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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 سازیوضع مقررات تعارض منافع به مثابه سیاستدرآمد: 
 یو جامعه در اصالح ساختار حکمران تیحاکم ییهمگرا ومقررات تعارض منافع 

 

 فاطمه نصیری 
 

امروزه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مقررات جامعی در رابطه با مدیریت تعارض منافع 

وجود دارد و بسیاری دیگر از کشورها نیز به سمت وضع مقرراتی جامع برای مدیریت تعارض 

های دموکراتیک و مدیریت تعارض منافع و دارند. اما چه نسبتی بین ارزشبرمی منافع  گام

های دموکراتیک و شود نسبت ارزشوضع مقررات برای آن وجود دارد؟ در این مقاله سعی می

ها ها و مردم در وضع مقررات تعارض منافع و لزوم پایندی به آناز سوی دیگر جایگاه رسانه

 .مشخص شود

ها ، عبارت است از آنکه در یک حکومت دموکراتیک وجه متمایزکننده حکومت دموکراتیک از سایر حکومتبارزترین 

کنند در راستای منافع عمومی عمل کنند. بنابراین توافق عامی وجود دارد که یکی از مقامات دولتی تالش می

است. در تمام کشورها قانون یکی از  های اخالق سیاسی دموکراتیک، تعهد مقامات عمومی به منافع عمومیمایهبن

سازد. بنابراین ها و هنجارها را معین میاسناد مورد توافق بین حاکمیت و مردم است که میزان تعهدات هر دو به ارزش

ها و قوانین تضمین کننده پایبندی مقامات دولتی به منافع عمومی، میتواند حاکمیت و جامعه را وضع مقررات، رویه

های کالن اقتصادی، های کالن مانند جنگ و صلح، یا سیاستدموکراسی نزدیک کند. در سیاست چند قدم به

ر مانند تکشاورزی و غیره  مشخص کردن اینکه منافع عمومی دقیقا چیست؟ دشوار است، در حالی که در مسائلی جزئی

تر ل زیاد منافع عمومی راحتواگذاری یک قرارداد به شرکت خصوصی یا استخدام یک عضو از خانواده، به احتما

ها و عملکرد مسئوالن و گیریشود. وضع مقررات تعارض منافع در رابطه با همین دست تصمیمتشخیص داده می

ن دارد. بنابرای« تبعیت حاکمیت و جامعه از منافع عمومی»کارکنان دولتی است و ریشه در  همین ارزش دموکراتیک  

دموکراتیک  هرچند محدود به پایبندی به مقررات تعارض منافع نیست، اما حتما  توان گفت رفتار سیاسی اخالقیمی

شامل پایبندی به این مقررات خواهد شد وضع مقررات در مورد مدیریت تعارض منافع، کشورها را چند گام به پایبندی 

 ساالرانه  و عمل در راستای منافع عمومی نزدیک خواهد کرد.های مردمبه ارزش

 رنگ شدن انتخاباتقررات تعارض منافع در پی کماهمیت م 
های امروزه برگزاری انتخابات آزاد یا وجود پارلمان در یک کشور، ذهن متفکرات سیاسی و جامعه را در مورد استقرار رویه

ها( و کند. زیرا از یک سو در کشورهای دموکراتیک)حتی دیرپاترین دموکراسیدموکراتیک در یک کشور اقناع نمی

ی و ترشدن ساختار اداریردموکراتیک اقبال مردم به شرکت در انتخابات عمومی کم شده است؛ و از سویی با پیچیدهغ

ها های دموکراتیک ابعاد جدیدی پیدا کرده است. به عبارتی جامعه و رسانهها به ارزشاقتصادی، پایندی حکومت
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های مهم  دموکراتیک بودن حاکمیت را یکی از عامل« مومیپایبندی تمام مقامات عمومی و کارکنان دولتی به منافع ع»

 ها و تصمیمات وبودن قانونگذاریکنند. بنابراین در بسیاری از کشورها برای کاهش خصلت اختیاریمحسوب می

ند و کنعمل میها رفتارهای کارکنان دولتی، مقررات تعارض منافع به عنوان چارچوبی برای کارکنان دولت و پارلمان

دهند که در تمام تصمیمات و مقررات تصویب شده، صرفا منافع عمومی در نظر گرفته شده ین اطمینان را به مردم میا

 است.

از سوی دیگر با کاهش عالیق ایدئولوژیک در جوامع، کارآمدی مقامات دولتی و سیستم حکمرانی نسبت به گذشته 

کرده و گسترش . به عالوه با افزایش جمعیت تحصیلتری را در اعتمادسازی مردم به حاکمیت داردنقش پررنگ

های اجتماعی رصد رفتار مقامات دولتی در تمام کشورها فزونی یافته است. انتشار سریع و های عمومی و شبکهرسانه

 پایبندی مقامات دولتی به منافع عمومی تلقی شده وگسترده تخلفات مقامات سیاسی و کارکنان دولتی به مثابه عدم

تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. بنابراین وضع مقررات تعارض منافع که با هدف پیشگیری از بسیاری می

تواند با افزایش کارآمدی دولتی و پیشگیری از فساد در سیستم و رسوایی در رسانه ها، به  از تخلفات اداری است، می

 افزایش اعتماد مردم به حکمرانان  کمک کند.

رراتی شوند. اما مقشده زاده میایگرایانه غالبا از دل فسادهای رسانهاری بر این اعتقادند که مقررات اصالحالبته بسی

اند که معموال  فهرستی طوالنی از شوند، غالبا واکنشی عجوالنه و با اهداف تنبیهیکه در این شرایط وضع می

اند و هکاری نشدگیرد. این مقررات غالبا چکشفاتی دربرمیها را برای مقابله با امکان وقوع مجدد چنین تخلممنوعیت

شوند. مشخص نیست چقدر عملیاتی هستند؛ صرفا برای بازگرداندن اعتماد عمومی مقررات قاطع و فراگیری وضع می

 -یرسد وضع تدریجی مقررات تعارض منافع که جنبه پیشگیرانه از تخلفات و فسادهای ساختار اداربنابراین به نظر می

 سیاسی را دارد اولویت و ضرورت زیادی در وضع مقررات اصالح گرایانه دارد.

 وضع مقررات تعارض منافع به مثابه سیاست سازی
یت گیرد و از حاکمگذاری توسط مقامات دولتی صورت میگذاری و سیاستنکته حائز اهمیت دیگر آنکه هرچند مقررات

سازند. به عبارت دیگر مقرراتی مانند ورزی را از نو مییاست و سیاستها خودشان سمشیشود، اما این خطناشی می

 شوند، بلکه خود به شکلگیری این سیاستتعارض منافع یا مبارزه با فساد صرفا از سیاست اعتمادسازی ناشی نمی

گونه ه چدهد کرساند. ایده بازخورد سیاستی نخستین بار توسط پل پیرسون مطرح شده است. او نشان مییاری می

های گذارد.  به این معنا که طرحهای گذشته بر تحوالت و مبارزات سیاسی بعدی تاثیر میگذاریمشیتصمیمات یا خط

گران روی کنشهای پیشگذارد و گزینههای پیشین، در وضعیت سیاسی بعدی تاثیر میگذاریسیاستی و مقررات

تواند این وضع قوانین تعارش منافع و تالش برای اجرای آنها میدهد. بنابر کند یا شکل میسیاسی وقت را محدود می

مدت رعایت دهد و در طوالنیدو نوع تاثیر داشته باشد، ابتدا به الگوهای رفتاری سیاستمداران و کارکنان دولت شکل می

کند و موجب ه میرا در کارکنان دولت و مقامات عمومی نهادین«  دادن به منافع عمومیاخالق اولویت»این قوانین، 
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شود. از سوی دیگر مقررات تعارض منافع، در اصالح فرایندهای حکمرانی و افزایش ظرفیت ساختار حکمرانی می

کند که به انتظارات آنها از حکومت شوند، و مفاهیم و اطالعاتی را به شهروندان منتقل میعمومی منتشر میهای رسانه

تی شکل میدهد. بنابراین میتوان گفت وضع مقررات اخالقی مانند تعارض منافع گری آنها از مقامات دولو نوع مطالبه

ا و همبارزه برای اصالح ساختار سیاسی و رفتار کارکنان دولت است. وضع مقررات اخالقی به استراتژیهای سالح

بات آنها از حکمرانی کند و به مطالها جهتدهی میسیاسی و نهادهای مدنی و رسانه -های اجتماعی های گروهفعالیت

تواند به همگرایی و توافق حاکمیت و جامعه در اصالح توان  گفت مقررات تعارض منافع میدهد. بنابراین میشکل می

 ساختار حکمرانی یاری رساند.

 جامعه و تعارض منافع
مقررات  های سیاسی همواره به مثابه فشار اجتماعی در راستای وضعهمانطور که توضیح داده شد رسوایی

های حقوق نجومی است که ها مانند فیشکند، اما آیا همواره تمام رسواییمحدودکننده یا انجام اصالحات عمل می

صرفا پای یک مقام دولتی در میان باشد؟ یا در برخی موارد مانند رسوایی در رابطه با دریافت هدیه، یک سوی این تخلف 

جامعه است؟ بدیهی است که سیاستمداران و کارکنان دولت همواره گروه و رسوایی، فردی حقیقی یا حقوقی از درون 

گیرند.  اما همانطور که پیشتر اشاره شد اصلی هستند که در وضع مقررات اخالقی مانند تعارض منافع  هدف قرار می

نظور یبند باشد. مویژگی مهم یک دموکراسی پایدار آن است که عالوه بر مقامات دولتی، جامعه نیز به منافع عمومی پا

از جامعه هر آنچه بیرون از بخش دولتی اعم از مردم، نهادهای مدنی یا بخش خصوصی و بازار است. به طور مثال 

موقعیتی را در نظر بگیرید که فردی به یک مقام دولتی هدیه میدهد، آیا صرفا مقام دولتی که هدیه را قبول کرده اخالق 

منافع عمومی( را زیر پا گذاشته یا فردی که هدیه را پیشنهاد داده نیز به همان میزان  دموکراتیک )به مثابه پایبندی به

هنجارشکنی کرده و منافع عمومی را در نظر نگرفته است؟ آیا صرفا مدیری دولتی که خویشاوند خود را استخدام کرده 

ز اند و این شغل را پذیرفته نیتی کردهمقررات تعارض منافع را زیر پا گذاشته یا خویشاوند وی که از او چنین درخواس

های تعارض منافع دو عاملیت مشارکت دارد. عامل منافع عمومی را نادیده گرفته است؟ بنابراین در بسیاری از موقعیت

دهنده اول کارکنان دولت و عامل دوم فرد دیگری بیرون از دولت ) شرکت خصوصی، پیمانکار، خویشاوند، دوست ، هدیه

دهند. بنابراین جامعه نیز به همان اندازه کارکنان دولتی،  نیاز به آموزش، قعیت  تعارض منافع را شکل میو....( مو

 های دموکراتیک دارد.گذاری در خصوص تعارض منافع، پایبندی به منافع عمومی و ارزشسازی و مقرراتفرهنگ

*** 

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

های اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آیین اختتامیه اجالس روسای دانشگاهبهرام عین  

ع در منافعلوم پزشکی کشور طرح عدالت و تعالی نظام سالمت را رونمایی کرد که مبارزه با فساد و تعارض 

 نظام سالمت از محورهای این برنامه است. 
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محسن علیزاده، رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس تعارض منافع در تمامی ارکان از جمله شورایعالی بورس و  

 هیات مدیره بورس را یکی از مشکالت بازار سرمایه عنوان کرد.

داشته که طرح تغییر برخی مواد قانون  امانقلیچ شادمهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار 

 در صحن علنی مجلس مدارس غیردولتی که مشتمل بر ممنوعیت مدرسه
 
داری توسط مسئوالن است قطعا

 آورد. رای می

رمان ارت بهداشت، دخبرگزاری ایسکانیوز در گزارشی میدانی ضمن پیش کشیدن موضوع تعارض منافع در وز  

های دولتی که مطب خصوصی هم دارند منتشر کرده و مدیران بیمارستان فهرستی از روسا ،و آموزش پزشکی

 است. 

حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد، از تشکیل کمیته مبارزه با فساد و سالمت اداری در  

 ااین صندوق خبر داده که مبارزه با هرگونه تعارض منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی با منافع صندوق فوالد ر 

 کند. دنبال می

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: علت عملیاتی نشدن درگاه ملی مجوزهای کشور تعارض  

 های اجرایی است. منافع دستگاه

 0088بهمن  3 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 مشروح اخبار هفته 
 گرفتار تعارض منافع شده است  کیتجارت الکترون 

 

 0011دی  62ـ ( پالنیدرگاه پرداخت زر شنیکیاپل رعاملید)می ریام یمصطف
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه کسب 

 

 یطیا. در شر زندیبه نام تعارض منافع مطرح است که به اقتصاد کشور لطمه م یموضوع کیدر حوزه تجارت الکترون
در مقام  دیرشد نکرد و با کیبه اندازه شبکه پرداخت الکترون ییابزار و فضا چیمواجه بود ه یجد میکه کشور با تحر

 میشبکه با آن مواجه هست نیکه در کشور در خصوص ا یمتاسفانه عمده مسائل .ارزشمند به آن نگاه کرد ییدارا کی
 یکیسامانه پرداخت الکترون یاندازراه ی. به عنوان مثال براردیگینشات م ییاصرار بر تمرکزگرا ایاز تعارض منافع 

رکت که شرکت مادر آن ش ردیقرار گ کیخدمات انفورمات رکتهمچون ش یشرکت دییتحت تا دیبا و ساتنا، ایمانند پا
ا به ت قرار دارند و یسازیخصوص ستیدر ل گریها شرکت دشرکت و ده نیا یاست و به صورت قانون کیانفورمات یمل

ام است که تم نیکه در حال حاضر افتاده ا یشرکت صادر نشده است. اتفاق نیا یامروز قانون استثناکننده برا
ته و آن تعارض قرار گرف نیدر ا یمتاسفانه بانک مرکز اند.شده عیشرکت تجم نیدر ا کیپرداخت الکترون یهاسیسرو

 سیرا تحت عنوان شاپرک تاس یشرکت یبسط داده است. به عنوان مثال بانک مرکز زیخود ن ترنییپا یهاهیرا به ال 
مجوزها  نیکه ا کندیمجوز صادر م 06آن  لیو در ذ کندیکارت متصل م یکیکرده و آن را به شبکه پرداخت الکترون

اعث کوچک فقط ب یاند. به دست گرفتن اجرا توسط بانک مرکزبه خود گرفته یشکل انحصار یطوالن انیسال طولدر 
ور د میمتصور هست ییاز پولشو یریو جلوگ یپول مل تیحاکم یکه برا یشدن دامنه نظارت خواهد شد و از اهداف

اشند و اگر داشته ب شناسنامه هاتیشوند و تمام فعال ییشناسا یخاکستر یکسب و کارها دیشد. به نظر ما با میخواه
دولت  و افتیخواهد  شیافزا ینیرزمیز یهاتیهمه کسب و کارها اعمال کنند قطعا تعداد فعال یرا برا یسخت نیقوان

 هستند. طیشرا نیا یمقصر اصل تیو حاکم
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

کیالکترون یسینو در برابر نسخه مقاومت لیتعارض منافع دل 

 

 0011دی  62ـ ( مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم)ی کرم سیمهرداد و
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

باشد، ن یها کافآموزش نیا یباشند. وقت دهیدارد که آموزش د ییروهایبه ن ازین کیالکترون یسینو نسخه یاجرا
کشور هستند، به لحاظ  یکرده لیکه پزشکان قشر نخبه و تحص یی. اما از آنجاشودیموجب بروز اختالل در کار م

پزشکان  یاز سو شتریقانون ب نید مقاومت در برابر ایشا  نی. بنابرامیندار یبه آنها مشکل کیالکترون یهاآموزش
 در هر قشر باشد. تریمیقد

 
از پزشکان، مقاومت در برابر  یافراد پاک دست هستند، حتما درصد تیاکثر یمعموال

 . شودیدارند که مربوط به تعارض منافع م کیالکترون یسینو نسخه
 پایگاه مسیر اقتصاد 

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3834071
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3834071
https://masireqtesad.ir/127707
https://masireqtesad.ir/127707
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 در صحن علنی رای خواهد آوردمسئوالن  یدارمدرسه تینوعمم 

 

 0011دی  62ـ ( مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم) شادمهر چیامانقل
 تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش 

 

 ورود کرده است یصورت موضوعموارد به یآموزش به  برخ ونیسیو کم دیآیمجلس در بحث تعارض منافع کوتاه نم
ورش به آم ونیسیبود که کم یردولتیاز صاحبان مدارس غ یردولتیسازمان مدارس غ سیبه عنوان مثال در گذشته رئ

س مجل .ستندین یردولتیاز صاحبان مدارس غ دکه آمدن یگریافراد د  ،ییاو اصرار داشت و پس از جابه جا رییتغ
 یلتردویمواد قانون مدارس غ یبرخ رییآموزش در طرح تغ ونیسیمسئوالن حساس است و کم یدارنسبت به مدرسه

 صحن علن یتوسط مسئوالن رأ یدارمدرسه تیبه ممنوع
 
موضوع  نیبا ا زیمجلس ن یمثبت داده است که قطعا

ان، شود به عنوان مثال اقوام و بستگ دهیشیاند ییسازوکارها دیرفع مشکل تعارض منافع با یبرا موافقت خواهد کرد.
اداره مدرسه به بستگان، حذف  یدور زدن ماجرا با واگذار یهانداشته باشند و راه یردولتیمدرسه غ زیمسئوالن ن

 شود.
 خبرگزاری تسنیم 

 

مجوزها یها به درگاه ملتعارض منافع؛ علت عدم التزام دستگاه 

 

 0011دی  62ـ ی( کارشناس اقتصاد)ی سعدوند یعل
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه کسب 

 

و  ندکنینم یسامانه همراه نیها با اها قبل افتتاح شده است، متأسفانه دستگاهکشور سال یمجوزها یدرگاه مل
 یرااسناد ب یبه ارائه یازیدرگاه ن نیشود که در ا بیموضوع تصو نیا دینشده است. با یاتیاستفاده از آن عمل

متصل و مشکالت مردم حل شود، همواره در صدد  گریکدیبه  هاستمیس نیا نکهیا یبه جا مهم نباشد. یهااستعالم
د، نخواهد ش یاتیعمل هایراحت نی. قانون مورد بحث به امیکن جادیدر جهت نظارت ا یدیجد یهاکه سامانه میهست

ها فراهم و آمار پرس و جو از دستگاه ینهیحد وجود داشته باشد، زمدرگاه وا کیتعارض منافع وجود دارد. اگر  رایز
تا هر نهاد مسئول،  دهیکه چقدر طول کش شودیموضوع روشن م نی. به طور مثال، اشودیعملکرد آنها مشخص م

 یاتیبه عمل یلیتما لیدل نیو به هم پسندندیها نماطالعات را دستگاه ینوع نظارت و افشا نیمجوز را صادر کند. ا
محل  کیدر واقع  ییطال یمجوز و امضا یاعطا مجوزها ندارند. یدرگاه واحد مل ینهیدر زم ودموج نیشدن قوان

مجوز بهره  یاعطا یایکه تک تک آنها از مزا شودیفساد و رانت است. در حال حاضر چند هزار مجوز در کشور صادر م
الش دارند ت یاعطا شود، به نحو یباشد که مجوز نیتمرکزشان بر ا نکهیا یبه جا ربطیمسئوالن ذ یعنیمند هستند. 

 یجوزهام یدرگاه مل جادیها در مقابل ااست که دستگاه یعیطب کنند. یبه نفع خودشان بهره بردار تیمز نیاز ا هک
 یرگذاربه با وظفها را مکه دستگاه ردیشکل بگ تیدر رأس دولت و حاکم یعزم قاطع دیکنند. با یستادگیکشور ا

 درگاه کند.  نیمجوزها تنها در ا
 خبرگزاری مهر 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/25/2644318
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/25/2644318
https://www.mehrnews.com/news/5401678
https://www.mehrnews.com/news/5401678
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تضاد منافع در بازار اوراق بهادار تیریمد حهینقد ال 

 

 0011دی  62ـ  (هیبازار سرما یکارشناس حقوقمهدی نیکجو )
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

 تیاس قیشده و از طر نیو تدو هیاست که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ته یحیتضاد منافع از جمله لوا حهیال 
 د.باشمی یاسالم یدر مجلس شوار بیالزم به جهت تصو یرهایمس یگذاشته و در حال ط شیسازمان بورس به نما

را با اشکال مواجه کرده  حهیقسمت، ال  نیواژگان در ا فیدر تعار تیابهام و عدم جامع :فیموجود در تعار راداتیا
است که  یدر حال نیقرار گرفته است. ا «یمشتر»نفع واژه  یذ فیدر تعر 0از ماده  0است. به عنوان مثال، در بند 

 را فیدر قسمت تعار گریابهام د .درسمی به نظر یمنطق ریدر زمره افراد واجد تضاد منافع به نظر غ یقرار دادن مشتر
 . است ینفع چه کس یمنظور از ذ ستیمشخص نو وارد دانست « تضاد منافع»درواژه  0ماده  6توان در بند می

که  نیبر تضاد منافع نگارش شده است. ا یو واف یعدم شناخت کاف هیبر پا حهیال  3ماده : حهیال  گریدر مواد د راداتیا
از  ریبه غ دینفعان را لحاظ کن یصرفه و صالح ذ یستیشود که با انیب یخصوص ینهاد مال کیبه  یبه صورت دستور

ر کسب کاسب گفته شود شما در ام کیاست که به  نیشده است، همانند ا لیتحم شانیبه ا یروشن ریغ فیتکل نکهیا
  .دینفع را مدنظر قرار ده یصرفه و صالح ذ یستیو کار خود با

است که در  یموضوع نینفعان سخن رانده شده است. ا یاز محرمانه بودن و عدم استفاده از اطالعات ذ 0در ماده 
قانون که محتمال در تعارض و تطابق با  نیبه ذکر آن در ا یازین گریشده و مسلما د انیب زین گرید و مقررات نیقوان

 .ستیشود، نمی از آن حاصل زین نیو تورم قوان داشتخواهد  یگوناگون را در پ ریمقررات، موجبات تفاس گرید
 اکوایران 

 

 

ودبسته ش نیتعارض منافع با قوان ریمس: حفظ بقا یبرا یمدارس دولت یتقال 

 

 0011دی  62ـ ( مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیعضو کم)ی کرمسیمهرداد و
 تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش 

 

ت قانونگذار موظف اس ندارد از منافع خود عبور کند. لیتما یعیدر آن دارد که انسان به طور طب شهیتعارض منافع ر
الن هم مسئو  یردولتیانحرافات را ببندد در بحث مدارس غ ریمس یاز تعارض منافع به لحاظ حقوق یریشگیپ یبرا
از  یریگشیپ یبرا .رندیقرار نگ یریگمیتصم گاهیکه مدرسه دارند در جا یاقدام شود تا افراد یبه لحاظ حقوق دیبا

 تیریحث مددر ب نیشود؛ بنابرا ییتعارض منافع شناسا قیمصاد یعنیورود کرد  یبه صورت مصداق دیتعارض منافع با
ارض برخورد با تع یآموزش برا ونیسیدر کم قانون وجود داشته باشد تا راه را بر تعارض منافع ببندد. دیبا ییاجرا

صحن  یشده است که در نوبت بررس هیته یوزارت آموزش و پرورش، طرح رانیمد یدارمدرسه تیمنافع و ممنوع
موزش وقت آ ریوز ت،یخود از همان سال نخست فعال ینظارت فهیآموزش طبق وظ ونیسیمجلس است البته کم یعلن

 ردند.ک رییاز آنها تغ یکه مشمول تعارض منافع بودند، تذکر داد که برخ یمعاونان یراجع به برخ وو پرورش را دعوت 
 خبرگزاری پانا 

 

https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-10010
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-10010
http://pana.ir/news/1248168
http://pana.ir/news/1248168
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 :کشند؟یدست نم یدارها از بنگاهنکچرا باتعارض منافع مدیران بانکی 

 

 0011دی  62ـ  فارس یخبرگزار یخبرنگار اقتصاد
 تعارض منافع در نظام بانکی 

 

 یتقاد جدمورد ان زین شهیبا آن دست و پنجه نرم کرده و هم یبانک ستمیکه در چند سال گذشته س یاز مشکالت یکی
 وها ییدارا یواگذار نهیکشور است. در زم یو خصوص یو تجار یتخصص یهابانک یداربوده است، موضوع بنگاه

 نیا رانیکه مد گرفتهیو سپرده گذاران و سهامداران شکل مها بانک نیا رانیمد انیاختالف م یاموال مازاد نوع
 یخشب دیمازاد، باهای ییاموال و دارا یدر صورت واگذار نشود. فیتکل نییاموال مازاد تع نیاند، اداده حیترجها نکبا

ن گذارامعتقدند سپرده یبانک رانیمد .شدیگذاران و سهامداران منتقل مبه سپرده یاگذارو  نیاز سود حاصل از ا
 ب،یترت نیاند و بدکرده افتیشده در نیامن برخوردار بوده و سود تضم هیحاش کیها همواره از سال نیدر ا یبانک

اصل از در سود ح دیحاال هم نبا نیاند. بنابرانبوده کیو شر میبانک سه یگذارهیسرما سکیسپرده گذاران عمال  در ر
 باشند. میبانک ها، سه یبانک ریمازاد و غهای ییدارا یواگذار

شود.  یریگمیپول و اعتبار مطرح و درباره آن تصم یموضوع خاص در شورا کیمساله به عنوان  نیمقرر شد ا
 م،یاپول و اعتبار مصوب کرده ی: در شورادیگویم نهیزم نیدر ا ییوگودر گفت یکل بانک مرکز سیرئ ،یآبادصالح

ک بان هیبه حساب سرما دیمتعلق به سهامداران است و با ،یبانک ریمازاد غ یهاییسود حاصل از فروش اموال و دارا
 ( منتقل شود.هیسرما شی)در قالب افزا

 خبرگزاری فارس 
 

یتیحاکمهای دولت و بخش یاقتصادهای چالش یتضاد منافع عامل اصل 

 

 0011دی  62ـ  (ریتدب یاقتصاد تیمرکز امن ،یاسیاقتصاد سعضو گروه ) - یاحمد دهیسع
  کلیات تعارض منافع 

 

 لیور تبدکش یاز مشکالت اصل یکیرود به می بروز فساد به شمار یاصل لیاز دال  یکیدر حال حاضر تضاد منافع که 
آن بوده است. تضاد منافع در  انباریهدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار ز ،یشده و ناکارآمد

نحوه » حهیال  نکهیشود و با امی دهید یکشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکز یتیمختلف حاکمهای بخش
 معضل نیحل ا یدولت به مجلس برا یاز سو «یو ارائه خدمات عموم یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیریمد
انون ق تیمحاک یمانند تالش برا ییهمچنان نامشخص و مبهم است. راهکارها حهیال  نیا تیشده است، اما وضع هیارا

نفک م ،یتیپس از ترک مشاغل حاکم یدر بخش خصوص تیفعال تیافراد، محدود یاسیبه منظور کنترل قدرت س
های شرکت تیمالک یو خانوادگ یشخصهای تیمحدود ،یاسیسهای تیاز فعال یاقتصادهای تیشدن فعال

 شود.می شنهادیمعضل پ نیحل ا یبرا ییو پاسخگو ینظام اطالع رسان تیو تقو یخصوص
 0، شماره: 9دوره:  ،یاقتصاد تیماهنامه امن 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001027000330
https://www.farsnews.ir/news/14001027000330
https://civilica.com/doc/1379341/
https://civilica.com/doc/1379341/
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شود؟یطرح تعارض منافع چه م بیتصو یفردا 

 

 0011دی  62ـ ( رانیا یبرا تیشفاف شکدهیکارشناس اند) یحیمد نیمحمدحس
  طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

 کی یدر ساختار حکمران یاز فساد و ناکارآمد یریشگیمهم در حوزه پ اریاز موضوعات بس یکیتعارض منافع  تیریمد
که  شودیآغاز م ییجااست. مشکل از آن رانیا ریاخ یهامفهوم از اتفاقات خوب سال نیکشور است. توجه به ا

 ینیتقن یمانند تعارض منافع در فضا یدیوارد کردن مفهوم جد یبرا یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیکم
بدنه  یهاتیو ظرف بهره نبرده یحوزه حداقل در نوبت اول بررس نیو خبرگان ا نفعانیور از نظرات کارشناسان، ذکش

وزه ح نیدر ا یگذاردرنظر نگرفته است. قانون زیخصوص ن نیخاص مشموالن را در ا طیکشور و شرا یو ادار ییاجرا
ع را نه تنها تعارض مناف ماهبهشتیدر ارد یاجتماع ونیسیکم ییدنبال شود و به سرانجام برسد اما گزارش نها دیبا

در بدنه  یبازخورد منف ها،یریگ میو تصم هاندیاز فرآ یاریبس ریدر مس جایموانع ب جادیبلکه با ا کردینم تیریمد
 .کردیم جادیمفهوم ا نیکشور نسبت به ا ییاجرا

 طرح یمشکالت کل
 یو هدف آن ارتقا ردیگیم ینرم جا ینرم و فناور یمانند حکمران یمیمفاه لیتعارض منافع در ذ تیریمفهوم مد

 یه معناتعارض منافع ب تیبا فساد و مفسد؛ چرا که موقع یفریاز فساد است و نه برخورد ک یریشگیو پ یسالمت ادار
 یفریصرفا ک دیدر گام اول نوع نگاه نبا نیبنابرا برد؛یاست که امکان وقوع فساد را باال م یو تنها بستر ستیفساد ن
 باشد.  ییو قضا

 تیریطرح و متفاوت بودن اقتضائات و الزامات مد نیمشموالن مختلف در ا یبه تفاوت ماهو یتوجهیب گرید مسئله
 نیمشمول یهمه یبرا یاحکام واحد شدهیطرح سع نیاست. در اکثر موارد ا نیتعارض منافع هر دسته از مشمول

ا در اجر  یادیموضوع مشکالت ز نیشود که ا یهستند جار یمختلف طیشرا یمختلف و دارا یهاسطوح و حوزهکه از 
 خواهد کرد. رممکنیطرح را غ یخواهد کرد و عمال اجرا جادیا

 ییاجرا یمناسب برا ییاجرا تیساختار و ظرف جادیاجرا و ا یقانون عدم توجه به متول نیا اتیدر کل گرید مشکل
ها ازمانس ییاجرا ندیمند در فرآمستمر و نظام تیفعال کیبه شکل  دیتعارض منافع با تیریطرح است. مد نیشدن ا

 یبطرح ساختار مناس نیاطالعات به روز باشد. متاسفانه در ا یشود، به موقع و هدفمند باشد و بر مبنا دهیدو نهادها 
 قانون در نظر گرفته نشده است.  نیا یاجرا یبرا

ارد از وجود د یمشکالت فراوان کندیم انیرا ب نیکه مشمول یهستند و قسمت بعد فیطرح که تعار یبتدااز همان ا
منافع  تعارض تیموقع کی تواندیم نیشده که هر اقدام مشمول فیکه آن قدر موسع تعر یمنفعت شخص فیجمله تعر

ممکن  ریها عمال غبر آن کسانیکه بار کردن احکام  نداآن قدر گسترده درنظر گرفته شده زین نیرا رقم بزند و مشمول
سپرده شده  یتیامن یبه نهادها یقانون در حوزه سالمت ادار کی ینظارت بر حسن اجرا تیاست. در ادامه مسئول

 طرح افراط و نیهستند. در مواد ا یو حقوق یکارشناس راداتیکردند، سرشار از ا انیمواد که احکام طرح را ب گریو د
  .رندیگ یشیپ شیایاز مزا دیدارد که شا یبلکه مضرات ستین ریتنها اجرا پذطرح نه نیا. وجود دارد ییهاطیتفر

 اندیشکده شفافیت برای ایران 
 

https://tp4.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://tp4.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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  از حرف تا عمل :ی دولتیهاروسای بیمارستان منافعتعارض جلوگیری از 

 

 0011دی  62ـ  ایسکانیوزخبرگزاری 
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 یدر بخش خصوص شودیمنصوب م یدر بخش دولت که یریهر مد نکهیبر ا یبهداشت مبن ریوز یهارغم گفته یعل
 یاز روسا یدر تهران تعداد دارند. یهمچنان مطب خصوص یدولت یهامارستانیب رانیاز مد یاریندارد، بس تیفعال

ا عمال ب نیدارند و ا یخصوص یهامطب یبهشت دیشه یتحت نظر دانشگاه علوم پزشک یدولت یهامارستانیب
ت. در در تضاد اس یدر بخش خصوص یدولت یهامارستانیب یانداشتن روس تیبر فعال یبهداشت مبن ریاظهارات وز
 .میکنیم یرا معرف هامارستانیب نیاز ا یادامه تعداد

 است. کانین مارستانیهم سهامدار ب ریوز یفروش مشاور عال می*دکتر ناصر س
متخصص ارتوپد است. او معاون  یهم شاغل است دکتر رضا زند یکه در بخش خصوص یدولت رانیمد نیاز ا یکی*

مع مجت یجنوب روبه رو یدر بزرگراه ستار یحال مطب نیبوده و در ع یبهشت دیهش یدرمان دانشگاه علوم پزشک
 کوروش دارد.

محدوده  است و در یاصفهان یالله اشرف تیآ مارستانیب سییمتخصص اطفال و ر ؛یاردکان ی*دکتر ابوالقاسم افخم
 دارد. یمطب خصوص یمنصور ابانیبزرگراه رسالت )شرق به غرب( و خ

 دارد. یعتیشر ابانیدر خ یمدرس هم مطب دیشه مارستانیپارسا؛ متخصص قلب و سرپرست  ب پوریعل دی*دکتر سع
موارد قابل  گریو  متخصص زنان در بلوار کشاورز هم از د هیمهد مارستانیب سیی*مطب دکتر شهرزاد زاده مدرس ر

 اشاره است.
 نیدارد او فوق تخصص نوزادان است و در ع یمشابه تیپور  هم وضع یدکتر شمس الله نور دیمف مارستانیب سیی*ر

 دارد.   یعتیشر ابانیدر محدوده خ یخصوص یحال مطب
ه در ک یطرفه منصوب شده در حال مارستانیب سییهم به عنوان ر هیفوق تخصص شبک خواه؛کین ونی*دکتر هما

 .کندیم تیهم فعال ردامادیمحدوده م ،یعتیشر ابانیخود در خ یمطب خصوص
حال  نیخرداد است و با ا ٥١ مارستانیب سییدست هم ر یجراح پیمتخصص ارتوپد، فلوش یاوری*دکتر مسعود 

 .ردیپذیهم م ریتوان ابانیو خ  عصریول ابانیخود در محدوده خ یرا در مطب خصوص مارانیب
تخصص غدد و  فوق یدارد و  دکتر شهرام علمدار یمشابه تیهم وضع یالله طالقان تیآ مارستانی*سرپرست ب

 دارد. قایدر بلوار آفر یمطب مارستانیب نیسرپرست ا
حال  نیموارد قابل اشاره است او در ع گریهم د  خچالی ابانیمتخصص ارتوپد در خ یراث یمناف رضای*مطب دکتر عل

 هم هست. نیامام حس مارستانیعامل ب ریکه در مطب خود مشغول به کار است مد
در  یاست که مطب یدولت رانیاختر هم از جمله مد مارستانیب سییمتخصص ارتوپد و ر یشیمحمد قر دی*دکتر س

 دارد. یعتیشر ابانیمحدوده خ
وده در کرج محد یااست و داروخانه نیمفتح ورام دیشه مارستانیب سییهم داروساز و ر یبنداد کرمان ی*دکتر مجتب
 دارد. یبلوار حداد

 خبرگزاری ایسکانیوز 
 

https://www.iscanews.ir/news/1126263
https://www.iscanews.ir/news/1126263
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  شهرهاباغ یدر برابر سونام پناهیب رازیشو تعارض منافع 

 

 0011دی  62ـ خبرگزاری فارس 
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

در  نیدر کشور قرار داده است ا نیزم یکاربر رییتغ نیشتریباغ شهرها استان فارس را در رتبه ششم ب هیرویرشد ب
مجاز دانست اما تعارض منافع سبب  ریاستان را غ یباغشهرها یکشور تمام یامور اراض ریمد 40است که سال  یحال
 یشده است.خألها یو جنگل یمرتع یهانیدر زم یالسازیدادن به و انیدر برابر پا یستادگیو ا یسطح هاتیتوج
 شود.می افزودها الباغیهر سال بر تعداد و د،یو تعارض منافع شد یقانون اریبس

جبور به م یو منافع اجتماع یمنفعت فرد انیم یریگ میکه صاحبان قدرت تصم ردیگمی شکل یتعارض منافع وقت
از  یمنافع سبب چشم پوش تعارض انجامد.می یریگ میبه لغزش و فساد در تصم یطیشرا نیانتخاب شوند چن

 کند.می گروه اندک گسترده کیرا به نفع  هاتیشده و دامنه توج شود،یکه به عموم مردم وارد م ییضررها
 شک از یباشد، ب یتیمسئول گاهیشهر است در هر جا یباغ در نقاط خوش آب و هوا الیکه خود صاحب و یمسئول

ر که بدون در نظ شودیبغرنج باغ شهرها م تیدادن به وضع انیو پا بیکند و نه تنها مانع تخرمی خود دفاع ییدارا
 .ودشمی معضل نیسبب گسترش ا یسطح هاتیگرفتن عمق بحران و  با توج

 یو سازمان جهاد کشاورز ییقضاهای معظم و دستگاه یرهبر دیتاک رغمیپر غصه باغ شهرها در فارس عل قصه
 نفع خواهند بود ادامه دارد. یکه خود ذ یافراد یهمچنان  با پا فشار

 خبرگزاری فارس 
 

 فوالد یدر صندوق بازنشستگ مدیریت تعارض منافع تهیکم لیتشک 

 

 0011دی  64ـ ( فوالد یصندوق بازنشستگ رعاملیمد) انیعامر نیحس
 تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 در صندوق یمبارزه با فساد و سالمت ادار تهیکم لیصندوق است و تشک یهاو مبارزه با فساد سرلوحه برنامه تیشفاف
رزه با تابعه و مبا یهاصندوق و شرکت یهاتیفعال شتریهر چه ب تیشفاف یدر راستا .باشدیراستا م نیدر هم زین

ه و مبارزه با هرگون یسازمان ماتیدر تصم تیهمه تالش ما بر شفاف نیداشت. همچن مینخواه یخط قرمز چیفساد ه
ون، کار محترم تعا ریابالغ وز رویپ با منافع صندوق فوالد استوار خواهد بود. یحقوق ای یقیتعارض منافع اشخاص حق

 یهاازمانس هیدر کل اتیبه شکا ییگوعملکرد و پاسخ یابیارز ،یواحد مستقل بازرس جادیبر ا یمبن یو رفاه اجتماع
 ید کمی خیخود را از تار تیو رسما فعال لیفوالد تشک یدر ستاد صندوق بازنشستگ زیاداره کل ن نیتابعه وزارتخانه، ا

 میتصم لیدل نیبرخوردار است و به هم یادیز تیدر صندوق از اهم یماه آغاز نموده است. موضوع نظارت و بازرس
 شود. لیواحد مستقل از حراست تشک کیبه صورت  یگرفته شد بازرس

 خبرگزاری ایلنا 
 

 

https://www.farsnews.ir/fars/news/14001026000016
https://www.farsnews.ir/fars/news/14001026000016
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1184888
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1184888
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  نظام سالمت  یطرح عدالت و تعالاشاره به مسئله تعارض منافع در 

 

 0011بهمن  0ـ )وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( اللهیبهرام عین
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

سراسر کشور در مشهد مقدس و با حضور  یعلوم پزشکهای و دانشکدهها دانشگاه یاجالس روسا هیاختتام نییدر آ

وزیر بهداشت در تشریح این طرح اشاره کرده که  شد. یینظام سالمت رونما یبهداشت، طرح عدالت و تعال ریوز

پزشک خانواده، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سالمت و کاهش خدمات کاذب و  یاجرا ،ییزدا تیمحروم

ستفاده ا شرفتهیو نظارت از امکانات پ یبازرس یبراوی افزوده است:  طرح است. نیدر نظام سالمت از رئوس ا ییالقا

 نظام سالمت، یاز نکات مهم طرح عدالت و تعال یکیو  میکرد تا اجازه سوءاستفاده و فساد را به افراد نده میخواه

 است. ییطال یو مبارزه با فساد از جمله در امضاها یریشگیپ
 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک گاهیپا  

 

 ها یریگمیاز تعارض منافع در تصم یریجلوگبر  ی پزشکیهادانشگاه یروسا دیتاک 

 

 0011 بهمن 0ـ  کشور یعلوم پزشک یهاها و دانشکدهدانشگاه روسای 
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یزبانیکه به م زدهمیسراسر کشور در دولت س یعلوم پزشکهای دانشکدهو ها دانشگاه یروسا یاجالس حضور نیاول

عدالت  ،یبر لزوم توجه به اسناد باالدست هیانیب نیدر ا داد. انیبه کار خود پاای هیانیمشهد مقدس برگزار شد، با صدور ب

 وستینظام سالمت، ضرورت وجود پ یفیو ک یسطح کم   یعادالنه به خدمات سالمت و ارتقا یدسترس ،یزیو فسادست

 قانون یاجرا یشبکه بهداشت و درمان کشور، تعهد برا یو ارتقا تیو اقدامات، تقوها و عدالت در برنامه یهنگفر 

ما »مده است: در بخشی از این بیانیه آشد.  دیتاکها از حوزه گرید یاریاز خانواده و بس انتیو ص تیجمع یجوان

در جهت  یو معنو یماد یایو مزاها مشوق جادیبا ا دیبا میمعتقد یعلوم پزشکهای دانشکدهو ها دانشگاه یروسا

و  یتا همگان از خدمات بهداشت مییمتخصص در مناطق محروم و کمتر برخوردار تالش نما یانسان یروین یماندگار

نظام سالمت کشور، مسئوالن های دغدغه نیاز مهمتر یکیشک  یبهره مند شوند. ب یمناسب و تخصص یدرمان

 که فساد ،خط قرمز همه ماست. میو انتصابات است و اعتقاد راسخ دارها یریگ میاز تعارض منافع در تصم یریجلوگ

ت و از مشکال یاریدر رفع بس کیبرنامه نسخه الکترون یاجرا میاعتقاد دار ییگردهما نیما شرکت کنندگان در ا

نقاط ضعف و برطرف کردن آن،  ییضمن شناسا یظرف مدت کوتاه دیگذار است و با ریحوزه سالمت تاثهای چالش

 «.میینما ییبرنامه را به طور کامل اجرا نیا
 پایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

 

https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 هیفعاالن بازار سرما یجد یتعارض منافع؛ نگران 

 

 0011بهمن  6ـ (مجلس هیبازار سرما تهیکم سیرئ) زادهیمحسن عل
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

 ت.اس هیاز مشکالت بازار سرما یکیبورس  رهیمد اتیبورس و ه یعالیارکان از جمله شورا یتعارض منافع در تمام

منافع  با تعارض رایاست، ز هیفعاالن بازار سرما یجد یهایاز نگران یکیو  هیدر بازار سرما یتعارض منافع آفت اساس

خبر  یها بداده نیافراد از ا ریشکل خواهد گرفت که سا یو رانت اطالعات شده جادیخاص ا یاعده یبرا یفرصت

 میخواهیبورس م رهیمد اتیبورس، ه یعال یسطوح خاتمه داد و ما از شورا یبه تعارض منافع در تمام دیهستند، با

نبود  اقناع کننده شدهارائه  یهاخصوص انجام دادند که پاسخ نیدر ا یکند. مکاتبات یبررس ترعیموضوع را سر نیا

مربوط به  یهامورد نظر را دارد مجوز یهایژگیکه و ینهاد دیبا خواهم کرد. یریگیموضوع را پ نیمجدد ا نیبنابرا

ت شود نکته دق نیبه ا دیانجام دهد البته با زیرا ن ینیپس یهانظارت نیرا صادر کند و همچن هیآموزش در بازار سرما

 لیهها در همه موارد تسصدور مجوز ندیکه فرآ میهست نیا بالبه دن زیشود، ما ن یریسخت گ دیها نباکه در صدور مجوز

 و کوتاه شود.
 خبرگزاری صداوسیما 

 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3340800
https://www.iribnews.ir/fa/news/3340800
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 متسال یگذار استیحضور پررنگ پزشکان در عرصه ستحلیل فضای مجازی: 
 پزشکان است؟ اریدر اخت یپزشک تیظرف نییتا تع تیزیحق و نییچرا از تع

 

 محمد عادلی 
 

در هفته گذشته در فضای مجازی وضعیت نظام پزشکی بیش از همه موردتوجه کاربران و حتی مسئوالن قرار داشت. 
گذاری برای خود که سبب شده است پزشکان خود در مورد تعیین هزینه ویزیت آمیز قاعدهخصوص موقعیت تعارضبه

تصمیم گرفته و با توجه به شرایط اقتصادی نامساعد فشار بیشتری بر مردم وارد آید. همین موقعیت در مستثنا شدن 
ه برخی اعتمادی مردم بای جز بیقضات از شرکت در آزمون وکالت نیز خود را نشان داد که به نظر برخی کاربران نتیجه

رغم آنکه در دولت و مجلس اقداماتی برای شفافیت انجام شده است نهادها را در پی نخواهد داشت. عالوه بر این علی
 اما برخی کاربران به دلیل تعارض منافع برخی افراد چندان امیدی به موفقیت این اقدامات ندارند.

برای خود به وضعیتی اشاره دارد که فرد یا سازمانی در جایگاهی قرار گیرد که برای خود  گذاریتعارض منافع قاعده

ضع شوند که منفعت فردی یا نهادی را در اولویت گذاری کند. در این شرایط احتمال آن وجود دارد که قواعدی وقاعده

کان خود گیرد که پزشتوان به تعیین هزینه ویزیت اشاره کرد که توسط نهادهایی انجام میعنوان نمونه میقرار دهند. به

 ای گزاف را به مردم تحمیل کنند.منصب هستند و امکان آن را دارند که به نفع خود هزینهدر آن صاحب

 گذاری پزشکان برای خودز قاعدهمصادیقی ا
ها د آندرستی در مور شود این است که چرا سیستم مالیاتی بهیکی از سؤاالتی که همواره در مورد پزشکان پرسیده می

پردازند. این مسئله موضوعی بود که در ها مالیات چندانی نمیرغم درآمد باالی برخی پزشکان، آنعمل نکرده و علی

علمی دانشگاه تهران نیز به آن پرداخت. وی در این رابطه در توییتی به سینی؛ عضو هیئتاین هفته مجید ح

نهضت فحش و ریپورت پزشکان برنده؛ نهضت فحاشی قلم »های صورت گرفته علیه خود اشاره کرد و نوشت: فحاشی

کل  هاینتشار عکسهای تقطیع شده من؛ نهضت ابه مزدهای شبکه اجتماعی؛ نهضت تولید کلیپ و ویدئو از حرف

ین هم«. دهید؟ام؛ همه و همه قبول! شما راست میگویید؛ من آدم بد! فقط بگویید چرا مالیات نمیزندگی و عمر کاری

کان را پیش کشند و اینکه چگونه تکیه زدن پزش تعارض منافعاظهارات باعث شد که دیگر کاربران در پاسخ به وی مسئله 

 نویسد:ها در این مورد میدر مناصب عالی وزارت بهداشت چنین پیامدهایی را دربرداشته است. یکی از آن

د که شوهمین میچون تضاد منافع وجود داره. وقتی اکثر آقایان مسئول در سطوح عالی کشور پزشک هستند، » 

خوان دو سال معطل کنند. مالیات دادن هم که وظیفه کارگیری یک دستگاه کارتبرای نصب و به

 «.بگیرهاستحقوق

https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://wikicoi.com/view/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C
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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ارت علی ساالریان؛ معاون فنی و نظقدر کافی باعث نارضایتی شده است، اظهارنظر که مالیات ندادن پزشکان بهدرحالی

گذاری قعیت تعارض منافع قاعدهدهنده مومبنی بر افزایش تعرفه پزشکی نیز که خود نشان سازمان نظام پزشکی

درصدی هزینه ویزیت پزشکان گفت  21پزشکان برای خود است، بر این نارضایتی افزود. وی در خبری از افزایش 

هزار تومان و پزشک  061هزار تومان، پزشک متخصص  2۸که در سال آینده هزینه ویزیت پزشک عمومی حدود طوریبه

 نویسد:بود. کاربری در این مورد میهزار تومان خواهد  021فوق تخصص 

درصد افزایش تعرفه پزشکی! یک عده  ۰۶یعنی کسی نیست جلوی مافیای پزشکی و تعارض منافع رو بگیره! » 

 تو ایران زندگی نمی
 
کنند! معاون فنی سازمان نظام پزشکی گفته پیشنهاد ما این است که سال بعد حق انگار واقعا

 «.هزار تومان شود ۰۰۶هزار تومان و فوق تخصص  ۰۲۶ومان، متخصص هزار ت ۵۸ویزیت پزشک عمومی 

اما این فقط شهروندان نبودند که به تعارض منافع پزشکان اشاره داشتند. مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش 

ت. به همین موضوع در مورد نسخه الکترونیکی اشاره داش قتصادمسیر او تحقیقات مجلس نیز در گفتگویی با خبرگزاری 

 این خبرگزاری در توییتی چکیده این مصاحبه را چنین نوشته است:

 .«کنند که دلیل آن تعارض منافع استنویسی الکترونیک مقاومت میدرصدی از پزشکان، در برابر نسخه»  

 منافع مستثنا شدن قضات سابق از آزمون وکالت به مدد تعارض
که مجلس در طرح تسهیل بندی را قرار داده بود که طی آن قضات دادگستری را ملزم به شرکت در آزمون وکالت درحالی

؛ نائب جعفر قادریطور کامل حذف شود. کرد؛ اما با مخالفت شورای نگهبان نمایندگان تصمیم گرفتند این بند بهمی

به پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون بنا شد که »باره گفت: دراین رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس

یشنهاد ف شود؛ این پکلی از طرح تسهیل حذبندی که شورای محترم نگهبان نسبت به آن ابهام و ایراد داشته است، به

 «.در کمیسیون رأی آورد

این موضوع سبب شد که برخی کاربران از احتمال تعارض منافع در این تصمیم اظهار نگرانی کنند و آن را نتیجه تعارض 

 منافع برخی افراد بدانند:

ا این لت معاف کردید، بآقایانی که با سوءاستفاده از تعارض منافع و با البی و فشار، قضات سابق را از آزمون وکا» 

 «.کار شما هزاران جوان حقوق خوانده از شغل محروم خواهند ماند. آه این جوانان مظلوم دامنتان را خواهد گرفت

 آمد توییت زدن ودیدند، تنها کاری که از دستشان برمیکه کاربران ردپای تعارض منافع را در این میان میدرحالی

خاطب ها با می رسیدگی به آن و توجه به تعارض منافع بوده است. چنانکه چند تن از آندرخواست از شورای نگهبان برا

 قرار دادن اعضای شورای نگهبان نوشتند:

کاش اعضای محترم شورای نگهبان که عال م و حقوقدان هستند، به حقوق عامه و تعارض منافع دقت داشته ای» 

 «.شورا نخواهد بود!و عدالت را رعایت کنند. وگرنه اعتمادی به این 

https://www.imna.ir/news/549237/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.imna.ir/news/549237/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://masireqtesad.ir/127707/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/22/2642690/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/22/2642690/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 له با تعارض منافع در بانک مرکزیطرح مجلس برای شفافیت و مقاب
در هفته گذشته علی خضریان؛ نمایند مجلس در رشته توییتی به پیگیری خود برای جلوگیری از فساد و تعارض منافع 

را در قالب  یدات کالن بانکطرح شفافیت تسهیالت و تعهدر نظام بانکی اشاره کرده بود. او در این رشته توییت گفت که 

و همچنین تبدیل آن به قانون دائمی به ثبت رسانده است. وی در بیان دلیل خود برای  0010الحاقیه به الیحه بودجه 

 ها اما نظارترغم مشخص بودن تسهیالت کالن مجاز برای بانکافزودن این طرح به الیحه بودجه اشاره کرد که علی

ع در ضمن تسری»که به مدد این طرح و استفاده از سامانه گیرد. درحالیورالعمل صورت نمیای بر این دستهوشمندانه

آورد که با نظارت عمومی، مسئله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی نظارت بانک مرکزی، این امکان را به وجود می

 رتفع شود و امکان تخلف را به دلیلمقاطع باعث عدم پیگیری تخلفات و مفاسد شده است، در حوزه تسهیالت کالن م

 «.افزایش احتمال افشا کاهش دهد

 اندازی بر سر راه اصالح نظام مالیاتیسنگ
احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد نیز در توییتی به تالش این وزارتخانه برای کاهش فرار مالیاتی اشاره کرده بود، چراکه به 

بگیران ار مالیاتی باشد نه از محل فشار بر تولیدکنندگان، اصناف، حقوقدرآمد مالیاتی دولت باید از کاهش فر »نظر وی 

 «.و اقشار شفاف

گیران بین نبودند چراکه برخی از تصمیمحال برخی کاربران نسبت به میزان پیشروی این اقدامات چندان خوشبااین

خواهند کرد. چنانچه کاربری در این  اندازیهای تعارض منافع قرار دارند و بر سر راه این اقدامات سنگدر موقعیت

 نویسد:مورد می

تغییرات و اصالحاتی داره توی سیستم میشه ولی کند هستش و بعضیاش هم مسیر اشتباه را میره چون مشاورین » 

 «.نفوذی هستن یا نابلد و یا تعارض منافع دارن

 
 

 

 
 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1183070-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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