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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: آنومی در نظام حکمرانی 
 «منافع تعارضاز  یریشگیو پ اداری سالمت ارتقاء»درباره طرح جدید 

 
 سمانه سهرابی

 
 داریا سالمت ارتقاء طرح»منافع، متن جدیدی با عنوان های اخیر حول مسئله تعارض برای چندمین بار پیاپی در سال

 شهریور سال جاری در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.  42در تاریخ « منافع تعارضاز  یریشگیو پ

تیر  9و  7931اسفند  42در تاریخ « طرح مدیریت تعارض منافع»های مشابهی با عنوان پیش از این در دو نوبت طرح

به  7933تیر  47و  7931آذر  2با موضوع مشابهی که توسط دولت دوازدهم تنظیم شده بود در تاریخ و الیحه  7933

 و« شفافیت»کدام اعالم وصول نشد. به عالوه دولت قبلی لوایح های دهم و یازدهم ارسال شده بود که هیچمجلس

نیز به مجلس دهم  7931آذر  79و  7931تیر  7 را به ترتیب در تاریخ« مالی اداری نظام سالمت ارتقای و فساد با مقابله»

 ارسال کرده بود که این دو الیحه نیز هم در مجلس قبلی و هم در مجلس فعلی بالتکلیف ماندند. 

نفر از نمایندگان مجلس برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس به هیئت رئیسه  21اکنون طرح جدیدی توسط 

ها و لوایح مذکور است. این همه نیز در حالی است که کمیسیون از تمامی طرحای تقدیم شده است. طرحی که ملغمه

القول آن را اقدام به تصویب طرحی کرده بود که کارشناسان متفق 7933اجتماعی مجلس در حد فاصل آبان تا دی 

صحن علنی مجلس دانستند. این طرح قرار بود حدود یک ماه پیش در ضعیف و توام با ایرادهای حقوقی و اجرایی می

مورد بررسی قرار بگیرد که بدون هیچ توضیح یا اعالم خبر روشنی از دستور کار مجلس خارج شده و اکنون در کمتر از 

ی تر هست برای بررسچند هفته از خروج طرح مذکور از دستور کار مجلس، طرح مشابهی با ایرادهایی که شاید بنیادی

 مجلس در مسیر بررسی است. در کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه و در 

را نیز « زدهمیدر دولت س یاقتصاد-یو مقابله با فساد ادار یریشگیپ یابالغ اصول حاکم بر نقشه مل»به این اتفاقات، 

است. در  «مدیریت تعارض منافع»اضافه باید کرد که به ابتکار دولت سیزدهم انجام گرفته و یکی از بندهای اصلی آن 

در تعامل با  یو استخدام یسازمان ادار یبا همکار»موظف شده است که  جمهورسیرئ یحقوق معاونتاین ابالغیه، 

ست موظف ا جمهورسیرئ یو معاون پارلمان دیتعارض منافع اقدام نما تیریطرح مد یمجلس نسبت به ارتقاء اثربخش

 «.دینما اماقد یاسالم یآن در مجلس شورا یینها بیتصو عیتسر یموضوع برا نیا یریگیبا پ

اند. ناظر بیرونی که به به عبارت دیگر در دولت هم حداقل دو نهاد و سازمان متولی بررسی و اقدام در این زمینه شده

 چه خبر است؟ کند از خود میاین آرایش نگاه می
 
   پرسد در این نظام حکمرانی دقیقا

ت کار کارشناسی و رفت و برگشت و اظهارنظر المال و صدها ساعلوایحی توسط یک دولت با صرف هزینه مردم و بیت

هایی مکررا در دستور کار مجلس قرار گرفته و وقت نمایندگان مجلس شود؛ طرحعمومی تدوین شده و بایگانی می

کاری، اختالط، تراکم طرح و شود که از منظر کارشناسان غیراجرایی است. موازیها میها صرف بررسی آنساعت
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رض در تعارض و واژگان مشابه، همان چیزهایی است که در ذهن هر ناظر بیرونی با مشاهده این الیحه و قانون، تعا

 شود. وضعیت تداعی می

 آیا درگیر آنومی در نظام حکمرانی هستیم؟ 

هنجاری در زبان ای به نام آنومی که به بیشناس سرشناس امیل دورکیم از پدیدهحدود یک و نیم قرن پیش جامعه

های ه شده، یاد کرده بود. وضعیتی که در جوامع در حال گذار رخ داده و سست شدن هنجارها، سنتفارسی ترجم

ا برد. آیریختگی فرو میبخش جامعه، جامعه را در وضعیتی از حیرت، سردرگمی و درهمهای انتظامدهنده و شیوهنظم

 مرانی ایران جریان دارد استفاده کنیم؟ توانیم از مفهوم آنومی دورکیم برای توصیف آنچه امروز در نظام حکمی

ت های کشور نسبکاری طرح و الیحه در زمان حضور دولت قبلی را به تعارضات سیاسی جناحسرانجامی و موازیاگر بی

تر اینه از دل این وضعیت آنومیک ریختگی نشانه چیست؟ و سوال مهمکاری و درهمدادیم، اکنون این سطح موازیمی

 چه اتفاقی قرار است برای کشور و جامعه بیفتد؟  نظام حکمرانی

ها در دولت و مجلس و دیگر های سیاسی جناحگیری دولت جدید و رفع رقابتانتظار عموم ناظران این بود که با شکل

های مختلف باشیم که شاید کشور را از اجزای نظام حکمرانی شاهد یکپارچی نسبی، هماهنگی و همگامی میان بخش

 های مخرب نجات دهد. شاکش و رقابتوضعیت ک

نشده مرتبط با موضوع از دولت قبل در مسیر مجلس باقی مانده، یک طرح وصولدر حالی که چهار الیحه اعالم

بالتکلیف در کمیسیون اجتماعی تصویب شده، دولت جدید درصدد انجام اقدامی جدید در این زمینه است، در مجلس 

شود. هر نظام حکمرانی به یک کانون خرد و عقالنیت نیاز دارد که رفتار نظام یز ارائه میبه طور موازی یک طرح مشابه ن

های آن بکاهد. شورای هماهنگی سران قوا، کاریهای مخرب و موازیرا رصد کند و از ناهماهنگی، تداخل، رقابت

ر آن حضور دارند باید همین مجمع تشخیص مصلحت نظام یا نهادهای مشابهی که نمایندگانی از هر سه قوه کشور د

کاری، رقابت و ناهماهنگی پایان موازینقش مجمع عقال را ایفا کند و اجازه ندهند که نظام حکمرانی وارد چرخه بی

 شود. سرنوشت روند فعلی نظام حکمرانی آنومی کامل است. 

 طرح جدید در کجای کار ایستاده است؟ 

ای از ایرادهای کلیدی همان طرح قبلی همچنان در طرح وجود دهد پارهشده، نشان مینگاهی به طرح جدید ارائه

شده و نقد و بررسی سنجیده و کار کارشناسی حقوقی بندی حسابنویسی، فقدان فصلدارد. عدم رعایت آداب قانون

خواننده عمومی و غیرمتخصص در امر حقوقی شود. یک های طرح قبلی بود که در این طرح هم دیده میمشخصه

یابد که این طرح محصول کار عمیق حقوقی نیست و از دل یک بررسی کارشناسی نظیر راقم این سطور نیز درمی

 شده بیرون نیامده است، بلکه مانند طرح قبلی با شتاب نگاشته شده است. جانبه و حسابهمه

کنیم. فقط خالی از فایده نیست اگر اظهارنظر اداره کل تدوین امر واگذار میارزیابی حقوقی این طرح را به کارشناسان 

بند ایرادهای این طرح را مطرح  93قوانین که در انتهای طرح منتشر شده به تفصیل آمده، مرور شود: این اداره کل، در 

 ماده( بیشتر است.  91کرده است. تعداد ایرادهای طرح از تعداد مواد )
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م اداره93ار از شتابزدگی در ارائۀ طرح، ایراد یک نمونه آشک
 
ماده  91طرح مذکور مشتمل بر »کل تدوین قوانین است: ا

ای بگیریم بر اینکه تا چه میزان همین یک مورد را قرینه« ماده درج شده است. 1در صفحه مشخصات طرح  یاست ول

سازی شکل و ح را حتی بدون ویرایش و یکدستاند که به هر قیمتی طر دهندگان طرح شتاب داشتهطراحان و ارائه

 ظاهر و چک کردن اعداد و مواردی نظیر فوق تهیه و ارائه کنند. 

گانه ذکر شده این است که این طرح در تعارض با قانون 93کل قوانین که در صدر ایرادهای اما مهمترین ایراد اداره

 و موازی با سه طرح و الیحه دیگر است:  7932 مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت فعلی ارتقای

 در ررمق اسالمی شورای مجلس تنقیحی هایسیاست به عنایت با که دارد وجود معتبر قانون طرح این موضوع درباره»

 قالب در باید طرح این قوانین تورم از جلوگیری بر مبنی 7913 مصوب کشور مقررات و قوانین تنقیح تدوین و قانون

 بعدی تنظیم الحاقات و اصالحات با 7932 مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت قانون ارتقای  به الحاق یا اصالح

 قانون این نسخ به ماده یک طی است الزم باشند شده یاد قانون نسخ صدد در محترم طراحان که صورتی در .شود

 در نافعم تعارض مدیریت الیحه" ،"منافع تعارض مدیریت طرح" با طرح این موضوعی تشابه به توجه شود. با تصریح

 یم پیشنهاد" مالی اداری نظام سالمت ارتقای و فساد با مقابله الیحه" و" عمومی خدمات ارائه قانونی و وظایف انجام

 « .گیرند قرار بررسی یکدیگر مورد با سه این مفاد که شود

 رسیم نمی: با سندنویسی و طرح و الیحه به جایی PDIAرویکرد 

محوری انطباقی تکرارشونده در منظومه توانمندسازی حکومت این است که ترین تاکیدات روش مسئلهیکی از مهم

 المللی، گرهی از مشکالت عمیق یکهای بیننوشتن سند و قانون مفصل و جامع و به ویژه متکی بر بهترین سرمشق

حکومت )اندروز، پریچت، وولکاک( دو نمونه از این سندنویسی  گشاید. نویسندگان کتاب توانمندسازینظام اداری نمی

 اند: ناکارآمد را ذکر کرده

  را  المللیسازی حسابرسی داخلی با استفاده از استانداردهای بینقانون مفصل پیاده 7313مالزی در سال

اند جاد کردهسازمان حسابرسی داخلی ای 93سازمان فقط  424سال بعد مشخص شد از  92تصویب کرد، اما 

 (. 439)توانمندسازی حکومت، ص. 

  ای با اهدافی برای نظام حکمرانی نظیر مقابله با صفحه 279صاحب یک سند  4277سودان جنوبی در سال

ها در تمام سطوح دولت شد. اما اجماعی عمومی وجود دارد که این سند مفصل تنها یک فساد و تقویت سامانه

 (.749ندسازی حکومت، ص. رجزخوانی ناممکن بود )توانم

 هایریختگی و شیوهها، درهمبوروکراسی ناکارآمد و کژکارکردی که درگیر انواع اقتدارهای سازمانی موازی، رقابت

گیر کند. اکنون همین االطراف باشد زمینتخصصی نمایش دادن است، توان آن را دارد که هر قانون را حتی اگر جامع

چنین است که ایجاد بستر حقوقی برای مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد را این ریخته و آنومیکسیستم درهم

طراحی  نویسی والمللی نظیر قانونهای بینمختل کرده است. در بطن چنین سیستمی استفاده از بهترین سرمشق

ت، ها هسیش استفاده از سامانهسامانه که طی سالیان اخیر به صورت مد روز درآمده و هر سازمان و نهادی نیز در پی نما

 به جایی نمی
 
نهد: واشکافی عمیق و مسیر بدیلی پیش روی ما می PDIAبازده است. رویکرد رسد یا اغلب کمعموما
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ای که جامعه و ذینفعان درگیر آن شود و کسب اقتدار برای حل آن، پیدا کردن چندالیۀ مسئله، برساخت مسئله به شیوه

 ریخته در پاسخ به این مسئله، اشاعه و تکثیر انحراف مثبت. محیط سازمانی ناکارآمد و درهمهای مثبت در انحراف

رسد باید مسئلۀ درون هر سازمان را شناخت و تالش کرد که آن مسئله واشکافی در مورد تعارض منافع نیز به نظر می

های انون مادر و مبنای حقوقی و روشمند طراحی شود. وجود قشده و متناسب با آن مسئله راهکاری بومی و زمینه

ارزش نیست، اما تنها بخش کوچکی از راهکار احتمالی حل مسئله تکنوکراتیک نظیر طراحی سامانه هرچند به کلی بی

 است. 

-یهای سیاساکنون غالب ناظران بیرونی اجماع نظر دارند که تعارض منافع در کشور خود به کانونی برای کشمکش

های ای نخبگان درون سیستم تبدیل شده است. در چنین شرایطی حفظ این مسئله از گزند شیوههجناحی و رقابت

خاصیت کردن و نقض غرض مسائل حکومت و جامعه کار دشواری است. کارشناسان دلسوز و مراکزی که منافعی رایج بی

ز پیگیری دور از هیاهوی این مسئله در دامن زدن به این آنومی حکمرانی ندارند، باید آستین همت باال نگه دارند و ا

 نومید نگردند. 

*** 

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

مجلس شورای اسالمی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی خواهد داشت که   

 یریت تعارض منافع نیز در دستور کار هفته جاری مجلس است. مطابق آنچه اعالم شده بررسی طرح مد

یحیی ابراهیمی، همایون سامه یح و سید مسعود خاتمی، سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره  

به طرح سوال از وزیر بهداشت، انتصاب شاغالن بخش خصوصی درمان به مناصب مدیریتی در این وزارتخانه را در 

 مسیر تعارض منافع عنوان کردند. 

مدیره ارکان مختلف بورس هستند، نفر از افرادی که عضو هیات 43گزارش کرد روزنامه فرهیختگان با ارائه آماری  

شرکت مستقیما با بازار سرمایه  ۸4شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت  ۸1مدیره همزمان در هیات

 در ارتباط است.

داروخانه از  174، موسس هزار داروخانه فعال در سراسر کشور 79دیوان محاسبات کشور، از حدود  طبق بررسی 

داروخانه نیز از کارمندان شاغل در  447 کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس

نفر از شاغالن  711های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد پست

 ها اشتغال دارند. اروخانهعنوان مسئول فنی در سایر د بخش دولتی نیز به

کسب و کار با افزودن عبارت  یمجوزها یصدور برخ لیطرح تسه ۸ماده  یبررس انیمجلس در جر ندگانینما 

 طرح موافقت کردند. ۸ماده  7تبصره  یبه انتها« آزمون نخواهد بود نیگزیسابقه قضاوت و وکالت مجلس جا»

 ۲211مهر  ۵2ی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاه
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 رودیم شیتعارض منافع پ ریبهداشت در مس ریانتصابات وز
 7222مهر  71ـ  (بهداشت و درمان مجلس ونیسیعضو کم) یمیابراه ییحی
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

از تعارض منافع  یاعتماد قسم خورد و قول داد که دور یدر ابتدا و قبل از را ونیسیدر جلسه کمبهداشت  ریوز یآقا
 93ده و ش هبازنشست یدر استان لرستان هم فرد یفتاد. در حال حاضر حتیاتفاق ن نیاما متاسفانه ا ردیبگ یرا جد

نگه را هم  هیطور باشد که پس بق نیرا نگه داشتند، اگر قرار است ا یبهداشت و ریسال تمام کار کرده اما با سفارش وز
 عمل کند. انونبزند و خالف ق زیهمه چ ریباشد اما ز ریوز یشود که فرد ی! نمشودیکه نم نطوری! ادیدار
تعارض  ریدر مس یبهداشت به صورت کل ری. انتصابات وزدیبه مردم دروغ بگو ریکه وز رندیپذیو مردم م ونیسیکم

 یبهداشت و درمان را به دنبال داشته است و حت ونیسیکم یاست که اعتراض اعضا یزیچ نیو ا رودیم شیمنافع پ
کند  دایادامه پ هیرو نیاگر ا دیمطمئن باش بهداشت هم معترض هستند. ونیسیاز کم ریمجلس به غ ندگانینما ریسا

 .میزد دیکل شانیرا هم از ا ریسوال از وز نیزد، همان طور که اول میخواه دیکل یرا از و ضاحیاست نینخست
 شودیتعارض منافع باشد منجر به تخلف و فساد م جادیکه باعث ا یهر انتصاب

 ریوز ی: آنچه که آقای(اسالم یبهداشت و درمان مجلس شورا ونیسیعضو کم) حیسامه  ونیهما 
ه تمام بود ک نیبر ا یداد، مبن ندگانیکه به نما یصحبت شد و قول ردیاعتماد بگ یرا نکهیقبل از ا

 اریداشته باشند و تمام وقت در اخت یو کار خصوص یمرکز خصوص کینیکل دیانب شانیمعاونان ا
مشخصات را ندارند لذا  نیاز معاونتها را انتخاب کرده است که ا یوزارتخانه باشند؛ حال تعداد

 ونیسیدر کم ریموضوع امروز با طرح سوال از وز نیموضوع حساس شده است.قرار است ا نیا یرو ونیسیکم
هستند و نسبت به آن نقد  یموضوع شاک نیاز ا ندگانینما .ردیاعضا، قرار گ یمورد بررس بهداشت و درمان مجلس

شود.  یمنجر به تخلف و فساد م تیتعارض منافع باشد و در نها جادیکه باعث ا یدارند چرا که به هر حال هر انتصاب
 است. نیا ونیسیکم یدر حال حاضر فضا

 خبرگزاری فارس 
 

 

 ستیقبول ن و وزارت بهداشت قابل یحضور توامان در بخش خصوص
 7222مهر  73ـ  (بهداشت و درمان مجلس ونیسیعضو کمی )مسعود خاتم دیس
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

از و جود دارد که به شکل کامل بسترس یآن ها در بخش خصوص تیانتصابات و فعال یبرخ رامونیپ یسواالت و ابهامات
 یریشگیموضوع پ نیاز ا دیبا نایقیشود که  یرا شامل م یو شخص یخصوص یو بخش ها ردممنافع م انیتعارض م

افراد در وزارت  نیاگر حضور ا .دیشن زیبهداشت را ن ریوز یاله نیدکتر ع یخصوص ضحبت ها نیدر ا دیکرد. با
بر سر  راه حضور  یهمراه باشد مانع یآن ها در بخش خصوص تیو فعال یبهداشت با خروج آن ها از کسب و کار شخص

و  تسیو وزارت بهداشت اساسا قابل قبول ن یمان در بخش خصوصاتو حضورساعت  کی ی. اما حتستیافراد ن نیا
 مهم با روح قانون در تعارض است. نیا

 افکار نیوز 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000718000359
https://www.farsnews.ir/news/14000718000359
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1084502-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1084502-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ، فعالیت بورسی خصوصی دارندارکان بورس رهیمداتیعضو ه 2۲
 7222مهر  73ـ  روزنامه فرهیختگان

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

افع در تضاد من تیریمد یبرا ییهاتالش میرمستقیو غ میبه صورت مستق «هیو مقررات اصول بازار سرما نیقوان»در 
ارکان مختلف بورس و افراد تحت تکلف آنها  رهیمداتیه یاعضا دیگویموارد م نیبازار بورس شده است. خالصه ا

همزمان در نهادها و  تیحق عضو« سازمان بورس و اوراق بهادار» رهیمداتیه یو اعضا اشندداشته ب یکد بورس دینبا
، فرابورس ،یبورس، بورس انرژ یعال یشورا یدر مورد اشتغال همزمان اعضا نیقوان نیا در را ندارند. ریغ یهاشرکت

 43که؛  میبرس جهینت نیخود به ا یباعث شده تا در بررس یقانون یخألها نیگفته نشده و هم یزیبورس کاال و... چ
 یشرکت عمدتا خصوص ۸1 رهیمداتیارکان مختلف بورس هستند، همزمان در ه رهیمداتیکه عضو ه ینفر از افراد

 در ارتباط است. هیبا بازار سرما مایشرکت مستق ۸4 تیحضور دارند که فعال زین
 شود،یشده و اجرا م بیعنوان تصو نیبه هم یتعارض منافع، قانون تیریمد یدر اغلب کشورها در راستا نیبا وجود ا

 دولت و یمختلف در راهروها یهاسال یده و طش هینوبت ته نیتعارض منافع در چند حهیحال در کشور ما ال  نیبا ا
سه  از شیخواهد بود اما با ب یاتفاق مبارک حهیال  نیا بیچند تصو هرتوجه، تنها خاک خورده است.  یمجلس به جا

 باشد.  رید یکم دیشا ه،یبازار سرما تیدهه فعال
 ارکان بورس رتبهیعال رانیحضور همزمان مد»داد:  حیمورد توض نیدر ا هیبازار سرما یمیاز فعاالن قد یخزل نیحس

. وجود دارد زیبورس ن یعال یها بلکه در شورابورس رانیفقط در سطح مداست که نه یموضوع گرید یهادر شرکت
ن صورت جلسه از ارکا کی یحت ریاخ یها. در سالدحل خواهد ش شتریب تیو شفاف یرسانتنها با اطالع بیآس نیا

 یمال یهااما اعضا که خود صاحب شرکت شودیطرح م یدر جلسات چه موارد میدانیو ما نم امدهین رونیبورس ب
به تعارض  یدگیرس حهیشده، ال  رینفر در بورس درگ ونیلیم 32تا  22 هی. حاال که سرمادانندیم یهستند به خوب

 .«ردیقرار گ در دستور کار دیاست که با یمنافع متضاد، موضوع جد یافشا لحداق ایمنافع 
 روزنامه فرهیختگان 

 

 

 ندگانیبه خود نما« منافعتعارض »سوزن 
 7222مهر  42ـ  (خبرنگار پایگاه خبر ی اختبار) سیاوش هوشیار

 تعارض منافع در مجلس 
 

از  یشده است که بخش یاسالم یمجلس شورا ندگانیبند سخنان نما عیبه ترج لیتبد یدر حال« تعارض منافع»
 ندگانینما»استقالل هستند: حهیال  1منصفانه بند ج ماده  ریغ ازیمشمول امت یاسالم یمجلس شورا ندگانیخود نما

 التیتحص انیپا یگواه ای یقضائ سانسیل یکه دارا یندگیدوره کامل نما کیبا گذراندن  یاسالم یمجلس شورا
 «در محاکم باشند. یسال سابقه کار قضائ 3قم و  هیعلماز حوزه هیسطوح عال

 ندگانیجوان رشته حقوق به حرفه وکالت مطرح است، نما النیورود فارغ التحص لیکه موضوع تسه یفعل تیدر وضع
ع در تعارض مناف ریتاث یطور نف نیو هم نهیزم نیشان در ا یاثبات قصد جد یتوانند برا یم یاسالم یمجلس شورا

 صدور لیشش طرح تسه ۀبه ماد یتبصره الحاق کی قالبمرحله در  نیدر هم ،یاسالم یمجلس شورا ماتیتصم
 را نسخ کنند. یدادگستر یاستقالل کانون وکال حهیال  1 ۀکسب و کار، ماد یمجوزها

 پایگاه خبری اختبار 
 

http://fdn.ir/61477
http://fdn.ir/61477
https://www.ekhtebar.com/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6/
https://www.ekhtebar.com/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6/
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 داروخانه 221 ازیصاحب امت یبان حکومتصصاحب من
 7222مهر  42ـ  محاسبات کشور وانید
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

اشخاص موثر  یتعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعدد تیمحاسبات کشور، از وضع وانید یهایطبق بررس
 یهاینمونه در بررس یبرااند. برخوردار شده ژهیاز رانت و منافع و یتیحاکم یهادر صدور مجوزها و شاغل در پست

وسس هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، م 79سراسر کشور مالحظه شد که از حدود  یهاشده از داروخانهانجام
از کارمندان  زیداروخانه ن 447 بوده و موسس یردولتیغ یعموم یو نهادها یداروخانه از کارکنان بخش دولت 174

نفر از  711تعداد  نیهمچنصدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند.  ،یاستگذاریس یتیحاکم یهاشاغل در پست
نفر از آنها از پرسنل شاغل  ۸۸ها اشتغال دارند که خانهدارو ریدر سا یعنوان مسئول فن به زین یشاغالن بخش دولت

 موارد یرفع تعارض منافع در تمام یالزم در راستا داتیاست تمه یهستند، لذا ضرور یتیحاکم یهادر دستگاه
 صدور مجوزها اتخاذ شود.

 خبرگزاری ایلنا 
 

 

 از تمرکز منابع با شعار تعارض منافع یسهم خواه
 7222مهر  42ـ  (ساختمان یعضو سازمان نظام مهندسی )مناجات داللهیدیس
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 یبرا لیدل نیدارد و به هم یوزارت راه و شهرساز یبرا یخاص تیکه دارد، اهم یمهندس به خاطر علم و تخصص کی
قرار دارد، باعث شده چشم  یسازمان نظام مهندس اریکه در اخت یمنابع و منافع ماد دیاست، اما شا زیوزارت خانه عز

م سازمان نظا اریمهندسان که به صورت نامشروع در اخت یمنابع مال شود. یطمع وزارت خانه معطوف به نظام مهندس
منابع  نیا ،یو در واقع به خاطر منافع شخص انیبه اسم حفظ منافع کارفرما تیکفا یب رانیقرار گرفته و مد یسمهند

 یجراا یایتومان در سازمان شده، گو اردیلیم 932هزار و کی یکنند و باعث انباشت اسم یرا درسازمان حفظ م
 به سازمان است. یو چشمداشت وزارت راه و شهرساز نهیزم نیغلط در ا استیس

و بودجه  برنامه یتا شرکت ها دیآ یم شیپ ]تعارض منافع[ نامه وهیکه چرا در وزارتخانه بحث ش ندیبیثالث م شخص
گاه شخص ثالث با ن کیبه وزارتخانه بدهند.  یخود دوخته و سهم یبرا ینمد کاله نیاند، بتواند از اشده کاریکه ب

کند که علم مهندس  یکرده و فکر م شرا فرامو یهدف نظام مهندس یرسازشود وزارت راه و شه یطرف متوجه م یب
بر ندارد  یشتریب رهیبنده معاف باشد تا جرهیمسئول از ج دیکند با یبوده و فکر م یبندرهیج ستمیفقط کارکرد با س

د بلکه داننینم نیرا توه اتیادب نیسازمان نه تنها ا رانیمد نکهیآور اکند و تعجب یو بحث تعارض منافع را مصوب م
را  یانتخابات نظام مهندس تیاهم گرید یناگفته ها یاریموارد و بس نیا یخود دارند. تمام تیریدر حفظ مد یسع

 م،یابیجات ن ستمیس نیاز ا میریبگ میتصم م،یشخص ثالث به سازمان و وزارتخانه بنگر هیکند. حال از زاو یدوچندان م
 نیکه ا میکن قیتحق تیعلت بوده است و در نها هبه چ داهایکاند تیکه رد صالح میو بدان میابیرا باز یارزش مهندس
 ست؟یچ یبرا رهیمد ئتیه یتصد یهمه تالش برا

 روزنامه تجارت 
 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1143309
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1143309
https://www.pishkhan.com/news/242330
https://www.pishkhan.com/news/242330
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 نظام سالمت کشور با تعارض منافع کامل  تنیدگیهمدر
 7222مهر  42ـ  (کارشناس حوزه سالمتیی )وایچ وشیدار
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

پزشک  تیدر حوزه ترب رندگانیگ میتصم شده اند. دهیتن گریکدینظام سالمت کشور با تعارض منافع به طور کامل در 
 .است یمشکل اصالح ساختار نیبرون رفت از ا یراهکار اصل شوند. یکار م نیتعارض منافع مانع ا لیبه دل

 خبرگزاری شبستان 

 

 

 ؟مجلس نمایندگیسابقه قضاوت و حذف جایگزینی آزمون وکالت با 
 7222مهر  47ـ خانه ملت 

  مجلستعارض منافع در 
 

کسب  یمجوزها یصدور برخ لیطرح تسه ۸ماده  یبررس انیمهرماه مجلس در جر 47 یدر نشست علن ندگانینما
سابقه قضاوت و وکالت مجلس »بر افزودن عبارت  یمردم محالت مبن ندهینما یمیسل رضایعل شنهادیو کار با پ

 یرأ 72مخالف و  یرأ 21موافق،  یرأ 722طرح مذکور با  ۸ماده  7 بصرهت یبه انتها« آزمون نخواهد بود نیگزیجا
 حاضر در صحن موافقت کردند. ندهینما 447ممتنع از مجموع 

لت سابقه قضاوت و وکا»افزودن عبارت  شنهادیخود عنوان کرد: موافقت با پ شنهادیپ حیدر توض یمیسل رضایعل
در جهت مبارزه با  ندگانیاز جانب نما یانقالب یاقدام ندگان،ینما یاز سو« آزمون نخواهد بود نیگزیمجلس جا

خواهد آزمون ن نیگزیمجلس جا یندگینما وسابقه وکالت  شنهادیپ نیتعارض منافع صورت خواهد گرفت. براساس ا
 در دل جوانان و وکال دیبه جامعه مخابره خواهد شد و ام یمثبت امیدر قانون گنجانده شود، پ شنهادیپ نیشد و اگر ا

 به وجود خواهد آمد.
: اگر مذکور گفت شنهادیدر موافقت با پ زین سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما انیخضر یعل

 با ارتباطات رد،یبرعهده بگ زیشعبه قضاوت کرده، کار وکالت را ن کیکه سال ها در  یقاض کی میاجازه ده
 
که  یقطعا

در جهت مقابله با تعارض منافع و رانت در حوزه وکالت است.  شنهادیپ نیکند و ا یوکال سخت م ریسا یدارد کار را برا
دهد قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف  یبه وکال خواهد بود و نشان م یمثبت امیپ شنهادیپ نیا

 هستند.
 شنهادیضمن موافقت با پ زین 22اصل  یو نظارت بر اجرا دیجهش و رونق تول ونیسیکم یزنگنه سخنگو محسن

الت در حوزه وک ازیدر برابر هرگونه رانت و امت ازدهمیمجلس  یستادگیا یرا به معنا شنهادیپ نیبه ا یمطرح شده، رأ
 یخوارژهیرساند که مجلس با رانت و و یرا به وکال م امیپ نیا شنهاد،یپ نیمثبت مجلس به ا یکرد: رأ حیبرشمرد و تصر

 در جهت رفع تبع شنهادیپ نیبا اصل حوزه وکالت ندارد. ا یحوزه مخالف است و مخالفت نیدر ا
 
 هاست.ضیتماما

 خانه ملت 

 

http://shabestan.ir/detail/News/1104027
http://shabestan.ir/detail/News/1104027
https://www.icana.ir/Fa/News/485600
https://www.icana.ir/Fa/News/485600
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 تهران خواستار توجه به تعارض منافع کارمندان دانشگاه یصنف یشورا
 7222مهر  47ـ  تهران( کارمندان دانشگاه یصنف یشورا  یمجمع عموم سیرئ) ینوروز یعل
 تعارض منافع در حوزۀ آموزش عالی 

 

 ینوروز یدر دانشگاه تهران  عل همانانیم ریعلوم و سا ریجمهور ، وز استیو در حضور  ر یلیدر جشن آغاز سال تحص
 مندانحقوق کار یو متناسب ساز شتاین دانشگاه ضمن تاکید بر معی کارمندان یصنف یشورا  یمجمع عموم سیرئ

 یریگمیامنا و تصم ئتیو شوراها از جمله ه هاتهیو حذف کارمندان از کم عالی آموزش در منافع تعارض بر  بحث
 تاکید کرد.  کارمندان ندهیکارمندان بدون حضور نما برای

 پایگاه شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران 
 

 

 واکسن شد سوزی در خریدباعث فرصتتعارض منافع  عدم مدیریت
 7222مهر  44ـ  (کشور ینظام پزشک یعالیشورا سیرئ)مصطفی معین 

  تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

مختلف و بعضا  یدر نهادها یدالر ونیلیگزاف صدها م یهانهیواکسن کرونا با صرف هز دیخط تول 1 ای 1 یراه انداز
 تیعاو ر  ییدارو یهادر شرکت یها و احتماال داشتن منافع مالآن نیدر ب یغاتیناسالم تبل یهارقابت رمرتبط،یغ

ا واکسن استاندارد ب دیدر خر یباعث فرصت سوز ربط،یاز مسئوالن ذ ینشدن اصل عدم تضاد منافع توسط تعداد
 دیاب ریویچون رمدس یاگران، کم اثر و پر عارضه اریبس یوارد کردن داروها یکمتر شد. در واقع به جا اریبس نهیهز

 یوزارت بهداشت که مجوز مصرف اضطرار زیفرمان امام و ن یمسئوالن ستاد اجرائ دیبا !شدیم یداریواکسن خر
 .باشند یو قانون یعلم ربطیو مراجع ذ یافکار عموم یآن را صادر کرده، پاسخگو یدیواکسن تول

 امتداد 
 

 

 سازمان غذا و دارو دربخشنامه ضوابط عرضه متادون تعارض منافع دارد
 7222مهر  47ـ  (ادیدرمان اعت ییمراکز سرپا یصنف یهاکانون انجمن ریدب)ی غالم یعل
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

 عیر توزب یدرخصوص مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبن ادیدرمان اعت ییمراکز سرپا یصنف یهاکانون انجمن ریدب
و  یتخصص یهاونیسیتوجه به نظرات کم یبرا یجمهور سیبه رئ یاها، از ارسال نامهداروخانه قیمتادون از طر

 اشاره با یغالم یعل مربوطه، خبر داد. دیو اسات ادیمطالعات اعت یو مرکز مل یستیمجلس، سازمان بهز سهیرئ ئتیه
 توزیع و عرضه ضابطه جمهوری ریاست دستور از بعد و کارشناسی نظرات همه از بعد دارو و غذا سازمان اینکه به

 منافع عارضت بحث زیرا کرد، مخالفت ضابطه این به نسبت کانون: گفت کرد، ابالغ و تنظیم را کنترل تحت داروهای
 ادعای .است کرده ایبخشنامه چنین صدور برای قانونی وجاهت فاقد را آنها دارو و غذا سازمان مسئولین در موجود

 قانون، 99 ماده برحسب و کند گیریتصمیم موضوع این مورد در که نیست نهادی دارو و غذا و سازمان که بود این ما
 روال قطب که کرد اعالم و گرفت تصمیم هم ستاد و کند گیریتصمیم زمینه این در باید مخدر مواد با مبارزه ستاد

 کرده است.  تاکید خود خواسته بر دارو و غذا سازمان دوباره اما شود، اجرا موضوع این قبلی قوانین طبق گذشته
 خبرگزاری ایسنا 

 

http://www.utk.ir/news.aspx?id=26536
http://www.utk.ir/news.aspx?id=26536
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/447189-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/447189-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/00061787131
https://www.isna.ir/news/00061787131
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 حذف تعارض منافع یبرا یراه یگذاردر مقررات یهوشمند
 7222مهر  47ـ  (رئیس سازمان بورسوی)دهقان دهن یمحمدعل

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 مربوط یگذارهیسرما یها، به صندوقدر سازمان بورس از اقدامات انجام شده درباره حل موضوع تعارض منافع یکی
کسب کند،  یمنفعت شخص ادیاز معامله کردن ز یگذارهیصندوق سرما کی رینمونه، ممکن است مد یاست. برا

در  نبوده است. دیصندوق مف یگذارهیسرما یصاحبان واحدها یبرا ادیممکن است انجام معامالت ز کهیدرحال
مقررات  نیاساس سازمان بورس به تدو نیشد و برهم میبا در نظر گرفتن مقررات، تضاد منافع تنظ یطیشرا نیچن

صندوق  یهاتیونیدر  شتریکسب سود ب یصندوق برا ریشود که مد میتنظ یکارمزدها به نحو کهیپرداخت، به طور
چند روز به آن پرداخته شده است، حضور  نیکه ا یگرید تیاما موقع باشد. شتهدا یکاف زهیو عملکرد مناسب، انگ

 توجه داشته دیبا تیموقع نیا یبورس و فرابورس است. در بررس یهاشرکت رهیمداتیدر ه یمال ینهادها رانیمد
ازار است، که در ارتباط با ب یندیها است.کل فراشرکت رهیمد أتیه تیبازار منفک از فعال اتیو عمل ندیکه فرا میباش

ا هم ر  اربه اطالعات باز  یها حق و اجازه دسترسشرکت رهیمد اتیها است. هشرکت رهیمد اتیه تیفعال کامال مجزا از
 اطالعات را دارند. نیبه ا یندارند. تنها افراد مجاز، اجازه دسترس

است،  یضرور یها، اقدامشرکت رهیمد اتیحوزه، در ه نیسابقه کار در ا یو دارا یحضور افراد متخصص در علوم مال
ام انج یبرا نهیگز نیمتخصصان بهتر نیمطلوب را دارند. در واقع، ا یافراد هستند که توان شرکت دار نیچون ا

که  یزیبرخالف چ ن،یو اداره شود. بنابرا تیریشکل مد نیکنند، شرکت به بهتر کها هستند تا کمشرکت تیریمد
 رهیدم اتیه یاعضا ینقطه مثبت برا کیند شرکت چ رهیمد اتیو حضور در ه یتیریعنوان شده، داشتن سابقه مد

الزم است، بر جدا  زیحال سازمان بورس ن نیدر ع به عنوان تعارض منافع مطرح شود. تواندیبورس ها است و نم
 تعارض منافع نشود. جادیا یبرا یو نظارت داشته باشد تا محل دیبازار، تاک اتیافراد از عمل نیبودن ا

 پایگاه خبری بازار سرمایه ایران 
 

 

 شده استدرجامعه  یفاصله طبقاتباعث افزایش تعارض منافع 
 7222مهر  49ـ  (مام جمعه شهرستان فهرجایی )رضا آقا مال

  کلیات تعارض منافع 
 

عارض ت یمساله ،ینابرابر یکانون اصل شده است. یفاصله طبقات جادیخاص در جامعه باعث ا یتعارض منافع عده ا
به  رندیگیقرار م یقانون گذار یهاتیدر موقع یوجود دارند که وقت یاقتصاد یهااصناف و گروه یعنیمنافع است 

نفعت را به م نیشتریکه ب برندیم یها را به سمتنامه نییو آ نیو قوام یقانون یهااستینا آگاهانه س ایصورت آگاهانه 
و  هایریباعث شده که، جهت گ فیتعارض منافع با وظا نیا .کنندیم تینفع خودشان هدا یها و اصناف ذگروه

تا  ت.اس یطبقات بروند که محصول آن فاصله یخاص یبه سمت و سو یو بانک یمال ،یاقتصاد یهایگذار استیس
 موتور تول میو رفع نکن تیریو آن را مد میتعارض منافع توجه نکن که با مساله یوقت

 
خواهد کرد و ار ک ینابرابر دیدائما

 مساله و بحران به طور کامل حل نخواهد شد. میببر یاهیریو خ یامداد یهارا به سمت نهاد منابعهرچقدر هم که 
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

https://www.sena.ir/news/75094
https://www.sena.ir/news/75094
https://www.yjc.news/fa/news/7930194
https://www.yjc.news/fa/news/7930194
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 به دستور کار مجلس؟ تعارض منافع  تیریطرح مدبازگشت 
 7222مهر  42ـ خبرگزاری مهر 

  طرح و الیحه تعارض منافع 
 

 یاهطرح خواهد داشت. یجلسه علن یسه شنبه و چهارشنبه هفته جار کشنبه،ی یدر روزها یاسالم یشورامجلس 

 قرار دارد. یاسالم یمجلس شورا یتعارض منافع در دستور کار هفته جار تیریو مد ندگانینما یآرا تیشفاف
 خبرگزاری مهر 

 

 

 تعارض منافع تیریاموال و مد تیبه دنبال شفاف ازدهمیمجلس 
 7222مهر  42ـ  خبرگزاری فارس

 تعارض منافع در مجلس 
 

ارد مجلس قرار د یکه در دستور کار هفته جار ندگانیبه قانون نظارت مجلس بر رفتار نما یمواد طرح اصالح و الحاق
ضمانت  یینظر، عدم کارا دیو تجد یمرجع نظارت در دو سطح بدو بیترک یاز جمله  ناکارآمد یقرار است موارد

 ان،ندگیتعارض منافع نما قیمصاد تیو عدم جامع ندگانینما یمجلس برا یانتیص ماتاقدا یاجراها، خأل چگونگ
 قانون مذکور را اصالح کند. یو خألها هاصهینق

با  یمال ریو غ ینظارت مال یبه طور معمول بر روش ها ایمجلس در سراسر دن ندگانیمربوط به نظارت بر نما نیقوان
 ها، مشاغل خارجسفر  نهیها، هز ییمجلس متمرکز هستند؛  اعالم منظم دارا یندگیاستقالل عمل و شان نما تیرعا

 یراب یقواعد رفتار نییقرار دارند و تع یمال یدر دسته نظارت ها یمنافع اقتصاد تیشفاف نیاز پارلمان و همچن
 یذ و البنفو یبا گروه ها ندگانیقواعد و نظارت بر نوع تعامل نما نیاز نقض ا یمردم یها تیشکا یو بررس ندگانینما

 یو گروه ینفع شخص انیاز بروز تعارض منافع م یریاست و در مجموع جلوگ یمال ریغ یها در دسته نظارت ها
 قواعد در جهان است.  نینقطه اشتراک ا یبا منافع عموم ندگانینما

 دیاجرا نه تنها به اهداف خود نرس انیشده بود، در جر نیتدو 37مجلس که از سال  ندگانینظارت بر رفتار نما قانون
زد و  در آن  یدر عمل دامن م ندگانینما تیشده و بر گسترش مصون لیه ضد آن تبدموارد ب یدر برخ یبلکه حت

جود و ونهمچ یینبودو ضعف ها یرفتار درست با رفتار اعمال سهیمقا یبرا یبه عنوان مرجع یرفتار یاز کدها یخبر
 و تخلفات را داشت. اتیبه شکا یدگیرس جیمناسب در خصوص نتا یتعارض منافع، عدم اطالع رسان

مواد قانون اصالح  یو توال بیماده به قانون الحاق و ترت کینامه  نییآ ونیسیدر کم دیطرح جد 1ماده  بیتصو با
 شود. های تجاری و صنفی در دوره نمایندگی ممنوع مید که مطابق آن بسیاری از فعالیتشویم

 خبرگزاری فارس 

 

  

https://www.mehrnews.com/news/5328502
https://www.mehrnews.com/news/5328502
https://www.farsnews.ir/news/14000724000249
https://www.farsnews.ir/news/14000724000249
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفتۀ گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد:
 
 شبکه یک/ بولتن  72/ حسین بوذرجمهری در گفت و گو با اخبار ساعت تعارض منافع در نظام سالمت

 7222مهر  44نیوز / 

امروزه از تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه های فساد و سوء مدیریت یاد می شود . در این گفتگو با میز 
ای که در اختیار بنده بود تالش دقیقه2، در فرصت اندک 7222مهر  47در تاریخ  72اقتصادی اخبار ساعت 

 ی تعارض منافع در نظام سالمت را نشان دهم. کردم اهمیت مسئله
 
 محمدرضا ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی  راه جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی، شفافیت است /

 7222مهر  73مجلس/ داریوش چیوایی، کارشناس سالمت / خبرگزاری صداو سیما/  

تعارض منافع و راههای برخورد ریشه ای با آن گفت: وقتی  محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب درباره
فرد تصمیم گیرنده منافع شخص مالی یا اعتباری خود و نزدیکانش را به منافع ملی ترجیح می دهد زمینه 
بروز فساد و رانت ایجاد می شود. هر کشوری که شفافیت اطالعات اقتصادی و اجرایی در حوزه های مختلف 

 موفق تر است. بیشتری داشته باشد
 

 

 

  

https://www.bultannews.com/fa/news/746904
https://www.bultannews.com/fa/news/746904
https://www.iribnews.ir/fa/news/3245278
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 گذاریتعارض منافع؛ بهانه یا واقعیت سیاستتحلیل فضای مجازی: 
 چه کسی صالحیت اظهارنظر در مورد تعارض منافع دارد؟

 
 محمد عادلی

 
در این هفته به بررسی فضای مجازی در حدفاصل روزهای پنجشنبه پانزدهم تا چهارشنبه بیست و یکم مهرماه پرداخته 

گرفته از سوی وزیر بهداشت که موجب سؤال نمایندگان از وی نیز شد، پرداخته ابتدا به انتصابات انجامشده است. در 
شده است که موردانتقاد کاربران قرار گرفته است. همچنین در ادامه به واکنش کاربران نسبت به طرح تسهیل صدور 

فع پرداخته شده است. به حوزه ورزش نیز که های صداوسیما در مورد تعارض مناوکار و همچنین برنامهمجوز کسب
 صورت کوتاه اشاره شده است.حال کمتر کاربری به تعارض در آن توجه داشته است، بهتابه

 انتصابات پردردسر وزیر

اشت عنوان وزیر بهداند، حضور یک پزشک بهداشته نظام سالمت و درمانیکی از انتقاداتی که کاربران همیشه در مورد 

سئوالن عنوان مبوده است؛ اما در هفته گذشته این انتقادات فراتر رفته و انتصاب برخی افراد از سوی وزیر بهداشت به

تقادات با سخنان مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شروع مختلف این وزارتخانه نیز موردتوجه کاربران قرار گرفت. این ان

شوند و حتی همه اعضایی که در قرار بود کسانی که مدیر می»ای از طرح سؤال از وزیر گفته بود: شد که در مصاحبه

اتفاق  نکنند، فقط در دانشگاه کار کنند، وزیر هم قول داد که این اتفاق بیفتد اما در عمل متأسفانه ایدانشگاه کار می

 «.نیفتاده است حال ما از ایشان دعوت کردیم که در مجلس حضور پیدا کند که پاسخ دهد علت آن چیست

ها اللهی، وزیر بهداشت را موردانتقاد قرار دادند که در ادامه دو نمونه از آندر همین راستا کاربران بسیاری عملکرد عین 

 شود:مشاهده می

ئولین وزارت بهداشت دارای تعارض منافع نباشند. ولی اغلب مدیراش کسایی هستن وزیر بهداشت قول داده بود مس» 

 «.که خارج از کار دولتی وزارت بهداشت بیزنس میکنن. همین اول کاری زد زیر حرفش

یک انتقاد بزرگ به سعید نمکی، وزیر قبلی بهداشت این بود که در ماجرای تولید واکسن اسپوتنیک، دچار تعارض » 

اندرکار ه بود. درد اینجا است که در وزارت بهداشت این دولت هم برخی از معاونین و مشاورین وزیر دستمنافع شد

 «.واکسن هستند

م پزشکی های علوالبته این مسئله فقط محدود به مسئوالن وزارت بهداشت نماند و حتی انتصاب برخی روسای دانشگاه

 نویسد:رو قرار گرفت که مینیز از این منظر مورد سؤال کاربرانی مانند مه

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
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شعار دولت سیزدهم برای انتخاب وزیر بهداشت مقابله با تعارض منافع بود ولی وزیر بهداشت تو انتخاب روسای » 

 همین اصل رو زیر سؤال برده. جاهای دیگه هم کسایی که کار تجاری دارن شدن روسای دانشگاه یا 
 
دانشگاه دقیقا

 «.معاون و مشاور

ر وکال   در مقابل طرح تسهیلتوپ پ 

طور که اند و همانوکار بیش از همه وکال نسبت به آن اعتراض داشتهبا مطرح شدن طرح تسهیل صدور مجوز کسب

سواد ها مخالفان خود را افرادی بینیز گفته بودیم، برخی از آن م تحلیل فضای مجازیشماره هفتاد و یکتر در پیش

یه در ن وکال هستند. این هفته نیز همین رودرصدد آسیب رساندن به سازوکار کانو تعارض منافعدانستند که به بهانه می

ی از آن طلبکردند که به دنبال منفعتسوادانی معرفی میمورد برخی از کاربران ادامه داشت که موافقان این طرح را بی

 نویسد:می rahimعنوان نمونه هستند. به

باعث کوچک شدن سفره مردم و دود  های اقتصادی کشور هرروزهکه تعارض منافع و رانت و انحصار در بخشدرحالی» 

به  یابیها درصدد دستای با راه انداختن پروپاگاندای دروغین انحصار علیه کانونشود عدهها میهای آنشدن سرمایه

 «.منافع خود با وارد ساختن پخمگان علمی به عرصه وکالت هستند

نیز سعی کرده بودند ادله خود را برای مخالفت با این  هاای از آنالبته همه کاربران چنین برخوردی را نداشتند و عده

به سازوکار فرایند رسیدگی به این طرح پرداخته و روند آن را نادرست  phsعنوان نمونه کاربری به نام طرح بیان کنند. به

 داند:می

اسناد دلیل آوردند! برای یعنی این همه استاد تمام حقوق کشور با ادله هشدار دادند! این همه مخالفین با اعداد و » 

ده قدر افتضاح بنیان شتعارض منافع! این طرح تسهیل با شعار کمبود سرانه وکیل و ارزان کردن خدمات حقوقی این

 «که پاشنه آشیل فردای تفکر انقالبیه! با سیاسی بازی علیه ادله رفتند!

هستند و مخالفان طرح را دارای تعارض منافع  یا در موردی دیگر کاربری در پاسخ به دیگران که نسبت به وکال بدبین

 به معنی برخورداری از منفعت نیست و این سازوکار فارغ از ذینفعانش دانند، اظهار میمی
 
کند دلیل مخالفت لزوما

 دارای ایراد است:

را طه با حذف دادسدر رابطه با وکال و متولیان امر وکالت هم همان بدبینی که عرض کردم در نگاه برخی موجوده. در راب» 

ها هم اون همه هشدار و انذار از سر تعارض منافع بود؟ در رابطه با چیزی که غلطه باید هشدار داد و این در اون سال

 «.ربطی به منفعت نداره

 های صداوسیما در مورد تعارض منافعها به برنامهواکنش

ای حساس کرد هرچند که در این ردم را نسبت به مسئلهها متوان به مدد آنها ازجمله ابزارهایی هستند که میرسانه

بین ممکن است برخی واکنش مناسبی نسبت به این مسئله نشان ندهند. همین موضوع در هفته گذشته در مورد یکی 

خصوص پزشکی های گوناگون بههای خبری صداوسیما رخ داد که در آن کارشناسی به تعارض منافع در حوزهاز بخش

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/19171/
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/
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داخت. بر همین اساس بود که برخی کاربران حتی به تمسخر کارشناس مدعو و رشته تحصیلی وی روی و وکالت پر 

در  سازیآوردند و برخی دیگر صداوسیما را نقد کردند که به دلیل وجود تعارض منافع شدید در آن، صالحیت برنامه

 شده است: ها نشان دادهمورد این موضوع را ندارد. در ادامه دو مورد از این واکنش

 چیه؟ چی میخونن که میشن کارشناس تعارض منافع؟» 
 
 «کسی میدونه کارشناس تعارض منافع دقیقا

این خودش مصداق کامل تعارض منافعه. به خدا هر جا بگی صدا سیما از انحصار و تعارض منافع حرف میزنه درجا » 

 «.بهت پناهندگی میدن

های صداوسیما بیشتر به این گونه نبود و برخی دیگر خواستار آن بودند که در برنامهاما بازخورد همه کاربران هم این

 نویسد:می Mlicoموضوع پرداخته شود. چنانچه کاربری به نام 

 بحث تعارض منافع و شفافیت را بیشتر دنبال نمایید. بجای تبلیغ چیپس و پفک و مؤسسات کمک» 
 
موزشی و آلطفا

ها که البته خودش نوعی تعارض منافع بین سود مالی سازمان و نابودی سیستم آموزشی و بهداشتی کنکور و ترویج آن

 «.جامعه است، به بیان و دفاع از مردم بپردازید

 هایی از تعارض منافع در تیم ملی فوتبالنمونه

مندان و مخاطبان کمتر کاربری وجود بسیاری از عالقه رغمهایی است که علیطور خاص فوتبال ازجمله حوزهورزش و به

ها رفته با آشنایی بیشتر کاربران با مفهوم تعارض منافع، برخی از آندهد؛ اما رفتهبه تعارض منافع در آن توجه نشان می

ت. بوده اسکنند که شاید پیش از این کمتر موردتوجه مسئوالن و یا حتی پژوهشگران این حوزه مواردی را گوشزد می

ی چگونه عنوان نوعی بازوی نظارتها بهتواند نمایانگر این باشد که آشنایی مردم با این مسئله و درگیر کردن آناین امر می

های تعارض منافع کمک کند. دو کاربر در مورد انتخاب امکان تعارض منافع در امور تواند به آشکارسازی موقعیتمی

 نویسند:ن میمربوط به تیم ملی فوتبال چنی

 «زمان کریم باقری تو تیم ملی و پرسپولیس مصداق بارز تضاد منافع هست!حضور هم» 

شاءالله پس از برد مقابل کره، در  گوشی بسپارید که فکری به حال عقد قرارداد با برندهای معتبر تولید البسه ورزشی ان» 

ه سه و چهار و تعارض منافع در این زمینه هم اگر فرصت کنند برای تیم ملی! به وارسی چرایی قرارداد با برندهای درج

 «شد که برسند، چه بهتر!
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