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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ؟شودیمدرآمد: آیا مجلس در امتحان مدیریت منافع متعارض خود قبول 
 قرار گرفتن طرح شفافیت آرا نمایندگان در دستور کار مجلس 
 

  فرشته الهی
 

نتوانست  99بهمن  51و در  گذردیمآن  شدنمطرحشفافیت آرا نمایندگان موضوعی که نزدیک به یک سال و نیم از 
بسیار و تغییراتی که بر آن اعمال شده است در دستور کار  فرازوفرودحدنصاب مقبولیت را کسب کند، مجدداً پس از 

گفت با منافع نمایندگان گره خورده است و  توانیماین هفته مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است. طرحی که 
ع جدی تصویب و احیاناً اجرای آن خواهد بود. حال که دولت عزم راسخی در مدیریت تعارض تعارض منافع یکی از موان

منافع و مقابله با فساد از خود نشان داده است باید دید که رویکرد مجلس به این موضوع )شفافیت آرا( که گلوگاه 
 د بیرون خواهد آمد یا خیر؟پیشگیری از بروز تعارضات منافع است چطور خواهد بود؛ آیا از این آزمون سربلن

 

رفتار  یلطورکها، تصمیمات و بهاز فعالیت موکل اطالع دقیق حقوق، نیترییابتدادر روابط میان وکیل و موکل، یکی از 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز نقش وکیل مردم در حوزه منافع ملی  .وکیل خود در حوزه وکالت داده شده است

ر این اطالع داشتن عالوه باطالع دقیق داشته باشند،  هاآنو تصمیمات  هاتیفعالایستی مردم از را دارند بنابراین ب

  با ایجادها و تصمیمات کالن ملی، افزایش مشارکت مردم در فعالیت
ً
یک نظارت کارآمد بر روی نمایندگان مجلس و نهایتا

در  تواندیماز موارد مهمی که یکی  .خواهد شدمنجر به کاهش تعارض منافع در قوه مقننه افزایش کارآمدی مجلس 

آراء نمایندگان در صحن مجلس است، زیرا انتشار رأی هر نماینده به اعالم عمومی ، قرار گیرد مورداستفادهاین امر 

ده نماین عملکرد بتواننددهد تا قرار می)موکالن( دهندگان در اختیار رأی بسیار مفیدها و لوایح گوناگون یک منبع طرح

 موردبررسی قرار داده و وی را ملزم به پاسخگویی نمایند. در طول یک دوره را خود

در  کشور است تأثیرات مثبت متعددیهای مدیریت ترین تحوالت زیرساختی در حوزهیکی از بزرگ کهلزوم شفافیت آراء 

 بر خواهد داشت، ازجمله اینکه:

 ؛باعث منظم شدن صحن علنی و نمایندگان خواهد شد 

  ؛کندیممجلس را فراهم  سهیرئئتیهموجبات اعمال نظارت بیشتر 

  گیری شرکتتا با اطالعات کافی و کارشناسی در جلسات حضور داشته و در رأی کندیمنمایندگان را ملزم 

 کنند؛

 ؛شودیمتمام نهادهای کشور در شفافیت بیشتر  موجب ایجاد 

 ؛آوردیم فراهم را اری کشورگیری در مورد برخی از ایرادات ساختبحث و تصمیم 

 و  کندیمبدیل آن مردم و نخبگان کشور را متوجه مجلس و نقش بی... 
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 ماهبهمن 51طرح شفافیت آرا نمایندگان، اقدامی که برای ایجاد بستری شفاف و کارآمد در مجلس شورای اسالمی در 

وایت ر کمبود سه رأی نتوانست به تصویب برسد. تنها با  متأسفانهگیری به صحن علنی مجلس رفته بود برای رأی 5911

 صفحه در تهران مردم نماینده ،مالک شریعتیآنچه از ابتدا برای این طرح در مجلس یازدهم انجام شده را مردادماه 

 : بود شده یادآور و نوشته خود شخصی

ت، ح را نوشتم. با سه همکارم )نجابطر  سینوشیپ ،(نامهنییآ به مسلط) امیرآبادی دکتر با مشورت در اول، روزهای»
را  ندهینما 5۷۱متفکرآزاد و ایزدخواه( تا ساعت یک بامداد متن را نهایی کردیم. در جلسه بعد صحن علنی، امضای 

عادی  صورتهب چون هنوز طرحی در دستور نبود، برای بررسی دقیق، طرح .کردیم سهیرئئتیاخذ و طرح را تقدیم ه
ً یعنوان نماینده طراحان، تقر ارجاع شد. به نامهنییآ ونیسیکم سرعت اعالم وصول و بهثبت، به در همه جلسات  با

ها شرکت کردم. گزارش بسیار خوب کمیسیون، فردای روز پرالتهاب رد کلیات بودجه کمیسیون و نیز مرکز پژوهش
رأی کمتر از دوسوم حدنصاب الزم کسب کرد. بالفاصله  ۳ح، تنها گیری کلیات طر در رأی .به صحن علنی آمد 5۰۱۱

گیری شد ، رأی5۱۱ماده  5نماینده برای بازگشت به دستور، ارائه و تصویب شد. طبق تبصره  5۱۱درخواست بیش از 
 .زگشتدرصد تصویب شد و به کمیسیون با ۷۱صورت دوشوری بررسی شود. با بیش از تا در اولویت صحن قرار گرفته، به

شفافیت در دستور کمیسیون قرار گرفت، اما طرح دوفوریتی آقای صباغیان )الزام دولت به پاسخگویی تذکر  طرح اول
نامه اولویت یافت و االن به صحن رسید. شفافیت دوباره در دستور کار این هفته کمیسیون نمایندگان( طبق آیین

 «.پیش از رأی اعتماد، تصویب شود امیدوارم نهایی شده، .نامه قرار گرفته استآیین

به  رایندفشد و حتی اگر در کمیسیون نهایی می نشدطرح شفافیت آرای نمایندگان یک طرح فوریتی  نیز ازآناما پس

رأی اعتماد برسد؛ رأی اعتماد به کابینه سیزدهم گذشت و این طرح به آن به که  زمانی بوداز  تریصحن رسیدنش طوالن

ار شورای اسالمی قر  مجلساین هفته  دستور کارمتعدد سرانجام طرح مذکور در  یهابینشاز فراز و . پس مقطع نرسید

گرفته است و باید دید که آیا این بار نمایندگان در این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد یا نه؟ اکنون که دولت نیز با 

ر ارتباط با دو مقوله بسیار مهم مدیریت تعارض منافع و انتشار سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد عزم راسخ خود را د

 مقابله با فساد نشان داده است، مجلس نیز باید رویکرد خود را در این زمینه نشان دهد.

قدرت برای تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور، از آزادی بیان و حق  در دست داشتننمایندگان مجلس به علت 

و  شدن اعمال دولت شفافتوانند از اختیارات قانونی خود برای می بنابراینبرخوردارند؛  امور کشور تماماظهارنظر در 

 و ها بخواهند که اطالعات بیشتری در ارتباط با عملکردهای خود افشاسایر نهادهای حاکمیت استفاده نمایند و از آن

افزایش ار بسی یک موقعیت تعارض منافع درچنین با تصویب قوانین، احتمال قرارگیری یک نماینده نمایند. هم اعالم

ود این ای که نباید از آن غافل بشود. نکتهخود نمایندگان و اطرافیانشان را نیز شامل می ی باالخرهقانون هر؛ زیرا ابدییم

ان ن هم، اینام برد تعارض منافع بالفعلترین ریشه بروز عنوان اصلیتوان بهگذار را مینفع بودن قانوناست که ذی

از تصویب یا عدم تصویب یک قانون نفع ببرید یا مانع رسیدن ضرر به خود یا  یاندهینمامفهوم تعارض منافع است؛ اگر 

ضروری است که با طراحی سازوکاری برای شفافیت  رونی. ازانزدیکانش شود دچار موقعیت تعارض منافع شده است

http://fna.ir/3ow46
http://fna.ir/3ow46


 

 

 

 

 

 

 4 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

فافیت آرا خت که شرده و با فساد و تبعات بعدی آن به مقابله پردامجلس شورای اسالمی، زمینه تعارض منافع را از بین ب

 نمایندگان یک گام اولیه ولی بسیار تأثیرگذار در این زمینه است.

که واضح است شفاف شدن یا نشدن آرا نمایندگان پیوند عمیقی با منافع شخصی یا گروهی آنان دارد  طورهمانالبته 

عارض . تکندیمدر صورت تصویب، اجرای آن را بسیار پیچیده و با مشکل همراه  که این امر در ابتدا تصویب و سپس

 نرا شامل شود که  یاگسترده نفعانیذی بزرگ باشد و قدربه تواندیممنافع موجود در یک نماینده مجلس گاه 
ً
هایتا

 نارضایتی عمومی مردم فزایشااعتمادی، ناکارآمدی و بی آن عدم تصویب قوانین مفید و یا عدم اجرای قوانین،خروجی 

بود؛  لمسقابلگیری قبلی طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور تعارض منافع در نوبت رأیاست. 

 بر سر کلیات بوده و بگیری ، نماینده مردم تهران به این نکته اشاره کرده بود که رأیالیاس نادران چنانکه،
ً
عدازآن صرفا

ل شد. سؤاشد که بدین معنی است که تصویب جزئیات طرح به زمان نامشخص دیگری موکول میطرح دو شوری می

ماه در مجلس مانده و پخته نشده کی قرار است پخته شود. مگر چه قدر  ۹طرحی که »اساسی که نادران پرسید این بود 

مانده است؟ درواقع قرار است شور اول را رأی بگیریم و به مردم نمایش شفافیت دهیم و  دیگر از عمر این مجلس باقی

خواهیم درباره شفافیت حرف بزنیم اما اگر بعد آن را بایگانی کنیم و در اواخر مجلس دوباره آن را آورده و بگوییم می

 «.زئیات آن شویمگیری و آوردن رأی، بالفاصله وارد جصداقتی در کار است باید بعد از رأی

آباد به ظرف توخالی طرح شفافیت اشاره کرده بود که مواد ، نماینده مردم بستانغالمرضا نوری قزلجه از طرف دیگر،

ه است و تنها نکته جدید آن، این بود که آرای وکالی ملت )موافق، مخالف، ممتنع( این طرح چندان تازگی نداشت

یص اند )در صورت تشخای که برای آن گذاشتهشود که این ماده نیز با توجه به تبصره اعالم لوایح و هاطرح با رابطه در

 .خنثی شده استعماًل رئیسه( هیئت

د که این بار در پی داشته باشد، باید دی تواندیمی که شفافیت آرا نمایندگان بسیار مثبت راتیتأثبا تمام این تفاسیر و 

نمایندگان چه برخوردی با این طرح که اصالحاتی را نیز داشته است خواهند داشت و آیا تعارض منافع اجازه خواهد 

 شانیاصلوظیفه  داد تا نمایندگان تصمیم صحیحی اتخاذ کنند؟ امید است نمایندگان مجلس شورای اسالمی که

 در مجلس و آنچه یسازشفافحفاظت و حمایت از حقوق و منافع ملی است، گام بزرگی در این خصوص برداشته و با 

و حرکت صحیح به سمت  یگذارقانونموجبات افزایش اعتماد عمومی، تحول در نظام مدیریتی و  گذردیمآرائشان 

 ند.شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود نیتریاصلآرائشان را یکی از توسعه را فراهم آورند؛ نمایندگانی که شفافیت 

به عنوان یک نکتۀ پایانی باید توجه کرد که مجلس شورای اسالمی تنها ساختار شورایی در نظام جمهوری اسالمی 

و شوراهای  لسنیست. شورای نگهبان به عنوان یکی دیگر از ارکان قوۀ مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مجا

گیری کشور هست که شفافیت آرای نمایندگان این مجالس، مجامع و شوراها سازی و تصمیمکلیدی در ساختار تصمیم

 نیز نقش مهم و کلیدی در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حکمرانی ایران دارد. 

https://tn.ai/2445619
https://tn.ai/2445619
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15270/khabaronline.ir/news/1483133
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15270/khabaronline.ir/news/1483133
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 با رای مستقیم مردم انتخاب
ً
ساالری است، اگر در زمینۀ شده و نماد مردم مجلس شورای اسالمی به سبب آنکه اصوال

شفافیت آرا و مدیریت تعارض منافع اعضای خود پیشگام باشد، نویدبخش تسری این روند بر سایر ارکان نظام است؛ 

جانبه در تمام مجالس و مجامع دیگر نظام حکمرانی نیز پی گرفته شده و روندی که البته باید به صورت متوازن و همه

گری برای آن صورت گیرد؛ در غیر این صورت؛ چنانچه شفافیت آرای نمایندگان فقط به مجلس شورای اسالمی مطالبه

مند یکی از ارکان مند یا غیرنیتگیری راه نیابد، شائبۀ تضعیف نیتمحدود مانده و مطالبۀ شفافیت به دیگر ارکان تصمیم

منظر بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی به عنوان عصارۀ فضائل و  آید؛ رکنی که ازساالرانۀ نظام پیش میانتخابی و مردم

 خانۀ ملت خوانده شده بود. 

*** 

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

اشت و بهد ونیسیکم یاعضا یدر نشست تخصص هییقوه قضا سیرئ ،یااژه یمحسن نیحجت االسالم والمسلم  

ع تخلفات مربوط به تعارض مناف یبرا ینقد یمانند جزا نیقوان یبرخ نکهیا انیبا ب ،یاسالم یدرمان مجلس شورا

 ، بر لزوم بروزرسانی قوانین تاکید کرد. ستیطور صد در صد بازدارنده نبه

 یه ملنقش یو اجرا یریگیپ ،یهماهنگ یجمهور برا سیرئ ژهیو ندهیما، انیشیحسن درو نیاالسالم والمسلمحجت 

ها، شامل گلوگاه یسازمان بازرس هیسته هدباهدای  ضمن، ییاجرا یهاو مقابله با فساد در دستگاه یریشگیپ

حوزه بهداشت و درمان، اشتغال و های سیبآیکی از گفت:  بهداشت ریحوزه را به وز یو مشکالت اصل هابیآس

 .است یو خصوص یردولتیدر بخش غ یآموزش یهاو رده نیانتفاع مسئول

 یدارو نیسال گذشته پرمصرف تربا اعالم اینکه  بهداشت مجلس ونیسیکم سیرئ، یاریشهر ینعلیحس 

درمان  یبرا این دارو زیتجوبوده است، گفت:  فروش تومان اردیلیم ۹۸۹به  کیوده با نزدب ریویرمدس یکشوردار

 . از تضاد منافع است یکرونا، ناش

 "در حال حاضر"سازمان غذا و دارو  دیجد سییراعالم کرد:  یاهیوزارت بهداشت، در اطالع یمرکز روابط عموم 

 مطرح شده، انیبندانش یاهو ماه گذشته از شرکت باشدینم یو خصوص یشرکت دولت چیه رهیمد اتیعضو ه

 است.استعفا داده 

 6011آبان  69 - مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 مصداق تعارض منافع  ی،اشت در بخش خصوصاشتغال مسئوالن بهد
وزیر بهداشت، اللهی )بهرام عین -( کل کشور یسازمان بازرس سیرئ) انیشیحسن درو

 00۹۹آبان  ۸ـ  (درمان و آموزش پزشکی
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

 یسازمان بازرس هیبسته هد ،یککل کشور با حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش یسازمان بازرس سیرئ
 بهداشت اهدا کرد. ریحوزه را به وز نیا یو مشکالت اصل هابیها، آسشامل گلوگاه

حوزه بهداشت و درمان، اشتغال و های : یکی از آسیبانیشیحسن درو نیاالسالم والمسلمحجت
 قیاز مصاد یکی موضوع نیا .است یو خصوص یردولتیدر بخش غ یآموزش یهاو رده نیانتفاع مسئول

و  یردولتیوزارتخانه در بخش غ نیا نیمسئول نکهیتعارض منافع در حوزه وزارت بهداشت است؛ ا
  یکیناظر و منظور  کهی. هنگامشودیم یامر موجب عدم نظارت کاف نیاشتغال دارند که ا یصخصو

ً
شد، قاعدتا

 .ردیگیصورت نم ینظارت الزم و کاف
اکنون هر تعارض منافع گفت: هم یوزارتخانه در راستا نیا یهااستیبهداشت با اشاره به س ریوز

 یکه در بخش خصوص شوندیرا متعهد م یانامهثاقیم شود،یکه در مناصب باال منصوب م یریمد
 . نشود جادینداشته باشند تا تعارض منافع ا تیفعال

 ی قوه قضاییهپایگاه اطالع رسان 
 

 

 افسادز یبسترها نیاز مهمتر یکی« تعارض منافع»
 00۹۹آبان  ۸ـ  خبرگزاری ایرنا

 تعارض منافع های جهانی نمونه 
 

 تیممنوع نیچند بیتعارض منافع با تصو» ،«یستگیبر شا یمبتن یکارآمد و نظام استخدام یادار ستمیس» در کانادا
ظارت بر ن یالزم برا ینظارت یسازوکارها» جادیو ا «یپارلمان ندگانیدر رابطه با تعارض منافع سناتورها و نما یقانون

 .روندیبه شمار م یسالمت ادار شیمربوط به کنترل فساد و افزا نیاز ابزارها  و قوان یبرختنها  ،«یاحتمال یهاتخلف
 یو مردم مستقل یهانهاد تیمقابله با فساد، استفاده از ظرف یتجربه شده و موکد کارشناسان برا یاز راهکارها یکی

قل و مست ینهادها لیتشک یجنوبکره در ندارند. یرسم یبا نهادها یخاص یالتیو تشک یاست که رابطه ساختار
و  یفرهنگ یهاطیمح»و در  شودیم قیو تشو تیتقو شتریمبارزه با فساد، هر سال ب یردولتیغ یهاسازمان
هاست که کشور سال نیضمن آنکه ا دهند؛یروندان مدر خصوص مبارز با فساد به شه ییهاآموزش ،«یاجتماع

 مبارزه با فساد را برعهده دارد. یالمللنیب ینارهایها و سماز کنفرانس یاریبس یزبانیم
 یهاهرا نیاز موثرتر یکیبه عنوان  ایمعروف است در دن «یسوت زن»که به عنوان  یو حقوق یقیافراد حق یافشاگر

 .ستفساد مطرح ا یمبارزه و افشا
 خبرگزاری ایرنا 

 

https://dadiran.ir/news/99105
https://dadiran.ir/news/99105
https://plus.irna.ir/news/84522612
https://plus.irna.ir/news/84522612
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 هاخیریه در منافع تعارض هایموقعیت بر مروری
 00۹۹آبان  ۸ـ  (نهادمردم یهاو سازمان هیریپژوهشگر حوزه خصالحه دردکشان )

 تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی 
 

منتشرشده توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، به برخی مصادیق تعارض منافع در  رور سیاستیمدر 
  :ریه پرداخته شده استهای خیسازمان

 ازمانس مدیر و مسئول عنوانبه خصوصی یا دولتی بخش بازنشستگان حضور برای قانونی منع که رسدمی نظر به
 و اجتماعی فعالیت چون دانندمی رایج و طبیعی امری را هابازنشسته حضور روازاین. باشد نداشته وجود خیریه

. ودب خواهد جاری موقعیت این و ندارد فرهنگی و عرفی قانونی، نوعیتمم مختلف سنین در افراد برای نیکوکاری
 هایریهخ سایر برای آن پیامد اما کند؛ تأمین را آن منافع و شود خیریه مؤسسه ارتقاء باعث تواندمی افراد این حضور
 .کنند پیدا درش هاهمؤسس سایر از بیش سرعتی با اندتوانسته مؤسسات این چگونه که کند ایجاد ایشبهه است ممکن

 ولتید نهادهای با خیریه مناسبات در شفافیت است ممکن که است طوریبه هاخیریه در گردان درب منافع تعارض 
 ایجاد و قواعد تغییر. زنند برهم را بازیزمین و آیند وجود به هاخیریه در غیررسمی هایگروه و گیرد قرار الشعاعتحت

 بلندمدت در خیریه در دولتی نهاد بازنشسته مدیر حضور طریق از دولتی نهادهای با تعامل در ویژهبه میانی مسیرهای
 دهد؛ رارق تأثیر تحت را افراد اجتماعی مشارکت و بیاید پایین شدتبه اجتماعی سرمایه که است شده این به منجر

 فرد وسطت غیررسمی مناسبات در که داشت توجه نیکوکاری مؤسسات برخی به توانمی آن مصادیق دیگر از بنابراین
 دلیل به تاس ممکن و شدهتأسیس افراد این نزدیکان و فرزندان توسط که ایخیریه مثاًل،. شودمی هدایت بازنشسته

 و نندک گذاریپایه را خود انجمن زیادی بسیار سرعت با بازنشستگان روابط نبودن مندضابطه و اطالعاتی رانت
  .دهند انجام را دولتی مراکز هایپروژه

 لیبه دل که شودیتعارض منافع بالفعل م یزمان ژهیوبه یدتیو عق یاسیس یهاحضور افراد متعهد و وابسته به گروه
محرومان  نیب عیتوز یبرا یغاتیرا همراه با بروشور تبل یتیحما یهاموردنظر، بسته یدایفرد به احزاب و کاند یوابستگ

 یاسیگسترده است و افراد وابسته به جناح س اریدر جامعه بس یتیوضع نینچ امدیمؤسسه بدهد. پ انیو مددجو
رخوردار را و کم ب نینشهیقصد گره خوردن با جامعه حاش یریبه تعب هیریو خ کوکارانهین تیفعال قیممکن است از طر

 مند شوند.قشر بهره نیا تیکشور از حما یو اجتماع یاسیحساس س یهاتیداشته باشند تا در موقع
 یفشاکه عالوه بر ا شودیم شنهادیپ هیریخ یهادر سازمان یو مذهب یاسیس یهایبا توجه به حضور افراد با وابستگ

 گاه،یهستند و در احزاب مختلف کشور جا یاسیو س یحزب یهاتیکه آنان همواره مشغول فعال یمنافع، در موارد
و  یاسیرسیغ یهادر سازمان رهیمدئتیاز ه یعضو ای ریعنوان مدها بهکم از حضور آنو نظر دارند، دست یرأ

 یهاتیو احزاب با فعال یاسیس یهاگروه نهیارتباطات و منافع فرد در زم یهرروشود. چون به یریالمنفعه جلوگعام
 نینچ رایز ستین تیریدشوار است و قابل مد یامر هایریگمیآن در تصم کیخورده و تفکگره یـ خدمات یاهیریخ

 ست.ا شدهلیتبد یکوکارین تیها به اهداف خود در قالب فعالاحزاب و گروه دنیرس یبرا یریبه مس ییهاتیفعال
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/other-fields/19643/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/other-fields/19643/
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 تعارض منافع یسازمان غذا و دارو با چاشن دیجد سیانتصاب رئ
 00۹۹آبان  ۹ـ  جامعه خبری الف

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

 یوخبر از س نیسازمان غذا و دارو منتشر شد و ا سیو رئ ریبه سمت معاون وز ییخبر انتصاب بهرام دارا شیپ یچند
داروساز  ریغ یانتصاب فرد یبهداشت برا ریوز لیرا تما بیعلت تکذ یشد، برخ بیوزارت بهداشت تکذ یروابط عموم

سهام  ای رهیمد اتیعضو ه ییدر سه شرکت دارو ییچرا که بهرام دارا دانستندیت تضاد منافع میبر رعا دیبه منظور تاک
سازمان غذا و دارو منصوب  سییبهداشت به عنوان ر ریوز یالله نیع یاز سو ییبهرام دارا تیدار است، اما در نها

 ییدارو نگیبرکت( و معاون هلد ییدارو نگیهلد رمجموعهیشرکت البرزدارو )ز رهیمد اتیعضو ه ییدارا بهرامشد.
 است. برکت 

بهداشت با اسم مستعار منتشر شده بود که واکنش وزارت  ریبر انتصاب داماد وز یمبن یهم اخبار شیروز پ چند
ر د رانیروند انتخاب و انتصاب مد»وزارت بهداشت اعالم کرد:  یداشت و مرکز روابط عمومرا به دنبال  هایبهداشت

و  زدهمیدولت س یهابر اصول و ارزش یمبتن یرساال  ستهیشا یبر مبنا ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 «.است" بوده یدولت مردم رانی"عهدنامه مد یارهایمع

عارض است که ت نیوزارت بهداشت ا استیگفت: س ییدارو شگاهینما کیاز  دیزدبا هیبهداشت در حاش ریوز نیهمچن
که  هم اعالم کرده بود نیاز ا شیبهداشت پ ریوز .میریگیدر نظر م یپزشک زاتیو تجه ییدارو یهامنافع را در شرکت

 نهاد و چیس در هکه از آن پ کنندیرا امضا م یانامه ثاقیم یتیریپست مد یوزارت بهداشت پس از تصد رانیمد
 نداشته باشند تا تضاد منافع وجود نداشته باشد. تیخود فعال یتیریهمزمان با پست مد یموسسه خصوص

سهام  ایاستعفا دهد  ییاز سه شرکت دارو هاینامه وزارت بهداشت ثاقیسازمان غذا و دارو بنابر م دیجد سییر دیبا حاال
 .ردیخود را بفروشد تا تضاد منافع صورت نگ

 تحلیلی الف –جامعه خبری  

 

 

 دهددر صنعت دارو را نمیها بردن رانت نیاز ب یتعارض منافع اجازه
 00۹۹آبان  ۹ـ  (یاسالم یمجلس شورا سیرئ بینای )عبدالرضا مصر

  سالمت و درمان ۀتعارض منافع در حوز 
 

ا ب دهد،یرا نمکار  نیتعارض منافع اجازه ا ست،یها نبردن رانت نیمند از بعنوان عالقه چیسازمان غذا و دارو به ه
 باشدیم ییشرکت دارو 0۱اسبق وزارت بهداشت و غذا و دارو صاحب  رانیاز مد یکیاعالم کنم  توانمیسند و مدرک م

 کندیخود وارد م یشرکت خصوص قیرا از طر داروهافرد  نیا است. یشرکت دولت کی رعاملیدو وارد کننده دارو و م
خود،  یاز شرکت خصوص یواقع متیبرابر ق ۰۹آن است هزار و  ملرعایکه خودش مد یو به واسطه شرکت دولت

عنوان کرد تا دارو مانند همه  رهینجقطع ز  توانیاست، راهکار را م اریها بسنمونه نیالبته از ا کندیم یداریخر
 کنند. نیا تأمشدگان خود ر  هیب یموظف شوند تا دارو هامهیوارد کشور شود و ب یو قانون یاصل یاز مباد گرید یکاالها

 خبرگزاری شبستان 
 
 

https://www.alef.ir/news/4000809058.html
https://www.alef.ir/news/4000809058.html
http://shabestan.ir/detail/News/1111060
http://shabestan.ir/detail/News/1111060


 

 

 

 

 

 

 

 1400آبان  15تا  9  | 69شماره  9

 

 ستین یشرکت چیه رهیمداتیضو هعسازمان غذا و دارو،  دیجد سییر
 00۹۹آبان  ۹ـ  وزارت بهداشت یو اطالع رسان یمرکز روابط عموم

  سالمت و درمان ۀتعارض منافع در حوز 
 

زمان سا دیجد سییر ،ییاعالم کرد: دکتر بهرام دارا یاهیوزارت بهداشت، در اطالع یو اطالع رسان یمرکز روابط عموم
 یهاباشد و ماه گذشته از شرکتینم یو خصوص یشرکت دولت چیه رهیمد اتیغذا و دارو در حال حاضر عضو ه

 یلمع اتیبه عنوان عضو ه ییدکتر دارا تیاصوال فعال است. دهیمطرح شده، استعفا داده و خارج گرد انیبندانش
 ینداشته و در جهت اهداف ذات یدولت تیمسئول نهگوچیکه ه یدر برهه زمان انیبندانش یهاگسترش شرکت یبرا

ها بعد از شرکت نیاستعفا و خروج از ا ندیفرآ بوده است. یو فناور دیگسترش تول یدانشگاه برا یعلم اتیه یاعضا
 یتح یاقتصاد تیفعال گونهچیه شانیو ا دیبه چاپ خواهد رس یها در روزنامه رسمثبت شرکت یمراحل قانون یط

 ندارد. زیداروخانه ن در حد داشتن
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 نظام مهندسی هرمزگان رهیمد أتیهحضور کارمندان دولت در 
 00۹۹آبان  ۹ـ  خبرگزاری فارس

 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 
 

 نیسازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در حالی برگزار شد که در ا رهیمد أتیانتخابات ه شیچندی پ
ه اند کسازمان جای گرفته نیا رهیمد أتیشوند در هدولت محسوب می یسمشود افرادی که کارمند ر می دهید انیم

اند که خود سازمان خصوصی در آمده نیا رهیمد أتیه تیبه عضو افرادی اساسی است. نقانو 5٤5منافات با اصل 
به  نیا هنهادهای وابسته به دولت هستند ک گریکارمند رسمی د ایهای دولتی و شرکت رعاملیو مد رهیمد أتیعضو ه

 قانون اساسی است. 5٤5معنای دور زدن اصل 
 خبرگزاری فارس 

 

 

 ی تابعه هاو صندوق تامین اجتماعیتعارض منافع در سازمان 
 00۹۹آبان  ۹ـ  (یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوزالله عبدالملکی)حجت

  کار و رفاه اجتماعی ،در حوزه تعاونتعارض منافع 
 

حکم  درمنصوب شد.  تابعه یهاو صندوق یاجتماع نیسازمان تام یامنا ئتیه ریدببه عنوان  ینوذر یاحمد خان
 یدر راستا یاقدامات مقتض یرو سا یو فن یدر عملکرد مال تیشفاف ی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیو انتصاب
 به عنوان وظایف هااز تعارض منافع در سازمان و صندوق یریعدالت و جلوگ ت،یتابعه. شفاف یهابنگاه ییهم افزا

است و  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یقتصاداکنون معاون امور ا ینوذر یاحمد خانمحوله اعالم شده است. 
 )ره( کشور بود. ینیامداد امام خم تهیکم یشغل یراهبر رکلیمد نیاز ا شیپ

 ، کار و رفاه اجتماعیپایگاه اطالع رسانی وزارت تعاون 

 

https://www.isna.ir/news/1400080906759
https://www.isna.ir/news/1400080906759
https://www.farsnews.ir/hormozgan/news/14000809000027
https://www.farsnews.ir/hormozgan/news/14000809000027
https://www.imna.ir/news/532341
https://www.imna.ir/news/532341
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 ندارد یبازدارندگ ینقد مهیمجازات تعارض منافع صرفا با جر
 00۹۹آبان  ۹ـ خبرگزاری تسنیم 

 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 
 

ت و بهداش ونیسیکم یاعضا یدر نشست تخصص هییقوه قضا سیرئ ،یااژه یمحسن نیحجت االسالم والمسلم
 تخلفات مربوط به تعارض منافع یبرا ینقد یمانند جزا نیقوان یبرخ نکهیا انیبا ب ،یاسالم یدرمان مجلس شورا

 کرد. دیو تورم تأک طیمتناسب با شرا نیقوان نیا یروزرسانبهبر لزوم اصالح و  ست،یطور صد در صد بازدارنده نبه
 ریو تقص به قصور یدگیدر رس یبهداشت و درمان مجلس خواستار برخورد صنف ونیسیکم سیرئ یاریشهر ینعلیحس

مجازات  نییو تع ییقضا یدگیو رس یها شد و گفت: بازداشت فورپرونده نیشدن ا یفریاز ک زیو پره یدر حوزه پزشک
موضوع به  نیو ا آوردیم نییسخت را پا یهایانجام جراح یها براآن یریپذسکیر یپزشک یهادر پرونده یکشور
 در حوزه تعارض منافع در حوزه سالمت یحکومت راتیتعز نیقوان یندانستن برخ« دارندهباز »با  یواست. مارانیضرر ب

ذب و که امکان ج یپزشک النیالتحصدرباره فارغ یقانون عدالت آموزش یشد، اجرا نیقوان نیدر ا یخواستار بازنگر
 سیرئ یهادرخواست گریاز د کنند طبابت توانندیتعهد خدمت در مناطق محروم نم لیندارند و به دل یاستخدام دولت

 بهداشت و درمان مجلس بود. ونیسیکم
 ندهینما یصالح نیاصفهان خواستار برخورد با تعارض منافع در حوزه سالمت شد و دکتر پرو ندهینما یخیزهرا ش

 شد. نیسقط جن یداروهافروشندگان  ژهیدارو به و انیمبارکه خواستار کوتاه کردن دست دالالن و قاچاقچ
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 یپزشک یاریدوره دست تیوضع لیعدم تبد ، عاملتعارض منافع
 00۹۹آبان  00ـ  (ارانیدست یصنف یکارگروه درمان شوراها ریدب)سلحشور  یعل
  سالمت و درمان ۀتعارض منافع در حوز 

 

 مشکالتاز  یآموزش یهاگروه رانیاز اندازه مد شیب اراتیو اخت یاریدوره دست یآموزش کولومینشدن کور ییاجرا
عارض ت یپزشک یاریدوره دست تیوضع لیعدم تبد لیاز دال  است. به شغل یاریدوره دست تیوضع لیسد راه تبد

 ریدکه م یداده شده تا حد یبه گروه آموزش یحد و مرز یب اراتیختا یآموزش نیاست. در قوان یمنافع در گروه پزشک
هم عمل کند. ضمن  یخالف مصوبات آموزش رهیو غ یمرخص ،یکار یهاکیچرخش کش نهیدر زم تواندیگروه م

  اند.نشده یها سال هاست که بازنگر کولومیاز کور یبرخ نکهیا
تناقض وجود دارد که اگر  کیندارند. در واقع  یگرید یتمام وقت هستند و حق کار کردن در جا یپزشک ارانیدست

ام . اگر فرد تمشودیفرد شغل محسوب نم یا براچر  کندیفرد دانشجو است چرا تمام وقت است و اگر تمام وقت کار م
خود را بهبود  یاقتصاد تیکار کند و وضع یگرید یجا مه یعموم یپزشک کیبه عنوان  توانستیوقت نبود م

 ببخشد.
 بان ایراندیده 

 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/09/2599551
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/09/2599551
http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/119756-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/119756-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/119756-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/119756-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 تعارض منافع کارمندان دولت در مجلس
 00۹۹آبان  00ـ  (حاکمیت و جامعه کارشناس مرکز توانمندسازیراضیه شیخ رضایی)

 تعارض منافع در مجلس 
 

دان حضور کارمن به «یو شرکت یدولت ،یجهان یتعارض منافع در حکمران»در کتاب  خودبرائندل و استاتزر در مقاله 
کارمندان دولت  رایمنجر به تعارض منافع شود ز تواندیحضور م نیننه پرداختند که ادولت در مجلس و قوه مق

ض قوا به منظور کاهش تعار کیتفککنند.  یگذارهمکارانشان قانون ایخود و  ندهیمنافع آ یبرا یبه نحو توانندیم
طور  که به یدر مورد افراد دهیا نیاما ا شودیدر نظر گرفته م یتیاز سوءاستفاده از اقتدار حاکم یریمنافع و جلوگ
 کیتفک نیهمچون انگلستان ا یوجود دارد. در کشور یمختلف یکردهایرو رند،یگیقرار م گاهیدو جا نیهمزمان در ا

ود و در ش یگذارنامزد انتخابات مجلس قانون تواندیچنانکه کارمند دولت نم شودیم یریگیپ یها به طور جدنقش
 هم نماز سمت خو دیصورت با نیا

ً
حال،  نیداشته باشد. با ا ییادعا ینسبت به شغل دولت تواندید استعفا دهد و بعدا

 یطرفیب جادیکارمند دولت و قانونگذار ا یهانقش کیاز تفک هدف وجود ندارد. یموانع نیچن شیدر آلمان و اتر
در بخش  یور کارمندان دولتوجود دارد که حض زیادعا ن نیا گریو کاهش تعارض منافع است اما از طرف د یاسیس

 یاستفاده شود و نها یگذاردر قانون یتا از تخصص بخش دولت شودیباعث م یگذارقانون
ً
 یرآمدکا شیمنجر به افزا تا

 حضور کارمندان دولت در قوه مقننه به چه تیکه وضع پردازندیمسئله م نیمقاله به ا نیدر ا سندگانینو دولت شود.
قرار  یمورد بررس یتجرب یهاافتهی نیمرور شده و همچن یها و مالحظات نظراستداللکار  نیا ینحو است. برا

 گذار پرداخته شده است.قانون ینهادها درکارمندان دولت  یهمکار یامدهایبه پ زیمقاله ن یاند. در انتهاگرفته
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

 

 پذیرش دانشجو تیظرف شیافزا مخالفت با لیدل ،تعارض منافع
 00۹۹آبان  00ـ  (مردم مهاباد ندهینما) جالل محمودزاده

  سالمت و درمان ۀتعارض منافع در حوز 
 

 رند،یگیا مر ی افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در وزارت بهداشت که اکثرا پزشک هستند جلو ییهایبه نظر من الب
افع مطرح تعارض من نجایا ابند؛یش یافزا ندهیدر آ شانیبه درآمدشان لطمه وارد شود و هم رقبا ترسندیکه م یپزشکان

 شود. ادیاجازه ندهد تعداد دانشجوها ز بهداشتاست  و تعارض منافع سبب شده که وزارت 
 ازیمختلف اعالم ن یهاشتهاست که وزارت بهداشت به وزارت علوم در ر  نیتعداد دانشجو ا شیافزا یاز راهکارها یکی

در مراکز شهرها  شتریمحروم کمتر وجود دارند و ب یدر شهرها یپزشک یهامتأسفانه دانشکده یکند؛ از طرف
 کند.   تیهر استان هدا یرا به سمت شهرها یراپزشکیو پ یپزشک یهااست که دولت رشته نیا اشمهاند و الزپراکنده

نکردند  رییتغ رندگانیگمیتصم نکهیا لیدولت هم به دل نیمقاومت کردند؛ در ا نهیزم نیها در ادولت  همهتا حاال که 
است  نیا زدهمیما به دولت س شنهادی. پشودیانجام نم نهیزم نیدر ا یدیاست، اتفاق جد یو تعارض منافع هنوز باق

شگاه دان یدانشجو برا رشیپذ نیو همچن ندهیسال آ یدر کنکور سراسر یپزشک یهادانشگاه  هیسهم تیکه ظرف
 دهند.  شیآزاد را افزا

 روزنامه رسالت 

 

https://iran-bssc.ir/?p=19750
https://iran-bssc.ir/?p=19750
https://resalat-news.com/?p=53216
https://resalat-news.com/?p=53216
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 های آشکار تعارض منافع در شبکه بانکیموقعیت
 00۹۹آبان  0۹ـ  خبرگزاری دانشجو 

  نظام بانکیتعارض منافع در 
 

 انیب انتویموضوع م نیا لیکه ذ یاست. مسائل یضعف بانک مرکزنقطه نیترمهم ،یبانک مرکز یحکمران ساختار
ان(، گرد یدرهاها و دولت، مساله از بانک یبانک مرکز )استقاللیو شخص یکرد، عبارتنداز: تعارض منافع سازمان

 ریگمیصمت یبودن شورا رمتخصصیغ ،یریگمیمو در نظام تص یضعف اقتدار نظارت ت،یعدم شفاف ،ییعدم پاسخگو
 برشمرد. توانیغلط را م یهامیبودن اتخاذ تصم نهیو بدون هز

 یرخب فهیهستند وظ یکه متشکل از شبکه بانک یخصوص یهاو کانون بانک یدولت یهابانک یهماهنگ یشورا
حضور مشترک در  نیبر ا. عالوهآورندیم دیها بر خود را دارند که عمال در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدنظارت

موارد  نیاز ا یکی نظار اتیدر ه یبانک مرکز سیمثال حضور رئ یبرا برد،یم نیارکان استقالل ارکان را از ب یبرخ
تعارض منافع آشکار وجود دارد. براساس  تیحداقل دو موقع یبا شبکه بانک یبانک مرکز یموضوع رابطه مال در ت.اس

 تیعبرداشت منتفع است و موقخصوص موارد مربوط به اضافهبه یاز تخلفات شبکه بانک یموجود بانک مرکز نیقوان
 یلدر شرکت م یو شبکه بانک یبانک مرکز رکمشت یسهامدار گری. از طرف ددهدیرا شکل م فهیتعارض درآمد و وظ

. آوردیم دیرا پد یگرمیو خودتنظ فهیتعارض درآمد و وظ تیبا دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقع کیانفورمات
و  یبکه بانکتوسط ش زانیم نیا نییاست و تع کیالکترون یبانک اتیاز عمل یها نسبتشرکت نیدرآمد ا گریدعبارت به

 .شودیمحسوب م یگرمیخودتنظ ینوع یرکزبانک م
 خبرگزاری دانشجو 

 

 

 تجویز رمدسیویر برای درمان کرونا، ناشی از تضاد منافع است
 00۹۹آبان  00ـ  مجلس( بهداشت ونیسیکم سیرئ) یاریشهر ینعلیحس
  سالمت و درمان ۀتعارض منافع در حوز 

 

 یناوابسته سهامدار نباشد تا زم یو شرکت ها یداروساز یباشد که در کارخانه ها یکس دیبا غذا و داروسازمان  سیرئ
 نشود. جادیشائبه تعارض منافع در جامعه ا ردیگیم میکه تصم

فروش. باز شاهد  تومان اردیلیم ۹۸۹به  کیبوده با نزد ریویرمدس یکشوردار یدارو نیسال گذشته پرمصرف تر
آن  یوزارت بهداشت بر عهده داشت که ط یو فناور یزاده، معاون پژوهشدکتر ملک یکه آقا یقاتیآن تحق دیهست

 یریتاث چینشان داد که ه شیآزما جینتا میدیقرار گرفت اما د شیمورد آزما ماریهزار ب ۳ یدارو بر رو نیمصرف ا نیا
ف آن بر مصر یاریندارد و بس یریکرونا تاث ینشان داد که بر رو ریویرمدس یبا آن که دارو کرونا ندارد. یماریب یرو

 شود و به نظرم قطعا تضاد یدارو همچنان با قوت و قدرت استفاده م نیکه ا دیدیحال، باز د نیگرفتند اما با ا رادیا
 یلمع تهیکم یما اعضا مد نظر باشد. نیا دیبا یجامعه پزشک ممنافع در همه جا و نه فقط در معاونت غذا و دارو در تما

ارو در د نیه هنوز اهستند ک یها مدعچگونه است،آن ایدر دن ریویکه مصرف رمدس میدیو پرس میستاد کرونا را آورده ا
 دارد. ریتأث هیمراحل اول

 خبرگزاری فارس 

 

https://snn.ir/fa/news/974209
https://snn.ir/fa/news/974209
https://www.farsnews.ir/news/14000811000050
https://www.farsnews.ir/news/14000811000050
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 یدر حکمران یتعارض منافع چونان تقاطع
 00۹۹آبان  02ـ  (و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندسازکارشناس ) فر سروش زهره
  تعارض منافعکلیات 

 

 برخورد محل عنوان به منافع تعارض به یشرکت و یدولت ،یجهان یحکمران در منافع تعارض کتاب اول فصل
 یساسا حقوق و یعموم المللنیب حقوق استاد ترزیپ آن بخش نیا سندهینو. است پرداخته گوناگون یهایحکمران

 یبرا شترکم یچارچوب به فصل نیا در تاس کرده تالش سندهینو. است اثر نیا راستاریو سر و سیسوئ بازل دانشگاه
 است تهپرداخ موضوع نیا به فصل نیا در یو.ابدیب دست یشرکت و یدولت ،یجهان یحکمران در منافع تعارض مطالعه

 یقاطعت مانند و برندیم نیب از را یجهان و یمحل ،یخصوص ،یعموم یفضاها در یحکمران کیتفک مسائل یبرخ که
 . کرد شارها آن با مبارزه یهایاستراتژ و منافع تعارض موضوع به توانیم جمله از ند؛ینمایم عمل یحکمران در

فرد  کیتعارض منافع  تیموقع نیمتعدد است. در ا انیکارفرما ایمتعدد  یهااز تعارض منافع، تعارض نقشک گونه ی
 یت برااس ییدانشجو یابیکه مسئول ارز یمثال استاد دانشگاه یبرا دو نقش را بر عهده دارد یطور آگاهانه و رسمبه

ـ کارفرماست  ،یگردبدهد. نوع  نامههیهم توص یورود او به بازار شغل در خدمت  کارگزار کیدر واقع  یعنیتعارض کارفرما 
 .قرار دارد تیموقع نیدر ا دهدیکه به هر دو طرف دعوا مشاوره م یلیمثال وک یدو کارفرماست برا

 وانمندسازی حاکمیت و جامعهت زکر م 

 

 

 انتصاب اقوام مسئوالن  انیپا وتعارض منافع  تیریطرح مد
 00۹۹آبان  0۰ـ  (یمردم سار ندهینما) یکارنام ییبابا یعل
  تعارض منافع طرح و الیحۀ 

 

 یو اجرا بیصوت یدر پ رانیمد تیفعال یبرا ییهاتیمحدود جادیا رامونیکه پ یدر پاسخ به ابهامات یکارنام ییبابا یعل
 نیبلکه در مورد روابط ب کند،ینم جادیخاص ا یتیطرح محدود نیتعارض منافع وجود دارد، گفت: ا تیریطرح مد

عم از انتصاب ا رانیبرخورد با تخلفات مد یبرا یتاکنون قانون نکهیضمن ا کند،یم یسازبدنه اجتماع شفاف با رانیمد
 ردیگیصورت م رانیمد رمجموعهیکه ز یاز اقدامات یرایها مطرح بوده و بسکه در دولت ییهاآقازاده ای ریمد کیداماد 

طرح از انتصاب اقوام  نیا اند.رابطه نداشته نیدر ا یمنع رانیوجود نداشته و مد برند،یو اقوامشان از آنها سود م
کرده و  یانگارموضوع جرم نیا یو برا آوردیآنها ممانعت به عمل م رمجموعهیز یتیریمد یهادر سمت رانیمد

 ای یببس یلیاز وزرا نسبت فام یکیآن با  رعاملیکه مد یکرده است.  اگر شرکت جادیا نهیزم نیرا در ا ییهاتیودمحد
اساس  برنده هم بشود بر یکه آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حت یداشته باشد و بخواهد در مناقصات ینسب

 بخش استفاده کند. نیا ازیمناقصه شرکت کند و از امتدر  تواندیدارد نم یلینسبت فام ریطرح چون با وز نیا
فان، مستضع ادیاعم از بن یردولتیغ یعموم یو نهادها یتیمختلف حاکم یهاطرح تمام مسئوالن فعال در  بخش نیا

در  یاعهمجمو چیرگرفته و هو ...را به طور عام درب هایاریو ده هایشهر، شهردار یشورا ،یاسالم غاتیسازمان تبل
 آن استثناء قرار نگرفته است.

 خبرگزاری خانه ملت 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/19773/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/19773/
https://www.icana.ir/Fa/News/487403
https://www.icana.ir/Fa/News/487403


 

 

 

 

 

 

 14 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 ها شده استتعداد پزشک شیتعارض منافع مانع افزا
 00۹۹آبان  0۳ـ  (یکارشناس حوزه پزشکملکی)

  سالمت و درمان ۀتعارض منافع در حوز 
 

 لیا، تماشور  نیدر وزارت بهداشت است و ا یگسترش آموزش پزشک یبا شورا ،یآموزش پزشک تیظرف شیافزا اریاخت

 یدرصد در حوزه پزشک ۷تا  ۱سال گذشته،  ۸تا  ۷ ی. البته به طور متوسط طددهینشان نم تیظرف شیبه افزا یجد

 .میه اداشت تیکاهش ظرف ز،ین یها مانند دندان پزشکرشته یخهرچند که در بر میداشته ا رشیپذ شیافزا یعموم

 شیر دادن افزاقرا اریکه در اخت رسدیو به نظر م کندیکشور را نم یفعل طیشرا تیکفا زین شیافزا بیش نیبه هر حال ا

 است.  یتعارض منافع جد کیبه خود پزشکان، دچار  یپزشک تیظرف
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 کاال یاحمل و نقل جاده یاز مشکالت اساس یکیتعارض منافع؛ 
 آبان  0۰ ـ (دارخچالی یهاونیرانندگان کام یصنفکانون  رهیمد ئتیه سیرئی )عبدالله خانعل

  در حوزۀ حمل و نقلتعارض منافع 
 

 س،یگوناگون رئ نیبا عناو رانیمسئوالن و مد ،یهمه ساختمان، ارگان، سازمان و ادارات دولت نیبا وجود ا نکهیا لیدل
متفاوت،  یمقررات، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ن،یقائم مقام، معاون، دکتر، مهندس، کارشناس، قوان

د شو یعوامل م نیعملکرد مجموعه ا جهینت  ست؟یچ شود، یهر روز بدتر از روز گذشته م رانیحمل و نقل ا تیوضع
 یکه در آن صراحتا اعالم م یسازمان راهدار یدفتر کاال  0۳۹۹/ ۹0/ 00مورخ  0۳۳۳۰/ ۷0 /0بخشنامه شماره 

 نیا اب یچرا بخشنامه ا یولی. عال اریبس یراننده است، بخشنامه ا یافتیمندرج در بارنامه خالص در هیکند کرا
 ند،ر یگ یم یسازمان راهدار ایدفتر کاال  نیخود را از هم تیکه پروانه فعال یحمل و نقل یها رکتصراحت از طرف ش

و  یولمت یسازمان ها یرده باال  رانیاز مد ینفع بودن بعض یاحتماال ذ طیشرا نیا شیدایپ لیدل ایآ شود؟ یاجرا نم
 یمتول یسازمان ها رانیاز مد یکه بعض ستین نیآن ا لیدل ایآ ست؟یبر عملکرد حمل و نقل ن شانیا یگذار ریتاث

 حمل و نقل هستند؟ یسهامدار شرکت ها ایک مال میمستق ریغ ای میمستق
قوق ح گاه،یجا نیکه در طول خدمت از باالتر رانیاز مد یاز خدمات بعض لیبابت تجل یها سازمان متول دهیشن طبق
 یاردیلیشرکت حمل و نقل چند م تیپروانه فعال یبرخوردار بوده اند، پس از بازنشستگ یبازده نیو بعضا کمتر ایو مزا

 ست؟یرانت ن یبه نوع نیا اید. چرا؟ آکن یاعطا م
 تیهم دارد، پروانه فعال یبوده و روابط گسترده ا یتیریمد یباال  یعمر در سازمان در پست ها کی یریمد یقتو

 هم اگر شرکت گریتواند از رانت و انحصار استفاده کند، از طرف د یطرف از همه نظر م کیاز  رد،یگ یشرکت حمل م
ا تواند مشکالت خود ر  یمقررات م یارتباطات بدون اعمال قانون و اجرا نیداشته باشد؟ توسط هم یتخلف ای مشکل

 آن چه خواهد شد؟ جهیکند، نت تیشرکت شکا نیخواهد از ا یراننده م کی دییحال تصور بفرما د،یبر طرف نما
 زنیوتین 

 
  

https://www.yjc.news/fa/news/7954230
https://www.yjc.news/fa/news/7954230
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-236558
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-236558
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 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 شد: منتشردر هفتۀ گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی 
 
 ۹باشگاه خبرنگاران جوان/  /عضو هیئت مدیره سه شرکت دارویی، رئیس سازمان غذا و دارو شد 

 00۹۹آبان  

انتصاب دکترای عمومی داروسازی و عضو سه شرکت دارویی و یا سهام دار، یعنی بهرام دارایی به سمت  
ریاست سازمان غذا و دارو در شامگاه شنبه و بی توجهی وزیر به مسئله تعارض منافع، سواالت متعددی 

ق نامه وزارت بهداشت، را ایجاد کرده است. هم اکنون رئیس جدید سازمان غذا و دارو باید بر اساس میثا
 از سه شرکت دارویی استعفا دهد و یا سهام خود را بفروشد تا تعارض منافع صورت نگیرد.

 
 محمدرضا واعظ مهدوی/ / تعارض منافع، یکی از بزرگترین مشکالت و آسیب های حوزه دارو است

 رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت/ پایگاه جماران 

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت معتقد است که دارو یک کاالی 
س مصرف کنندگان آن یعنی بیماران، خصوصا قشر استراتژیک محسوب می شود و باید ارزان در دستر

ز ار »محروم و مستضعف قرار گیرد. دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع 
ها و تصمیم گیری های دولت باید به نفع اکثریت جامعه گذاریگفت: سیاست« ترجیحی در بازار دارو

 و در جهت منافع قشر آسیب پذیر باشد.
 

 

 

  

https://www.yjc.news/fa/news/7949315
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-279/1529886-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ساالری در نظام حکمرانیفقدان شایستهتحلیل فضای مجازی: 
 انتخاب افراد دارای تعارض منافع در نهادهای مختلف

 
 محمد عادلی

 
ها ها پیرامون تعارض منافع مربوط به انتصابات افراد دارای تعارض منافع در وزارتخانهترین واکنشدر هفته گذشته مهم

و وزیر سبین وزارت بهداشت آماج بیشترین انتقادها بوده است چراکه از یکراینو نهادهای مختلف بوده است. د
های علوم پزشکی شده بود و از سوی دیگر فردی را به سمت معاونت بهداشت خواستار افزایش حقوق استادان دانشگاه

ز مانند های دیگر نیوزارتخانهگونه انتصابات در غذا و دارو انتخاب کرد که خود سهامدار چند شرکت دارویی است. این
 وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت علوم موردانتقاد کاربران قرار گرفته است.

 وزارت بهداشت یا وزارت پزشکان

واست بود که در آن درخ ای، نامهیکی از اقدامات وزیر بهداشت که موجب برانگیختن انتقادات به وی در هفته گذشته شد

های علوم پزشکی افزایشی چشمگیر یابد. وی در این نامه که علمی در دانشگاهکرده بود میزان حقوق اعضای هیئت

مهور بود خاطرنشان کرده بود که در صورت عدم پرداخت حقوق جمخاطب آن محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس

ها از نظام آموزش پزشکی خارج شوند. این نامه موجب انتقادات فراوانی مکفی به این افراد امکان آن وجود دارد که آن

تعارض و  شتعنوان وزیر بهداها پیرامون این نکته بود که انتصاب یک پزشک بهترین آندر بین کاربران شد که عمده

ناشی از آن سبب چنین اقدامی شده است. مهدی عسگری، نماینده مجلس با توجه به فشارهای وارده اقتصادی  منافع

 و کرونا در این مورد نوشت:

برابر افزایش یابد! در  ۱۵برابر حداقل حقوق به  ۵۱علمی از شت درخواست کرده سقف حقوق اعضا هیئتوزیر بهدا» 

ر ها و هزینه سنگین کرونا باین شرایط سخت اقتصادی برای مردم و دولت، پرستاران و پرسنل زحمتکش بیمارستان

 «.م؟کشور اولویت وزیر باید چنین مسائلی باشد؟ وزارت پزشکان یا وزارت مرد

 بر 
ً
دیگر کاربران نیز بر حمایت وزیر بهداشت از پزشکان دست گذاشته و معتقد بودند که فشارهای مقابله با کرونا عمدتا

داد  ها اولویتخصوص پرستاران بوده است و اگر قرار است حمایتی صورت گیرد باید به این گروهدوش کادر درمان و به

 نویسد:کی از کاربران در این مورد میهای علوم پزشکی. ینه اساتید دانشگاه

ها باشد ویژه پرستاران و پرسنل زحمتکش بیمارستانوزیر بهداشت باید در این شرایط کرونایی به فکر کادر درمان و به» 

 «.علمیو برای افزایش حقوق این عزیزان تقاضا دهد نه اعضاء هیئت

دی ها اقدامی جایندگان مجلس نیز انتقاد داشتند که چرا آندر کنار نقد به این موضوع، کاربران فضای مجازی به نم

 نویسد:کنند، چنانچه کاربری در پاسخ به مهدی عسگری میبرای مقابله با چنین مسائلی نمی

https://www.mehrnews.com/news/5339362/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF
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/method-theory-bases-of-coi/15448/
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این خبر رو، کاری از دستمون بر نمیاد، اون مجلس به چه درد میخوره؟ خب استیضاح و سؤال واسه چه  میدونیمما »

سال دیگه انتخابات است، کاری کنید آیندگان تحسینتان کنند نه لعن و  2به این رأی مثبت دادین؟  وقته؟ اصاًل چرا

 «.نفرین

 موقعیت تعارض منافع درب گردان در سازمان غذا و دارو

انتصاب بهرام دارایی به عنوان رییس دیگر خبر مربوط به نظام بهداشت و درمان که در هفته گذشته خبرساز شده بود 

گیری تعارض منافع در پی داشت. انتقادات حول این بود که انتقادات کاربران را مبنی بر شکل غذا و داروجدید سازمان 

 تواند به نفعمدیره چند شرکت داروسازی است که درنتیجه میموضوع بود که بهرام دارایی سهامدار یا عضو هیئت

تر در مورد آن سخن گفته که وزیر بهداشت پیش یانامهثاقیمهای خود عمل کند. در همین راستا کاربری به شرکت

 نویسد:بود، اشاره کرده و می

مدیره سه شرکت است. وزیر بهداشت برای مقابله بهرام دارایی رئیس جدید سازمان غذا و دارو سهامدار یا عضو هیئت» 

 یچ شرکت و نهاد موازی باشند؛ای گفته که طبق آن مدیران نباید عضو هبا تعارض منافع و مافیای دارو از میثاق نامه

 «شود؟ها چه زمانی مشخص میسؤال: تکلیف وی با این شرکت

جمهور پرداختند و خواستار آن شدند که وی به این مسئله رسیدگی برخی دیگر از کاربران نیز به پرسشگری از رئیس

 نویسد:ورد میکند. چنانچه کاربری در این مکند چراکه حتی طرفداران دولت را نیز ناامید می

ترین مشکل نظام بهداشت کشور است. رئیس جدید سازمان غذا و دارو سهامدار و آقای رئیسی؛ تعارض منافع بزرگ» 

رانجام کنیم، این انتصابات سمدیره سه شرکت است؟ سیاست زده نیستیم و متعصبانه از دولت حمایت نمیعضو هیئت

 «.خوبی نداره

های دارویی خود را فروخته است و در هیچ گویا بهرام دارایی عنوان کرده است که شرکتاما در پاسخ به این انتقادات 

ده گیری تعارض منافع را نادیتوان شکلشرکتی فعالیت ندارد. اگر این موضوع حقیقت هم داشته باشد همچنان نمی

 عملکرد وی تأثیر بگذارد. چنانچهتواند بر های داروسازی همچنان برقرار است و میگرفت چراکه ارتباطات وی با شرکت

 گوید:می تعارض منافع درب گردانیکی از کاربران با یادآوری 

 وختم؛ این یعنی کهدکتر دارایی معاون غذا و داروی وزیر بهداشت اومد توی رسانه گفت من شرکت دارویی خودم رو فر » 

 «.ایشون تعارض منافع از نوع درب گردان داره

 عذر بدتر از گناه

عنوان مشاور وی باعث انتقادات فراوانی به شهردار شد طور که هفته پیش شاهد بودیم، انتصاب داماد شهردار بههمان

برخی کاربران به دالیلی که شهردار که درنهایت وی مجبور شد این حکم را پس گرفته و آن را ملغی کند. در این هفته 

برای ملغی کردن حکم خود ارائه کرده بود، اعتراض داشتند؛ چراکه وی دلیل آن را تکدر خاطر افراد عنوان کرده بود. 

https://www.isna.ir/news/1400080805861/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400080805861/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400080805861/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
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کاربران به این موضوع انتقاد داشتند که چنین انتصابی غیرقانونی بوده و باید دلیل ملغی شدن حکم استناد به قانون 

 گوید:عنوان نمونه یکی از کاربران میرانی افراد. بهباشد نه نگ

گفتید این انتصاب به دلیل مخالفت با قانون ملغی است نه به خاطر تکدر خاطر دوستان و همراهان. البته کاش می» 

قانون  ۹قانون مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران، متخلف از این قانون به یکی از تنبیهات ماده  ۵۱طبق ماده 

 «.شودرسیدگی به تخلفات اداری محکوم می

ربران عنوان عنوان نمونه یکی از کانوعی به حمایت از زاکانی پرداخته بودند؛ بهبین کاربرانی نیز بودند که بهالبته دراین

 د:شوکرده است که ماده قانونی موردنظر مخالفان این انتصاب به مدیران شهری مربوط بوده و شهردار را شامل نمی

مصوبه مدیریت تعارض منافع  ۵۱خواهید اقدام شهردار تهران را غیرقانونی تلقی کنید، مختارید. فقط به ماده اگر می» 

 استناد نکنید چون در ماده 
ً
این مصوبه، منظور از  ۵لفظ مدیران شهرداری آمده و در ماده  ۵۱در شهرداری تهران لطفا

 «.شوند نه خود شهردارمیمدیران افرادی است که از طرف شهردار منصوب 

 هاتعارض منافع؛ مشکل بسیاری از وزارتخانه

های وزارت بهداشت یا شهرداری که در سایر نهادها فقط در انتصابدر پایان باید اشاره داشت که گویا تعارض منافع نه

ها از تعارض منافع در آنصورت پراکنده هرکدام به مصادیق مختلفی رو کاربران بهنیز به شکل جدی وجود دارد. ازاین

 الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگریعنوان نمونه یکی از کاربران در توییتی که مخاطبش عزتاشاره دارند. به

 نویسد:است، می

نفعان تفکیک شود. تعارض منافع گذار و ناظر باید از ذیداری این است که سیاستیک اصل واضح در حکومت» 

جا ریشه دوانده است. جناب وزیر، قبالً هم خدمتتان عرض کردم که یکی از معاونین ست که در همهسرچشمه فساد ا

 «.اند. التفات نفرمودیدرئیسهجدیدتان همچنان در یک موسسه خصوصی خدمات گردشگری عضو هیئت

ی انتصابات در یا در موردی دیگر محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس وزیر علوم را مخاطب قرار داده و برخ

 نویسد:برد. چنانچه وی میهای این وزارتخانه را زیر سؤال میزیرمجموعه

 اگر در حیطه اختیاراتتان است، به اعضای کمیتهدر وزارت علوم چه می» 
ً
ای که برای گذرد؟ آقای وزیر علوم! لطفا

افع کنند. این کار مصداق تعارض من اند، بفرمایید از انتصاب بستگانشان خودداریاید/ شدهانتصابات تعیین کرده

 «.است
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