهمبارزه با فساد و تعار تهیکم
ع شده را به اطال هیارا یاز راهکارها یبرخ جینتا ندهیتا دو هفته آ میکنیم یارائه خواهد شد. سع یدر نشست بعد

 .میمردم برسان
 یتحول راهبرد یزیو برنامه ر یاستگذاریس یاشور  یاعضا یبا معرف یحوزه وزارت رکلینشست مد نیا یدرابتدا

 ها ارائه کرد.ها و بانکسازمان ها، صندوق یروسا نیاز معاون کیاز عملکرد هر یگزارش کوتاه
 پایگاه اطالع رسانی دولت 

 

 

  خالص تعارض منافع یشهر، نمونه یشورا
 6111شهریور  1ـ پردیس(  شهر ینظارت بر انتخابات شورا ئتیه سیرئ)اریمهد ثمیم
 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 

 

در  شهر است و یعضو شورا یکس یمشارکت مردم است. وقت یهانهیزم نیتریو رفع تعارض منافع، اصل تیشفاف
 یاشهرها به صورت منطقه یشوراها ندگانیبه عالوه نما شود؛یدارد، دچار تعارض منافع م یهم منافع یشهردار
به  دیاوال که خود شوراها با یعنیمنافع است؛  ضتعار نجایا ند؛یآیاستان گرد هم م یو بعد در شورا شوندیم انتخاب

 ییهاصاحب مشارکت یادار یاسیاز لحاظ س هایکه با شهردار هایاستاندار ایکنند؛ ثان یدگیتخلفات خودشان رس
 یردارشهر و شه یکه تخلف در شورا یلیاز دال  یکی د؛کنیم جادیرا ا یخود تعارضات نینظر بدهند و ا دیهستند، با

 شورا هستند. یشهر خود اعضا یشورا یبه تخلفات اعضا یدگیخاطر است؛ مرجع رس نیشده به هم تراح یلیخ
 نسیم آنالین 

 

  

https://dolat.ir/detail/368970
https://dolat.ir/detail/368970
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-71/2373618-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-71/2373618-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 نظرات دوگانه در مورد وزیران پیشنهادی مجازی: فضای تحلیل
 هاآمیز آنحمایت از برنامه وزیران برای مدیریت تعارض منافع و یا نقد سابقه تعارض

 
 محمد عادلی

 
توییت در توییتر،  962شنبه بیست و هشتم مرداد تا چهارشنبه سوم شهریورماه، در هفته گذشته و طی روزهای پنج

ین هفته اند. در ات در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع پرداختهپس 5مطلب در تلگرام و  543
ها حول بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شکل گرفته بود که از یک طرف وزیران پیشنهادی بیشتر بحث

ا حمایت و ههای آنا از برنامههای خود به مدیریت تعارض منافع اشاره کرده بودند و در دیگر سو نمایندگان یدر برنامه
هایی تخانهها به مخالفت پرداخته بودند. بیشترین وزار یا به دلیل احتمال درگیری وزرای پیشنهادی با تعارض منافع، با آن

 اند که نظر کلی نسبت بهوپرورش بودههای اقتصاد، بهداشت و آموزشها صحبت شده بود وزارتخانهکه در مورد آن
 وده است.خصوص در توییتر منفی بدی اقتصاد مثبت اما نظرات نسبت به وزیر پیشنهادی بهداشت بهوزیر پیشنها

 

 تالش وزیر برای سامان دادن به نظام اقتصادی از طریق مدیریت تعارض منافع

های اصلی در فضای مجازی حول بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس در هفته گذشته بحث

 یا برنامهدر کانال بود.
ً
وزرا بازنشر  های پیشنهادیهای مختلف تلگرامی که بیشتر به بازنشر اخبار پرداخته بودند، عمدتا

 خواستار رسیدگی به مسئله شده بود و یا صحبت
ً
وی وزرای از س تعارض منافعهای نمایندگان موافق و مخالف که عمدتا

وپرورش، اقتصاد و های مربوط به سه وزارتخانه آموزشهای گوناگون بودند. در این میان بحثپیشنهادی در حوزه

که  شاهد بودیم تحلیل فضای مجازی هفته گذشتهبهداشت و درمان بیشترین توجهات را به خود جلب کرده بود. در 

وپرورش به دلیل امکان تعارض منافع وی نگران چگونه کاربران از احتمال وزارت حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش

 ت رأی اعتماد الزم را کسب کند.بودند که سرانجام نیز نتوانس

عنوان گزینه پیشنهادی، برای مدیریت تعارض منافع های احسان خاندوزی بهدر مورد وزارت اقتصاد، بیشتر بر برنامه

اولویت را برای  61در نظام بانکی و بازار سرمایه و بورس تأکید شده بود. احسان خاندوزی در برنامه پیشنهادی خود 

سازی و مدیریت تعارض منافع است. در مورد بورس، ها بهبود وضعیت شفافشمرده است که یکی از آنوزارت اقتصاد بر 

ها رسیدگی به تعارض منافع سهامداران عمده و خرد برنامه خاندوزی شامل هشت اصالح راهبردی است که ازجمله آن

 بخشی از سخنان وی را بازتاب داده پایگاه خبری انتخابتواند سبب اعتماد دوباره مردم به این بازار شود. است که می

ارد... هایم قرار دهای تولیدی ذیل سهام عدالت برای بهبود بازار سرمایه در برنامهساماندهی ظرفیت»گوید است که می

تعارض منافع نارضایتی ایجاد کرده است که باید  های دولتی و وجودضعف قوانین بانکی و نظارت بانک مرکزی، شرکت

 «.اصالح شود

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/15448/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/18600/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/18600/
https://t.me/entekhab_ir/213687
https://t.me/entekhab_ir/213687
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خصوص در ها بههرچند خاندوزی در بیان برنامه خود در مجلس کمتر وارد جزییات شد و از چگونگی روند اجرایی آن

 های وی بازتاب مثبتی در بین فعاالن مختلف حوزه اقتصادی داشت،گیریحوزه تعارض منافع سخن نگفت اما جهت

، یاسر مرادی، کارشناس مسائل بانکی آن را گامی مثبت ارزیابی کرده است. وی در حمایت نیوزبولتنچنانچه به گفته 

های ناکارآمد، خأل جدی قواعد و اصول حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض وی نظارت»گوید: از خاندوزی می

تأمین  طور شایسته در خدمتها نتوانند بهاند بانکها را از عواملی برشمرد که باعث شدهین بانک مرکزی و بانکمنافع ب

نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند؛ امری که در زمان حضور یک سال و اندی خود در کمیسیون اقتصادی 

«. ها ماندباید منتظر به نتیجه رسیدن ثمره این تالش مجلس تالش کرد بخشی از اصالح تقنینی را کلید بزند که

 زاده، مدیرعامل بانکهای خاندوزی را مثبت ارزیابی کرده است محمدرضا حسینهمچنین از دیگران کسانی که برنامه

 در برنامه وزیر اقتصاد پیشنهادی به موضوعاتی»ده است: چنین اظهار کر  کانال خبر فوریملی ایران، است که به گفته 

های ناکارا، خأل در قواعد حاکمیت شرکتی و لزوم مدیریت تعارض منافع اشاره چون ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت

 «.دوری و کارایی مواجه کنتواند نظام بانکی را با افزایش بهرهشده است که اصالح هرکدام از این موارد می

رده قدری پیچیده و گستهمه این اظهارنظرها در حالی است که تعارض منافع در نظام بانکی کشور و یا بازار سرمایه به

-یکشور مالحظه م نکیشبکه باها رسیدگی کند. در مورد است که مشخص نیست خاندوزی چگونه در نظر دارد به آن

شود که انواع و اقسام تعارض منافع از تعارض درآمد و وظیفه، اتحاد ناظر و منظور، اشتغال بیرونی و... وجود دارد که 

 اقدام چندانی نیز مشاهده می بازار سرمایهزا بودن ساختار کلی آن حکایت دارد. در مورد نشان از آسیب
ً
شود که اساسا

-حال انجام نشده است چنانچه برخی افراد وجود رانت اطالعاتی برای کارگزاریبرای مدیریت تعارض منافع در آن تابه

دانند. با این اوصاف مشخص نیست که خیر میهای بورس را یکی از عوامل از دست رفتن سرمایه مردم در دو سال ا

 ها در این مسیر بگذرد.های خود را عملی کرده و یا از سد کارشکنیخواهد برنامهخاندوزی چگونه می

 می
ً
وص در خصهای وی و احتمال رسیدنش به وزارت بهتوان گفت نظر مثبتی به برنامهاما برخالف خاندوزی که تقریبا

اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت، از چنین اقبالی برخوردار نبود. هرچند وی نیز شت، بهرام عینفضای تلگرام وجود دا

هایش خود را ملزم به جلوگیری از تعارض منافع نشان داده بود، اما هم نمایندگان مخالف وی و هم در بخشی از برنامه

کانال  عنوان نمونه طبق گزارشسود برده است. بهدانستند که از تعارض منافع کاربران در فضای توییتر، او را کسی می

عنوان نماینده مخالف، با اشاره به نامه برخی پزشکان برای منع واردات واکسن، از محمدجواد عسکری به آخرین خبر

نفع تواند با مافیای دارو مقابله کند که خود ذیمیکسی »اللهی در این نامه انتقاد کرد و گفت: امضای بهرام عین

نافع سازی راضی آیا تعارض مدر رابطه با موسسه سرم»عباسی دیگر نماینده مخالف نیز در همین راستا گفت: «. نباشد

«. هندها بود را انجام دای که بر عهده آنسازی عقب بماند؟ چرا این دو مجموعه نتوانستند آن وظیفهباعث شد تا سرم

بحران »گودرزی، دیگر نماینده مجلس نیز وی را مقصر عدم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی دانست و گفت: 

های علوم پزشکی روند جذب سال تصدی شما در شورای گسترش دانشگاه 66کشور کمبود پزشک است؛ در طول 

 «.دانشجو کاهش یافته است
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وی مشهود است، وی در مظان برخورداری از انواع تعارض منافع قرار دارد طور که در سخنان نمایندگان مخالف همان

تر کند. برخورداری از چنین منافعی، تواند اوضاع را برای وضعیت سالمت جامعه وخیمکه با توجه به شیوع کرونا می

یا ا این اوصاف گوای است که برخی مسئوالن وزارت بهداشت در دولت پیشین نیز متهم به آن بودند و بهمان مسئله

همچنان در این دولت نیز پابرجا خواهند ماند. کاربران توییتر نیز که حساسیت بیشتری به این حوزه دارند، حضور وی 

اللهی پزشک بوده و درنتیجه حتی اگر تعمدی هم ها این است که عیناند. دلیل اول آنرا در دولت از دو جهت نقد کرده

ها نیز فعالیت وی در بخش شود. دومین دلیل آنسمت حمایت از پزشکان کشیده می نداشته باشد، ناخودآگاه به

 ود:شها اشاره میتواند حامل تعارض منافع باشد. در ادامه به بخشی از این توییتطور واضح میخصوصی است که به

ی ن در بخش خصوصی پزشکزاده هاشمی بودند و فعالیتشواللهی که مشاور آقای قاضیتوجه به سوابق آقای عین با» 

 «.شویمدچار تعارض منافع می

 نباید وزیر بهداشت پزشک باشد که به نفع پزشکان کار کند بلکه باید یک مدیر قوی باشد که تعارض منافع » 
ً
اساسا

 «.نداشته باشد، یک پزشک هر جور باشد طرف پزشکان خواهد گرفت

های مخالفان، وزیر پیشنهادی سرشار نی را دارد. طبق صحبتنه به وزیر پیشنهادی بهداشت که قصد ادامه وضع کنو» 

 «.باشدگری و دارای تعارض منافع میاز رانت و البی

ی برای هایدرهرحال با پایان بررسی صالحیت وزرا در مجلس، هر دو وزیر موفق به کسب رأی اعتماد شدند یکی با برنامه

های شدید و احتمال برخورداری از ی و دیگری با وجود مخالفتمدیریت تعارض منافع و امیدواری دیگران نسبت به و

مایه  شانهای پیشنهادیتعارض منافع. هرچند پررنگ شدن مسئله تعارض منافع در بررسی صالحیت وزرا یا برنامه

ع مناف ها اجرایی شوند چراکه تعارضامیدواری است اما همچنان این نگرانی وجود دارد که چگونه قرار است این برنامه

 چنان در کشور تعمیق یافته است که تنها اراده یک نفر برای مقابله با آن کافی نیست.
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