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 سند ملی پیشگیری و مبارزه با فساد: مسیر دولت سیزدهم برای مبارزه با فساددرآمد: 
 

 سعید هراسانی
 

جمهوری اسالمی ایران، زمانی که در منصب ریاست قوه قضایه برای ریاست جمهوری کاندید ابراهیم رئیسی، رئیس
ست و که قوه قضاییه محل مواجهه با فساد اشد، دلیل اصلی خود را مبارزه با فساد عنوان کرد. او با اشاره به این نکته 

ر از دو کمت های انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری شد.پذیر است، وارد رقابتپیشگیری از آن در قوه مجریه امکان
اصول حاکم بر نقشه ملی »شهریور امسال اولین گام در این جهت برداشته شد و  42ماه از ورود رئیسی به پاستور، در 

ت دولت نویس این سند به اعضای هیئبه همراه پیش« مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهمپیشگیری و 
 ابالغ شد.

سرعت عمل در ابالغ این اصول و تالش برای تسریع در نهایی ساختن سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و 

فساد و ایجاد اعتماد عمومی در میان مردم است. با  اقتصادی در نوع خود نشان دهنده عزم جدی دولت برای کنترل

گذاری های سیاستای در پیش است و آموزهاین حال از زمان تدوین یک سند تا اجرایی ساختن آن مسیر طوالنی

تر از تدوین سند، طراحی سازوکار اجرایی آن برای رسیدن به نتایج است. در واقع کند که مهمعمومی به ما یادآوری می

رچه مسیر طرح یک مسئله تا تبدیل شدن آن به سیاست، حائز اهمیت و دشوار است، اما دشوارتر از آن اجرای اگ

را  های متعددی از شکست اجرای سیاستترین کشورها نیز تجربهیافتهها است؛ آنچنان دشوار که حتی توسعهسیاست

 اند.در رزومه خود انباشت کرده

ورت مختصر ساختار سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد تشریح و نقاط قوت و ضعف شود به صدر این مقال تالش می

تر سند آن مورد تحلیل قرار گیرد. در پایان نیز با اتکاء به نظریه توانمندسازی حکومت پیشنهادهایی برای اجرای مطلوب

 ارائه خواهد شود. 

 ساختار و مفاد سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد

کلیدی  های اجرایی، اقداماتپیشگیری و مقابله با فساد مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاستسند ملی 

قانون »و بنیادین )بلندمدت(، اقدامات عملیاتی و ساختار است. تعریف ارائه شده در این سند همان تعریف ارائه شده در 

گونه فعل یا ترک فعل است که توسط هر شخص هر »است. بر اساس این تعریف فساد « ارتقای سالمت نظام اداری

حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم 

 «برای خود یا دیگری با نقض قوانین یا مقررات کشوری انجام پذیرد...

سازی ساختار و تشکیالت دولت، مدیریت تعارض منافع، اسبسازی، متنسازی، فرهنگاصول سند نیز مبتنی بر شفاف

سازی اطالعات در نظام مالی، نظارت موثر و برخورد قاطع است. در مسیر اجرای این اصول گزینی، یکپارچهشایسته

اد جها، استقرار دولت الکترونیک، ایهشت سیاست اجرایی ارائه شده است که شامل بازنگری در نظام مجوزها و استعالم



 

 

 

 

 

 

 1400مهر  30تا  24  | 67شماره  3

ترام ها، احپنجره واحد خدمات، به مشارکت طلبیدن مردم از طریق حمایت از افشاکنندگان، استفاده از ظرفیت رسانه

د گو کردن نظام اداری در برابر بروز فساهای ارزش و تأمین و پاسخآفرینان و کارآفرینان، توسعه رویکرد زنجیرهبه ثروت

 است.

ند نیز بر بازنگری در ساختار کالن دولت و گسترش بخش خصوصی و اصالح نظام اقدامات بلند مدت ارائه شده در س

گذاری از یک طرف، اصالحات در درون دولت با هدف تقویت ساختارهای نظارتی از طرف دیگر و در نهایت قیمت

 ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش نیروی متخصص تأکید دارد.

دستگاه  71بند )دستور(  84های دولتی است که در قالب دستگاه بخش اصلی این سند مربوط به اقدامات اجرایی

ماه پس  3دستور باید ظرف مدت  71کند. از این میان اجرایی و غیراجرایی را موظف به اقدام در مسیر اجرای سند می

( اجرا شود. 7817بند در مدت یک سال و دو بند در مدت یک و نیم سال )تا پایان  71ماه،  6دستور در  78از تصویب، 

 دستور و بند نیز سررسید مشخصی در نظر گرفته نشده است. 1برای 
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کند. بر اساس این بند ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی چارچوب ساختاری سند را ارائه می 74در نهایت ماده 

ند را اقتدار الزم برای اجرای مفاد سکند تا اختیار و تغییر می« آژانس پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی»به 

به دست آورد. همچنین یکی از دالیل اصلی ایجاد این ساختار ایجاد دستگاهی با هدف واحد است تا در برابر موضوع 

 مقابله با فساد پاسخگو باشد.

مجری این نهاد به صورت پردامنه مسئول پیشگیری از تعارض منافع ساختاری با رکن مجری و ناظر است. رکن 

سازی دستورکار مرتبط با هرگلوگاه، پیگیری اجرای دستورکار در نهادهای گانه، آماده71های بندی گلوگاهاولویت

ملکرد ها، رصد عربط و مدیریت ادراک جامعه از فساد را برعهده دارد. رکن ناظر نیز تعریف و بروزرسانی ساالنه گلوگاهذی

زان فساد و تضییع حقوق در جامعه را برعهده دارد. جلب همکاری نخبگان جمهور و پایش میمجری و گزارش به رئیس

 شود.و آحاد جامعه نیز وظیفه هر دو رکن قلمداد می

 پیدا و پنهان مدیریت تعارض منافع در سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد

ئت اصل دوم ابالغ شده به هیموضوع مدیریت تعارض منافع در سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد دیده شده است. 

تفکیک بخش عمومی و خصوصی و اتخاذ تدابیر ویژه در »دولت مدیریت تعارض منافع را مطرح کرده و توضیح آن را 

داند. در اصول ارائه شده در خود سند موضوع می« گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقیپیشگیری از شکل

 شود.می های گردان نیز به آن اضافهبستن درب

های سیاست اجرایی و اقدامات بلند مدت مورد توجه قرار نگرفته و بررسی سهم موضوع مدیریت تعارض منافع در بخش

ای و موردی مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان دهد که به صورت جزیرهاین موضوع در اقدامات اجرایی نیز نشان می

اتخاذ  ها ونامهی و وزارت بهداشت به صورت مشخص مکلف به تهیه آیینسازمثال تنها سازمان بورس، سازمان خصوصی

 اند.ترتیباتی در جهت مدیریت تعارض منافع شده

دهد که دولت به صورت دقیقی حساسیت عمومی در مورد وجود مصادیق تعارض ها نشان میتوجه به این سازمان

ای به آن دارد. بر این اساس وزارت امور اقتصاد و دارایی ها را احساس کرده است و توجه ویژهمنافع در این سازمان

مکلف شده است در مدت شش ماه مقررات مربوط به سازمان بورس را در جهت رفع کامل تعارض منافع تمامی مدیران 

 هایسازی نیز این وزارتخانه با همکاری دستگاهاندرکاران مورد بازنگری قرار دهد. در مورد سازمان خصوصیو دست

 تهیه کند.  «ها ممنوع استفهرستی از افرادی که معامله دولتی با آن» مرتبط موظف شده

شود. بر مبنای سند با توجه به ترین تأکید در بخش مدیریت تعارض منافع مربوط به بخش بهداشت و درمان میمهم

ان ممنوعیت اشتغال همزم تدوین دستورالعمل تفکیک کامل بخش دولتی و غیردولتی و»اثرات منفی تعارض منافع 

جمهوری سپرده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت حقوقی ریاست« افراد در این دو بخش

 شده است.
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( این سند دولت الیحه 7-1توان برداشت کرد، آن است که بر اساس بند )ای که به صورت ضمنی از سند مینکته

گذاشته و تکمیل و اثربخش کردن طرح مدیریت تعارض منافع را در دستورکار خود قرار  مدیریت تعارض منافع را کنار

 تری به قانونیتوان امیدوار بود که با همراهی دولت و مجلس در زمان سریعداده است. با مشخص شدن این رویکرد می

از این دو )طرح یا الیحه(، باید  ها و موانع هرکداممادر در حوزه مدیریت تعارض منافع دست یابیم. جدای از ظرفیت

 تالشی مضاعف در بهبود و ایجاد قانونی اثربخش در حوزه مدیریت تعارض منافع صورت پذیرد.

توان ادعا کرد که روح حاکم بر این سند بیش از آنکه متکی بر مدیریت مصادیق از طرف دیگر با مطالعه کل سند می

گر، لی حکمرانی )تفکیک بخش دولتی و خصوصی، بهبود مقررات تنظیمتعارض منافع باشد، به دنبال بهبود بستر ک

های الکترونیک و ایجاد شفافیت و غیره( است. گسترش دولت الکترونیک و حذف امضاهای طالیی، گسترش سامانه

ا بر ر این موضوع در ساختار اجرایی آژانس پیشگیری و مقابله با فساد هم خود را نشان داده است و تأکید عمده خود 

 گیری تعارض منافع ساختاری قرار داده است.جلوگیری از شکل

 های سند ملی پیشگیری و مقابله با فسادها و ضعفقوت

د که شود. ارائه یک سنهای این سند محسوب مینفس تدوین سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد خود یکی از قوت

دان منکند تا عالقهرض منافع به صورت خاص را نشان دهد کمک میانداز دولت به موضوع فساد به طور عام و تعاچشم

ای از اقدامات بلکه چارچوبی ساختارمند به موضوع بتوانند چارچوب مواجهه با فساد را نه در قالب مجموعه پراکنده

ف که از تکالیآفرینی بزنند. از طرف دیگر مجموعه مدونی فهم کرده و در مسیر اجرا، تعدیل و تقویت آن دست به نقش

ها را تعیین کرده باشد، امکان نظارت بر ها را مشخص کرده باشد و حتی زمان ثمر رسیدن آنوظیفه هریک از دستگاه

توان یک ارزیابی داشت نحوه مواجهه با فساد را نشان خواهد داد. سه ماه، شش ماه و یک سال پس از تدوین سند می

ها در موضوع مبارزه با فساد پیشرو ام یک به محاق رفته است، کدام دستگاهکه کدام یک از مفاد اجرا شده است و کد

 شوند.اند و کدام یک جزو شاگردان تنبل کابینه محسوب میبوده

تواند خود تبدیل به یک چالش و تهدید برای آن شود. ناظران عرصه حکمرانی در نظام سیاسی اما همین موضوع می

حتی قوانین هستند که هیچگاه پا را فراتر از آن نگذاشته و جنبه عملی به خود نگرفته ایران شاهد بسیاری از اسناد و 

 توان به نقطه قوت اصلی این سند یعنی ایجاد آژانس پیشگیری و مقابله به فساد رسید.است. با این حال از اینجا می

ز قبل نفعانی دارد و ارسید ذیویب میهایی که در نظام حکمرانی به تصواقعیت آن است که هرکدام از قوانین و سیاست

ود، شهای خصوصی فراهم میشود. بنابراین وقتی در برنامه سوم توسعه امکان ایجاد بانکها تأمین میآن منافع آن

د چرا انگیز نفعی را بر نمیآورند. اما قوانینی از این دست معموال عالقه هیچ ذیهای خصوصی نیز از دل آن سربربانک

 نفعهای مجلس بدون ذیشود. این قوانین معموال از مراجع باالدست یا طرحها از دل آن تأمین نمیع سازمانکه مناف

ها نیست، بنابراین پس از مدتی به طور کلی به محاق شوند و پس از تصویب دیگر کسی پیگیر آنمشخص طراحی می

 رود.فراموشی می
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ما را تا حدی  تواندهایی که برای آن برشمرده است، میبه خصوص با ویژگیایده ایجاد آژانس پیشگیری و مقابله با فساد 

 های زیر است:امیدوار نگه دارد. بر اساس سند این آژانس شامل ویژگی

 مأموریت یکتا؛ -

 متولی واحد و در نتیجه پاسخگو؛ -

 گری نهادهای نظارتی و نیز پیگیری تغییرات؛قدرت کافی برای بسیج -

 و باالدستی؛ فرابخشی، فرادستگاهی -

 جمهور؛اتصال مستقیم به رئیس -

 ساختار چابک و عملیاتی؛ -

 های اطالعاتی؛دسترسی به پایگاه -

 ربط.عدم ورود به اجرا و صرفا مطالبه اجرا از نهادهای ذی -

کند تا در های به خصوص دو مورد اول )یکتا بودن مأموریت و واحد بودن تولیت( به این نهاد کمک میچنین ویژگی

رد این سند دارای منافع سازمانی مشخص باشد. با این حال نباید به صرف چنین موضوعی موفقیت سند را قطعی پیشب

دانست، چرا که به عنوان مثال، نقش وزارت ارتباطات و شورای اجرایی فناوری اطالعات در موضوع پیشروی دولت 

به پیشبرد دولت الکترونیک در سنوات گذشته الکترونیک نیز به همین نحو بوده است، اما در نهایت کمک چندانی 

توان نکرده است. عالوه بر این، اگر بپذیریم که بسیاری از مفاد این سند دارای متولیان عمده دیگری نیز است، می

های در دنیای واقع غیرقابل اجرا خواهد بود؛ چرا که این سند شامل مأموریت« متولی واحد»مطمئن بود که ویژگی 

 ها، ایجاد پنجره واحد و غیره( است.اوتی )از بازنگری در مقررات تا ایجاد سامانهبسیار متف

با گذر از این نقطه قوت، باید اذعان کرد که نقطه ضعف اصلی این سند شمار متعدد تکالیف با سررسیدهای کوتاه است. 

های مهمی اه اجرا شود و ماموریتتکلیف از تکالیف این سند باید در مدت شش م 31همانطور که پیشتر بیان شد حدود 

 ای نهایتا دو ساله باید به ثمر برسد.چون اجرای پنجره واحد و مشابه آن در بازه

ی های درازنویس سند موضوعات جدیدی نیست و سالای از تکالیف ابالغی در پیشواقعیت آن است که بخش عمده

ز نبوده است. شکاف اجرایی موجود میان این سند و آمیکند، اما موفقیتنظام اداری برای اجرای آن تالش می

کند. از طرف دیگر، اگرچه به صورت ای را نسبت به اجرایی شدن آن مردد میهای نظام اداری ایران هر خوانندهواقعیت

ها در سند ذکر شود، اما همچنان این توان مشاهده کرد که تالش شده است نتایج نهایی هرکدام از فعالیتواضح می

توان با قطعیت انتظار دستیابی ها ارائه شده است که حتی در صورت اجرای آن نمیای از فعالیتسند در مقام مجموعه

دهد که ببینیم سررسید اختصاص داده به نتایج ضدفساد از آن داشت. این موضوع بخصوص زمانی خود را نشان می

 بینانه دست یافت.چارچوبی واقعشده به هر تکلیف بسیار محدودتر از آن است که بتوان به 
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 نظریه توانمندسازی حکومت در خدمت اجرای سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد

 ها و مسائلهای اجرایی حکومت را با چالشنظریه توانمندسازی حکومت به طور کلی به دنبال آن است که ظرفیت

 سیاست»ضوع اشاره دارد که در مواجهه با مسائل ها متناسب سازد. اصل اساسی این نظریه به این موروی آنپیش

 ها با توان اجرایی دولت است.نفعان و تناسب سیاستنیست، بلکه ایجاد نظم جدید در تعامل ذی« صحیح

توان اینگونه ترجمه کرد که مسئله اصلی های نظریه توانمندسازی حکومت درباره مبارزه با فساد در ایران را میآموزه

های اداری به طور خاص و بافت های صحیح نیست، بلکه باید با توجه به واقعیتفساد در ایران سیاستمقابله با 

ین نامیم. اولمی« انحراف مثبت»اقتصادی به طور عام به دنبال راهکارهای محلی گشت که ما آن را -اجتماعی-سیاسی

 ها است.تعیین ریشهگام مهم برای مبارزه با فساد تعریف دقیق مسئله و واسازی آن برای 

های پیشنهادی و تعیین دقیق رابطه آن با موضوع ما یعنی فساد باید در اولویت محوری سیاستبه زبان ساده مسئله

 ها و بازنگری در مقرراتها ناظر بر ایجاد سامانهدهد که عمده آنقرار گیرد. بررسی تکالیف ارائه شده در سند نشان می

تر آنکه اکثر مفاد سند حتی در قوانین نیز بوده است، ها با فساد چگونه است؟ از همه مهمز آناست، اما رابطه هرکدام ا

اما هیچگاه اجرا نشده است )برای مثال بنگرید به موضوع ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در برنامه توسعه پنجم(. 

اند، اما در نهایت مقام عمل هم قرار گرفته برخی از این موارد همچون توسعه دولت الکترونیک و پنجره واحد حتی در

 اند.اند هم در نهایت به نسخه ناقصی از آن رسیدههایی که اجرا کردهآن دستگاه

بنابراین، دولت سیزدهم در مقام تحول در حوزه مبارزه با فساد در اولین گام باید به این سوال پاسخ دهد که چرا در طول 

تر نیازهای آن همچون دولت الکترونیک، پنجره واحد و حتی خدمات کمفساد و پیش سال گذشته موضوع مبارزه با 01

به کمترین  7344بانی قانونی اخص در سال یبا پشت« سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات»ای همچون پیچیده

آن است که  ساد، سند پشتیبانتر از سند ملی پیشگیری و مبارزه با فتر مهماند؟ به عبارت سادهموفقیتی دست نیافته

 به این سوال پاسخ دهد.

ع نگاه برای دو نو « سازندها برای انجام کارهای بزرگ خود را توانمند میچگونه حکومت»( در مقاله 0174مت اندروز )

ی تغییر و دیگر« حل و رهبر محورراه»کند. یک نگاه تغییر حرکت به سمت اصالحات ساختاری را با یکدیگر مقایسه می

دهد. است. تفاوت این دو نگاه در پاسخ به چهار سوال خود را نشان می« محورانطباق تکرارشونده مسئله»مبتنی بر 

محور به تعامل جدید پیرامون مسائلی که به طور یح است، اما تغییر مسئلهحل محور به دنبال سیاست صحتغییر راه

 دهد.اند اهمیت میمحلی تعریف شده

نده داند، اما انطابق تکرارشورهبران متنفذ و مقتدر با جایگاه باال به پایین راه حامالن اصالحات می ،رویکرد رهبرمحور

حل کنند. از نظر اندروز، برخالف رویکرد راهکه نقشی کارکردی را ایفا میهایی از عامالن غیرمتمرکز است مبتنی بر گروه

آرام یابند. یعنی زمانی که آرامداند، تغییرات به تدریج وقوع میها میو رهبرمحور که زمان اصالحات را به هنگام بحران

اول برای اجرا و تثبیت تغییرات  شود. نگاه رویکردراهکارهای بدیل خود را نشان داده و با بافت اداری هماهنگ می

https://iran-bssc.ir/research-fields/problem-driven-iterative-adaptation-research-fields/19416/
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اق کند، اما رویکرد انطبمتکی بر همان رهبر متنفذ است که قدرت را در مسیر اجرای سیاست تا زمان مقتضی حفظ می

کنند و از طریق افزایش و گسترش مشارکت کارها از دل مسائل کشف میهایی است که راهتکرارشونده متکی بر گروه

 کنند.را تقویت میها روند اجرای سیاست

، درحالی که بردواقعیت آن است که یک نگاه به سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد نگاه ما را به سمت رویکرد اول می

حل مسئله فساد در ایران بدون تردید نیازمند نگاهی از نوع رویکرد دوم است. آژانس پیشگیری و مقابله با فساد پس از 

ای از ها را واسازی کند. شبکهدام خود مسائل اصلی و موانع پیشگیری از فساد را احصا و آنتأسیس باید در اولین اق

رهبران در سطح ارشد و میانی را شناسایی و با ایجاد ائتالف امکان کشف راهکارهای محلی متناسب را فراهم سازد. 

فساد موفق و رهبری اصالحاتی تأثیرگذار در  توان امیدوار بود دولت سیزدهم در مبارزه باتنها از این مسیر است که می

 نظام حکمرانی کشور را در میراث خود بگذارد.

*** 

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

رست د یریگمیاز علل عدم تصم یبخشدر توئیتی نوشت:  مصلحت نظام صیعضو مجمع تشخ، یلیجل دیسع  

 دیاراده مسئوالن دولت جدبا  میدواریاست که ام نفعانیذ یشور، تعارض منافع برخدرخصوص فعال شدن بنادر ک

 تعارضات رفع گردد. نیا

 عالوه دیباگانه نسه یقوا رانیروسا، معاونان و مدتاکید کرده  اصل نود مجلس ونیسیعضو کم، میرسلیآقام یمصطف 

 نهایخود باشند و جمع ا یهابنگاه ایو  یخانوادگ ،یمنافع شخص ریگیدار و پکه در حکومت دارند، عهده یبر سمت

 باشد. منوعمطلقا م دیبا

، اظهار داشت مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسی سبب شده عمران مجلس ونیسیعضو کماقبال شاکری،  

کشور کمک  ینظام مهندس یاعضا فراهم شود که بتوانند در ارتقا گرید یبرا ضاشکل گرفته و ف یتیریکه گردش مد

 کنند.

 یم مهندسدر آستانه انتخابات نظاخبر داده  یمنبع آگاه در وزارت راه و شهرساز کیخبرگزاری فارس به نقل از  

 یوزارت راه و شهرساز یانتخابات از سو نیحضور در ا یاز نامزدها یبرخ تیپروانه فعال قیسراسر کشور، حکم تعل

 صادر شد.

 071 تیصالحاستان تهران نظام مهندسی  ییاجرا ئتیه در انتخابات خبر داده رانیمهندسان ا یصدا یخبرگزار 

تعداد  نینفر کمتر شده است. از ا 07ها شده تیصالح دییتا یقبل ستیبا ل سهیتعداد در مقا نیاکه  شده دیینفر تا

 شده است. قیتعل داهایاز کاند گرینفر د 0کار و پروانه اشتغال به تینفر رد صالح 71

 1011 آبان 1رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی م
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 ها استمجلس به دنبال حذف تعارض منافع و رانت
 7811مهر  01ـ  (و خنداب جانیکم ،مردم اراک ندهینما) یمیاکبر کر یعل
  حقوقی و قضاییتعارض منافع در حوزۀ 

 

و قضات به شرکت در آزمون  ندگانیالزام نما نهیدر زم یاسالم یوبه مجلس شورادر خصوص مص یمیاکبر کر یعل
هم در م اریاز موارد بس یکیبوده و  هارانتپروانه وکالت، گفت: مجلس به دنبال حذف تعارض منافع و  افتیدر یبرا
وکالت  یکشورها افراد از مجرا یدر برخ .فضا است نیبردن تعارض منافع در ا نیکسب و کار از ب یفضا لیتسه نهیزم

موضوع در کشور ما متفاوت بوده و قضات  ،قضاوت کنند توانندیو با استفاده از تجربه خود م رسندیبه قضاوت م
 اشکال است. یتعارض منافع دارا منظرموضوع از  نیوکالت کنند؛ ا یبعد از بازنشستگ نندتوایم

اغل خاص مش یندارد افراد دارا یلیدل ،ستیمجدد قضات بازنشسته در حوزه وکالت ن تیمتناسب فعال یفعل طیشرا
ت که رانت اس ینوع نیکنند، ا افتیها پروانه وکالت درو سازمانها دستگاه یحقوق رانیمجلس و مد ندگانیمانند نما

 .شودیها و تعارض منافع حذف مرانت نیا یاسالم یبا مصوبه هفته گذشته مجلس شورا دشو یریاز آن جلوگ دیبا
 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 جذب پزشک تیظرف شیافزا دلیل مخالفت با ،تعارض منافع
 7811مهر  01ـ  (کارشناس اقتصادداریوش چیوایی )

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 نیانگیکه م ستیدرحال نیدرصد است. ا 1حدود  یزیچ تیهر ده هزار جمع نسبت به رانیآمار پزشک متخصص در ا
مقاومت  شده است. یو باعث ضعف ارائه خدمات پزشک میما کمبود پزشک دار یعنیدرصد است،  30اروپا حدود 

ت تعارض منافع مسئوالن وزارت بهداش زیاتفاق، به علت تعارض منافع است. منظور بنده ن نیوزارت بهداشت در برابر ا
 یآموزش پزشک تیبه ظرف یاطرفه کینگاه  کی مببرند. بلکه به نظر  یموضوع انتفاع مال نیاز ا کنمیو فکر نم ستین

و فشارها اثر خواهد کرد  هایفضاسازآموزش وجود ندارد. اما قطعا  یبرا تیاست که ظرف نیکشور وجود دارد و بهانه ا
 تیاما ظرف افتهی شینفر افزا 4111نفر به  0111از  یبیمارستان یهاتختخواهد کرد.  دایپ شیآموزش افزا تیو ظرف

 است که قبال بوده است. یپزشک همان رشیپذ
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 مدیریتی در نظام مهندسی شگردمقدمه  ،تعارض منافعدیریت م
 7811مهر  06ـ  (عمران مجلس ونیسیعضو کماقبال شاکری )

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

اعمال قانون است که توسط  مورد توجه قرار گرفته انتخابات نظام مهندسی دوره نیادر که  یاز موضوعات یکی
در  یصورت گرفته است. بحث تعارض منافع به صورت جد یاجع استعالمنظارت و مر  اتیو ه ینظارت یهادستگاه

 گرید یبرا اضشکل گرفته و ف یدر نظام مهندس یتیریامر باعث شده که گردش مد نیشده و ا یریگیها پاستان هیکل
 کشور کمک کنند. ینظام مهندس یاعضا فراهم شود که بتوانند در ارتقا

 خبرگزاری ایسنا 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/485834
https://www.icana.ir/Fa/News/485834
https://snn.ir/fa/news/970852
https://snn.ir/fa/news/970852
https://www.isna.ir/news/1400072618922/
https://www.isna.ir/news/1400072618922/
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 کشور  ینظام مهندس انتخابات ینامزدها یبرخپروانه  قیحکم تعل
 7811مهر  06ـ  خبرگزاری فارس

  مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزۀ 
 

 قیسراسر کشور، حکم تعل یدر آستانه انتخابات نظام مهندس یمنبع آگاه در وزارت راه و شهرساز کیبنا بر اظهارات 
منبع  نیگفته ا به صادر شد. یوزارت راه و شهرساز یانتخابات از سو نیحضور در ا یاز نامزدها یبرخ تیپروانه فعال
 یرسازراه و شه ریوز دیتعارض منافع مورد تاک نامهنیآئ یانتخابات بنابر اجرا یاز نامزدها یاپروانه عده قیآگاه، تعل

نام  شده، قیفهرست افراد تعل انیم در حضور در انتخابات است. تیرد صالح یحکم به معنا نیانجام شده است و ا
 ریم رضایعل دیکشور به همراه س یسازمان نظام مهندس یکنون سیو رئ یسابق راه و شهرساز ریاحمد خرم، وز

  .شودیم دهیتهران د یسازمان نظام مهندس یکنون سیرئ ،یجعفر
دهنده  یبه عنوان نامزد و را حضور در انتخابات تیعدم صالح یپروانه صورت گرفته به معنا قیگزارش فارس، تعل به

 خارج خواهد شد. یانتخابات نظام مهندس یافراد از فهرست نامزدها نیا یاست و اسام
 خبرگزاری فارس 

 

 

 است یباق یادیتعارض منافع راه ز شهیتا خشکاندن ر
 7811مهر  06ـ بیاد دیام
  کلیات تعارض منافع 

 

 انیمجلس در جر ندگانیکه نما ییتعارض منافع در کشور، قطع شد؛ جا یاز هفت سر اژدها یکیچهارشنبه گذشته 
ها ده یخوار ژهیو کیکرده و به  نییرا تع در آزمون وکالت رشیپذ طیشرا« کسب و کار یمجوزها لیتسه»طرح  یبررس

 درسیدادند، اما به نظر م انیپا یمهم خدمات یهااز حوزه یکیبه انحصار در  ندگانیهر چند نما دادند. انیپاساله 
 مشخص تیظرف ،یپزشک یهاهیسهم یکه برا یدر بدن دارد؛ پزشکان یادیز یهاهفت سر، جان یاژدها نیهنوز ا

دور ص ندیفرا ده،یچیو پ رشفافیسازوکار غ کی جادیبا ا یکه در سازمان نظام مهندس یمهندسان یبرخ کنند،یم
 دارو، تعارض منافع در نظام یایکنکور، ماف یایمحدود نگه داشته اند، ماف یرا در انحصار عده ا یساختمان یهاپروانه
 .گذار استونورود قان ازمندین یهمگ گریو چند حوزه د یگذارقانون

 تحلیلی قدس آنالین –پایگاه خبری  
 

 

 استان تهران ینظام مهندس ردتعارض منافع  یدارا ینامزدهارد صالحیت 
 7811مهر  06ـ  خبری صدای مهندسان ایرانایگاه پ
  شهرسازیمسکن و  ۀدر حوز تعارض منافع 

 

ساختمان استان تهران آغاز شده  یسازمان نظام مهندس رهیمد ئتیات هدوره انتخاب نینهم مهر 06صبح  4از ساعت 
 شده است. دیینفر تا 071 تیانتخابات استان تهران اعالم کرده صالح ییاجرا ئتیه روزیاست. بر اساس آنچه د

 تیصالح نفر رد 71تعداد  نینفر کمتر شده است. از ا 07ها شده تیصالح دییتا یقبل ستیبا ل سهیتعداد در مقا نیا
  شده است. قیتعل داهایاز کاند گرینفر د 0کار و پروانه اشتغال به

 خبرگزاری صدای مهندسان ایران)صما( 
 

http://fna.ir/4ber6
http://fna.ir/4ber6
http://qudsonline.ir/news/773341/
http://qudsonline.ir/news/773341/
https://www.samair.ir/67778
https://www.samair.ir/67778
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 در حوزه سالمت یتیریمد یکردهایتعارض منافع و رو
 7811مهر  06 ـ (بهستان پخش یسازمان ییمشاور اجراابوذر پرهیزکاری )

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

بب س یو پزشک ییبه خدمات دارو یدسترس وهیموجود در نظام سالمت کشور و افزون بر آن، ش یو ساختار مال شکل
به وجود آمدن روابط . رودیآنها به شمار م نیترحوزه شده که تعارض منافع از جمله مهم نیدر ا ییهاچالش جادیا

 دایپ تفیدر نظام سالمت کشور موجب ش یبر نظام مال اکمح یکردهایو رو یبر اساس ساختار کل یمختلف اقتصاد
 . شودینظام م نیدر ا تید و مشغول به فعالموجو نفعانیاز ذ یاریبس یها براکردن توجهات و نگاشته

از آن  یگذشته حاک اتیاما تجرب ست،ین یو شغل یاخود برابر با فساد حرفه یمقوله مهم تعارض منافع به خود اگرچه
عامل  فساد و سازنهیبدون شک زم تواندیم یاو منافع حرفه یبر سر منافع شخص یگروه ای یفرد یریاست که درگ

رو، به نظر  نیدر حوزه کسب و کار و مشاغل شود. از ا یاخالق یهااز چارچوب تیمسوول یخارج شدن افراد دارا
ممکن برساند، به  زانیل مرا در حوزه سالمت کشور به حداق یچالش اساس نیکه بتواند ا یکردیتنها رو رسدیم

است.  یتیریمد نینو یهاوهیو مطابق با ش یااخالق و آداب حرفه ،یمنطبق بر انتفاع عموم ییکاربستن ساختارها
 یهازمیدر کنار استفاده از مکان کیالکترون یهاپرونده جادیتحول سالمت و ا یطرح مل یریبتوان با از سرگ دیشا

بر  هیسالمت کشور )و نه فقط تک رهیدر زنج لیدخ یاعضا یشده با هماهنگ نیتدو یهاهمچون بخشنامه یکنترل
چالش تعارض منافع بر سر راه حوزه  جادیحوزه( بتوان مانع ا نیدر ا صالحیذ یهامسووالن سازمان یهادانسته

 سالمت کشور شد.
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 تعارض منافع مدیران دولتی ممنوع است
 7811مهر  01ـ  (اصل نود مجلس ونیسیعضو کم) میرسلیآقام یمصطف دیس
  تعارض منافع کلیات 

 

فرار » ،«یبه خاطر ارز چندنرخ اردیلیهزار م 76شدن  عیضا»اصل نود مجلس با اشاره به  ونیسیعضو کم ،میرسلیم
 یتعارض منافع و کاهش ارزش پول مل دهیگذشته، پد میدو سال و ن در «یتومان اردیلیهزار م 738از  شیب یاتیمال

 اصل نود در مورد تعارض منافع ونیسیعضو کم نیا شدن فساد دانست. کنشهیرا در گرو ر یشتیرفع مشکالت مع
 دیبان سه گانه یقوا رانی. رؤسا و معاونان  و مدندیآفریم یدولت رانیرا در سطح مد یمهم، انحرافات متنوع نیگفت: ا

ا خود باشند و جمع آنه یبنگاه ای یخانوادگ ،یمنافع شخص ریگیدار و پکه در حکومت دارند، عهده یعالوه بر ِسمت
 متعلقا ممنوع باشد. دیاب

 دیگانه نباسه یقوا رانی. روسا، معاونان و مدندیآفر یرا م یانحرافات متنوع یدولت رانیتعارض منافع در سطح مد
 خود باشند و جمع یهابنگاه ایو  یخانوادگ ،یمنافع شخص ریگیدار و پکه در حکومت دارند، عهده یبر سمت عالوه

 یمحصوالت صنعت یکشاورز یهاو نهاده ییدارو یهانهیاز مشکالت ما در زم یاریباشد. بس منوعمطلقا م دیبا نهایا
 ع است.تعارض مناف نیبرخاسته از هم یخارج یهاشرکت یهایندگیو نما

 خبر آنالین/  خبرگزاری ایسنا 
 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3808001-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3808001-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072719467/
file:///L:/My%20Images/Softwares/Crystal%20Reports%209/Folder/My%20Documents/Documents/Work%20Social%20Project/Works%20in%20MCLS/Refah/Conflict%20of%20Interests/خبرنامه%20هفتگی/67/khabaronline.ir/news/1565340
file:///L:/My%20Images/Softwares/Crystal%20Reports%209/Folder/My%20Documents/Documents/Work%20Social%20Project/Works%20in%20MCLS/Refah/Conflict%20of%20Interests/خبرنامه%20هفتگی/67/khabaronline.ir/news/1565340
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 است انیتعارض منافع در م
 7811مهر  01ـ  (خانه پرستار رکلیدب) مقدمیفیمحمد شر

  سالمت و درمان ۀز حوتعارض منافع در 
 

که در عموم جامعه  یکشور مخابره شده، اخبار یهاسال گذشته بارها در رسانه 4موضوع استخدام پرستاران در طول 

 رویخانه پرستار معتقد است، جذب ن رکلیاست اما دب ادیز اریبس هایکه تعداد استخدام کندیم جادیباور را ا نیا

 یهادر سال نیاند. همچندرمان شده ستمیهزار نفر وارد س 1بوده و کمتر از  زیاچن اریبس 16تا  10از سال  یانسان

وجه  چیسال گذشته به ه 4هزار پرستاران در طول  01اند. جذب هزار پرستار استخدام شده 01تا به امروز حدود  11

 . ستین یدرمان ستمیس ازیمناسب و منطبق بر ن

دولت  تیدر تعارض منافع دارد. اولو شهیاز استخدام نشدن پرستاران ر یتمام مشکالت ناش مقدم؛یفیبه گفته شر

 ستمیوارد س که یبزند. پول بیمردم پول به ج یماریاست که از ب نیپزشک ساالر به دنبال ا ستمیس ست،یپرستار ن

 یاثمره چیکه ه ییتست و داروها یکه برا یانهی. هزشودیخرج م دیدارو و تخت جد دیخر یبرا شودیدرمان کشور م

 نی. همچنمیاز هموطنان خود نبود یاریبس ریشاهد مرگ و م شدیپول صرف واکسن م نیشد، اگر ا نهینداشتند هز

 رائه شود.ا یبهتر تیفیو ک شریب یرویبا تعداد ن یشود تا خدمات پرستار نهیجذب پرستاران هز یبرا توانستیم
 خبرگزاری ایلنا 

 

 

 ستیو وزارت بهداشت قابل قبول ن یحضور توامان در بخش خصوص
 7811مهر  01ـ  (11اصل  ونیسیکم یسخنگو) علی خضریان

  حقوقی و قضایی ۀو حوز  مجلستعارض منافع در 
 

در  شدن گفت: مجلس لیوک یمجلس و قضات برا ندگانیدرباره حذف رانت نما سنایدر گفت و گو با ا انیخضر یعل
 نییتع رایهم اخت نیهم یبود با تعارض منافع مبارزه کند و برا نیکار به دنبال ا کسب و یصدور مجوزها لیطرح تسه

  ف کرد.شدن را حذ لیکو  یو قضات برا ندگانیرا از وکال گرفت و هم رانت نما تیظرف
 یدجاقشار مختلف مانند وکال ندارد، بلکه فقط در مبارزه با رانت  ایبا اصناف  یمجلس مسئله شخص ندگانینما

 نیما اا میاقشار احترام قائل ریقضات همچون سا یما برا مسئله است. نیگواه ا ندگانیهستند و حذف رانت خود نما
 . میریبگ دهیموضوع ناد نیها را در اکه تعارض منافع آن شودینم لیدل

ن، بعد از بازنشسته شدن بدون شرکت در آزمو توانستندیات مصورت بود که قض نیبه ا هیاز مصوبه مجلس رو شیتا پ
 یعنیه بود. کرد جادیا یمشکالت ،ییو مقامات قضا ندهایقضات با فرا ییموضوع با توجه به آشنا نیکنند که ا وکالت

 .کردندیها استفاده مبردن پرونده شیپ یشده بودند از روابط خود برا لیقضات که وک نیاز ا یبرخ
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1143651-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1143651-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400072719645
https://www.isna.ir/news/1400072719645
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 فعال شدن بنادر کشورمدیریت تعارض منافع راهکاری برای 
 7811مهر  01ـ  (مصلحت نظام صیعضو مجمع تشخسعید جلیلی )

  سب و کار و بازرگانیک ۀدر حوز تعارض منافع 
 

ت که اس نفعانیذ یشور، تعارض منافع برخدرست درخصوص فعال شدن بنادر ک یریگمیاز علل عدم تصم یبخش
 تعارضات رفع گردد. نیا دیاراده مسئوالن دولت جدبا  میدواریام

 مشرق نیوز 
 

 

 تاس یداروها به خاطر تعارض منافع و انحصارطلب نیمشکل فروش آنال
 7811مهر  01ـ  (یسب و کار در اتاق بازرگاناز ک تیحما تهیکم ریمد)ی محسن عامر

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

هزار داروخانه فعال در  73 نیمحاسبات منتشر کرده است، اعالم شده است که از ب وانیکه د یریطبق گزارش اخ
 نیاست که خودشان ارائه کننده مجوز هستند و ا یداروخانه مربوط به مقامات دولت 7111به  کیکشور، مجوز نزد

 است. بیتعارض منافع عج کی
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 ارتکاب فساد یهاگلوگاه نیترتعارض منافع مهم یهاتیموقع
 7811مهر  04ـ  (و اشتهارد سیکرج، فردمردم  ندهینما) یعسگر یمهد
  تعارض منافع کلیات 

 

مفسد  یتا کس میمنتظر بمان نکهیا یجا به ارتکاب فساد هستند. یهاگلوگاه نیترمهم تعارض منافع یهاتیوقعم
بردن  نینطفه فساد، بااز ب یریگاز شکل د،یجد یکردیبهتر است با رو م،یکن ییو قضا یسیشود و با آن برخورد پل

 ست.نوشته شده ا ینینچنیتعارض منافع با اهداف ا طرح .میکن یریفساد جلوگ یهاگلوگاه
 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 انتصابات همراه با تعارض منافعفراخواندن وزیر به دلیل 
 7811مهر  31ـ  هیریتحر یموسسه مطالعات

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

ته باشد داش یحکم نکهیاست، بدون ا هیپرحاش ریداماد وز« ش. ف»شود نام مستعار  یکه گفته م« ح»به نام  یشخص
ت، در هنگام انتخابات به آن توجه داش زین یسیالله رئ تیآ یوزارتخانه غرق در تعارض منافع که حت کیدر انتصابات 

ض انتصابات همراه با تعار لیرا به دل ریوز نیا یاسالم یمجلس شورا ندگانینماکند.  یرفت و آمد داشته، و دخالت م
 انیز پاا شیباشد و تا پ زدهمیشده در دولت س ضاحیاست ریوز نیفع به مجلس فراخوانده اند و امکان دارد نخستمنا

 کند. یسال با وزارتخانه مربوطه خداحافظ
 موسسه مطالعاتی تحریریه 

 

mshrgh.ir/1287675
mshrgh.ir/1287675
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/27/2592228
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/27/2592228
https://www.icana.ir/Fa/News/486324
https://www.icana.ir/Fa/News/486324
https://www.tahririeh.com/news/13373
https://www.tahririeh.com/news/13373
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 با اسم رمز تعارض منافع  یدخالت مشاوران امالک در نظام مهندس
 7811مهر  31ـ  (یمهندس نظام سازمان عضو) یمناجات داللهیدیس
  هرسازیسکن و شمتعارض منافع در حوزۀ 

 

 اتیصوصخ نیاز بارزتر یکیبه همراه داشت.  یاریبس یاستان تهران برگزار شد که اماواگرها یانتخابات نظام مهندس
 یبرا شهیاند اریبس یخاص بود که جا یداهایاز کاند تیامالک در حما نیانتخابات، حضور گسترده مشاور نیا

شود.  یمطرح م هیدو فرض م،یکن یعاقالنه بررس را کردیرو نیبرگزار کننده انتخابات دارد اگر ا یو مجر نیمهندس
 هیغابال یانتخابات دستور اجرا یمجر رایکمک گرفتن از مشاوران امالک است، ز یبرا دهایانداک میفرض اول تصم

 یبه دستمزد شرکت در جلسه آن هم هفته ا دیبا رهیمد تیبخشنامه تعارض منافع را صادر کرده که به ظاهر افراد ه
 ییبه مهندسان که توانا دیجد یراهکارها هیو ارا یصنف یباشند و صرفا جهت پز دادن به همکارها انعدو ساعت ق

 یخال بیمتوجه شده اند که پز دادن با ج کبارهیاند، اما  افتهیرا ندارند، در کارزار انتخابات سازمان حضور  یاداره زندگ
امالک پناه برده و از آنها درخواست کرده اند که به  نیرمشاو یعنیکننده  تیبه قشر حما نیاست. بنابر ا یکار سخت

ال چند س یمهندس ساختمان که ط کیاز  یشتریشبه ب کیبا نظاره، سود  توانیآنها راهکار بدهند که چگونه م
 سازد، برد و آنها را وارد گود انتخابات کردند. یرا م یساختمان

 تجارتوزنامه ر  

  

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد: وددر هفتۀ گذشته، 
 
 یعلم تئیعضو ه، نژاد میابراه یبورسان با عل یوگوگفت/  با درامد ثابت یهاتعارض منافع در صندوق 

 7811مهر  01وز / / بولتن نیو مشاور سازمان بورس و اوراق بهادار  فیشر یدانشگاه صنعت

 یپول از صندوق درامد ثابت شود؛ حت نیها ممکن است باعث خروج سنگتوسط صندوق هامتیق یدستکار
 بزند. بیآس هیبازار سرما تیبه کل تواندیمسئله م نیا

 
  7811مهر  06/  7شبکه /  تلوبیون/  هاحل؛ اقتصاد، مشکالت و راهتعارض منافع 

ن و تالش برای آپیامدهای  ،شده مروری بر مفهوم تعارض منافعکلیپ کوتاهی که در شبکه اول سیما پخش در 
 ن در طریق وضع قانون صورت گرفته است. آمدیریت 

 

 

  

https://www.pishkhan.com/news/243358/
https://www.pishkhan.com/news/243358/
https://bourseon.com/PdEa-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-
https://www.telewebion.com/episode/2678154
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 تعارض منافع همچون کودکی یتیمتحلیل فضای مجازی: 
 ؟دهندیمبه تعارض منافع اهمیت  واقعا  چه کسانی 

 
 محمد عادلی

 
بیست و دوم تا چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه کاربران به موضوعات  شنبهپنجدر هفته گذشته و حدفاصل روزهای 

 هازمونآمانند بحث تعیین ظرفیت پزشکی و یا وضعیت  هاآنکه بسیاری از  اندپرداختهدر مورد تعارض منافع  گوناگونی
به  ترشیپی گذشته بوده است. در این هفته سعی شده است به موضوعاتی که هاهفتهکانون وکال در ادامه اظهارات 

به مواردی مانند اظهارت مخالفان  توانیمات کمتر توجه شده است، پرداخته شود. ازجمله این موضوع هاآن
 .اندکردهتفاده اس نابجاواکسیناسیون کرونا و یا حامیان طرح صیانت اشاره کرد که از مفهوم تعارض منافع به شکلی 

 از مفهوم تعارض منافع سوءاستفاده

در  یناسیون کرونا حضورشانوجود دارند که با تسریع فرایند واکس ونیناسیواکسی ضد هاگروهدر کشورهای مختلف 

به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که از اساس با پزشکی  توانیمنیز شده است. این مخالفان را  ترپررنگسطح جامعه 

 مدرن و محصوالت آن مانند واکسن مخالفت دارند و گروهی که با واکسیناسیون مخالفتی نداشته و 
 
ایند با فر  صرفا

  رسدیم. در ایران نیز چنین مخالفانی وجود دارند اما به نظر اندمخالفآزادی افراد  اجباری بودن آن به دلیل نقض
 
 عمدتا

متعلق به گروه اول هستند و بیش از آنکه نگران حق انتخاب افراد باشند، با پزشکی مدرن مشکل دارند. در هفته گذشته 

در توییتر نیز نظرات خود را درباره این موضوع به  تبعبهگروهی از این افراد در مقابل مجلس تجمعی را برپا کردند و 

با  تعارض منافعهم برای مخالفت خود به بحث  هاآناشتراک گذاشتند. نکته جالب در این اظهارات این بود که 

دود کرونا در ایران به ح شدگانکشتهتعداد  کهیدرحالی نه به واکسن اجباری و فتنه واکسن ارجاع داشتند. هاشتگه

هزار نفر رسیده است، این افراد مدعی هستند که پیگیری واکسیناسیون فقط به علت تعارض منافع موجود در  521

 ی مالی مسئوالن آن است:برنفعوزارت بهداشت و 

گاه کار که از کار بگذره داد  .قداری تعارض منافع و یه تعدادی دالل گیر افتادیم، صدامونم به جایی نمیرسهوسط یه م» 

 .«نمیتونه جان آدمی رو جبران کنه و پیگیری قضایی هم

ت اما کماکان برخی قدر میریگیمو نتیجه  میسینویمخودشان  یهاگفتهجالب اینجاست که اطالعات را با منبع از » 

نفوذ  ، مسئله اصلیهاستواکسندرک و تحلیل ندارند، البته تعارض منافع فقط بخشی از ماجرای اشتیاق به فروش 

 «.یجماعت کنندیماست که عادی از کنار آن عبور 

  هاآنالبته مخالفت 
 
هم  هداشت جهانی رای مانند سازمان بالمللنیبو نهادی  شودینمبه مسئوالن داخلی محدود  صرفا

 :ندیگویمو از تعارض منافع در آن سخن  روندیمنشانه 

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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افع مالی و ایجاد شدید شائبه تعارض من کنندهنیتأمچهارمین  عنوانبهسازمان بهداشت جهانی با داشتن بیل گیتس » 

ل ورای امنیت سازمان ملبگوییم ش مثالا سیاسیه که  مرجع برای طرح ادعاهای علمیه و به همون اندازه نیاعتبارتریب

 «.اسرائیل رو محکوم نکرد یهاتیجنا

 خبرنامه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهوجود دارد و بارها نیز در  تعارض منافع در نظام بهداشت و سالمتهرچند 

ی مدیریت تعارض گذاراستیسکه چرا باید در کنار  دهدیمی نشان خوببهبه آن اشاره شده است؛ اما این سخنان 

 اند به بهانه آن هر رویدادی را به آن نسبت دهد.ی الزم نیز به جامعه داده شود که هرکس نتوهاآموزشمنافع، 

 داروخانه یا بنگاه اقتصادی؟ 

داروخانه، مشخص شد  صدور مجوز و در حوزه داروی کشورتعارض منافع  تیمحاسبات از وضع وانید یهایطبق بررس

داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای  470 نیمؤسسهزار داروخانه فعال در سراسر کشور،  73از حدود که 

، صدور مجوز و نظارت بر یگذاراستیسهای حاکمیتی داروخانه از کارمندان شاغل در پست 007 مؤسسعمومی و 

ها اشتغال دارند عنوان مسئول فنی در دیگر داروخانهبهنیز خش دولتی نفر از شاغالن ب 711امور دارو هستند. تعداد 

 نیرتمهماز یکی از  نکهیبااد. انتشار این خبر های حاکمیتی هستناز کارکنان شاغل در دستگاه هاآننفر از  66که 

ی ند و تنها عده معدودکه باید نتوانست نظر کاربران را به خود جلب ک چنانآنتجارب تعارض منافع پرده برداشت اما 

 نیز  هاآنبه آن واکنش نشان دادند که بیشتر 
 
به بازتاب خبر اکتفا کرده بودند. یکی از کاربران به نام مهدی کریمی  صرفا

 :سدینویمدر این مورد 

 چندین داروخانه تواندیمتعارض منافع هم مزخرفی بیش نیست، یعنی کارمند دولتی که در سازمان غذا و داروست » 

 «.توانندیمداشته باشد، گردنشان کلفت است 

 هانیکشیاپلی مجازی در هاداروخانهاین بود که برخی کاربران به مخالفت برخی مسئولین با ایجاد  تأملقابلاما نکته 

نه برای محافظت از سالمت مردم که به دلیل تعارض منافع و در  هاآناشاره داشتند و اظهار داشتند که علت مخالفت 

 :سدینویمراستای حفظ منافع شخصی بوده است. چنانچه حمید محمدی، مدیر اجرایی دیجی کاال 

های آنالین مجوز بدهند! تعارض منافع یعنی همان کسانی که قرار است به پلتفرم ؛مقام دولتی داروخانه دارند ۰۱۱۱» 

 «.فهمیمکاال و اسنپ را بهتر میمعنای تهدید سالمت مردم در دیجی اآلناست. ما  آورتأسفدر این ابعاد، 

 گسترش بنادر کشور در گرو مدیریت تعارض منافع

توسعه  انجمن رهیمدئتیهعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از اعضای هفته گذشته سعید جلیلی، 

ت. ادر کشور اشاره داشی کمتر موردتوجه یعنی نظام کشتیرانی و بنهاحوزهبه بحث تعارض منافع در یکی از  دریامحور

 که گفتیماظهارات او که در توییتر و اینستاگرام وی نیز منتشر شد، چنین 

دارای  ارسفجیخلایجاد مزیت رقابتی و تسهیالت الزم در بنادر جنوبی کشور نسبت به سایر بنادر کشورهای حاشیه » 

  هاآنافزاری است که برخی از الزامات نرم
ا
نه در این زمی هاسال متأسفانهدرست نیاز دارد و گیری به یک تصمیم صرفا

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/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/weekly-coi-newsletter/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/15850/
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لل بخشی از ع های قبل جبران شود.، تعللموقعبهتوجهی شده است؛ اکنون باید با اتخاذ تصمیمات سنجیده و بی

نفعان است که امیدواریم با اراده فعال شدن بنادر کشور، تعارض منافع برخی ذی خصوص درگیری درست عدم تصمیم

 «.ولت جدید این تعارضات رفع گرددمسئوالن د

این اظهارات در فضای مجازی و در بین کاربران واکنش خاصی را به وجود نیاورد که با توجه به تخصصی بودن حوزه 

ه مقابله ک شودیماما یکی از کاربران در پاسخ به وی یادآور  ؛یعنی وضعیت بنادر کشور دور از انتظار نیز نبود موردبحث

 ی سنگینی دارد:هانهیهزافع در این حوزه نیز نیاز به پرداخت با تعارض من

از آن است که با توصیه حل شود. باندهای مافیایی  تریبحرانخدا قوت جناب آقای دکتر جلیلی؛ مشکل تعارض منافع » 

گینی سن یهانهیهز هاآن. برای حذف اندکردهدر تمام بدنه نفوذ  ،اندکردهکه ایجاد  یاگسترده یهاشبکهقدرتمند با 

 «.باید پرداخت شود

 اولویت با کدام است: طرح صیانت یا طرح مدیریت تعارض منافع

ی کاربران است که به انحای هادغدغههمواره یکی از  طرح مدیریت تعارض منافعی مجلس ازجمله هاطرحپیگیری 

 لف خواستار رسیدگی به آن هستند. کاربران مخت
 
از این موضوع شکایت دارند که چرا با وجود اهمیت چنین  عمدتا

 ازنظری کارکم اصطالحبهو پیگیر تصویب آن نیستند. این  دهندینمموضوعی نمایندگان مجلس به آن بهای الزم را 

طرح  وصخصبهی دیگر هاطرحزان پیگیری نمایندگان در که کاربران آن را با می دیآیمکاربران زمانی بیشتر به چشم 

. چنانچه امیر ناظمی، معاون پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در توییتر خود به کنندیمصیانت مقایسه 

 :سدینویمپرداخته و  مسئلههمین 

 ح های کشور است.گذاری میان سیاستاولویت یحکمران نظامتوانمندی هر  نیترمهم» 
ا
 رضتعادر وضعیت فعلی  تما

تعارض منافع میان : ۰ نمونه گذاران وارون آن است؟ صیانت دارد، اما چرا اولویت قانون طرحمنافع اهمیتی بیش از 

 «.های داروییآپع در وزارت بهداشت و استارتفمنا تعارض: 2 نمونه؛ VOD/IPTVهای با سامانه مایصداوس

که حتی موافقان طرح صیانت هم برای مقابله با مخالفان خود دستاویزی بهتر از نکته جالب در این مورد این است 

بری از عدم وجود چنین قانونی را نفع هاآنو بدون ارائه هیچ مدرکی دلیل مخالفت  کنندینمتعارض منافع پیدا 

 :دانندیم

که  صیانت پای طرح ،درندیم یامسئلهدیگران را با انگ تعارض منافع در هر  قهیبرخی سالطین توهمی مجازی که » 

 «.تازند که شب به روزبا این طرح پیوندی دارد چنان می کهآید به هر چه و هر به میان می

مخالفت برخی )نه همه( افراد و خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی با طرح صیانت ناشی از تعارض منافع یا کینه » 

از  یاطالعیبسیاسی و جناحی و فکری( است نه جهل و  )اختالف نظرات شخصی با بعضی نمایندگان مجلس

 «.طرح سینوشیپ

 

https://iran-bssc.ir/activities/confrances/18922/
https://iran-bssc.ir/activities/confrances/18922/
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