
 

 
 ذ 
 
 
  

 91مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 

 خبرنامه هفتگی 
 تعارض منافع  مدیریت

 1401اردیبهشت   3فروردین تا  28 –شماره نود و یکم 
 

 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

 1400اردیبهشت    3

19 

 





 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 تعارض منافع  تیریمد یخبرنامه هفتگ
 1401اردیبهشت   3فروردین تا  28  –نود و یکم   شماره

 
 
 

 
 19ـ  رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 
 
 
 
 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 

  1401اردیبهشت     3 
 

 
 

   

https://www.instagram.com/iranbssc/
https://www.instagram.com/iranbssc/
https://t.me/IranBSSC
https://t.me/IranBSSC
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/
https://twitter.com/iranbssc
https://twitter.com/iranbssc




 

 
 فهرست مطالب

 

 2 ...................................... شیبه پ یتعارض منافع، گام تیریمد حهیدرآمد: اعالم وصول ل 

 

 6 ............................................................... هفته یهالیها و تحلمشروح اخبار، گزارش

  ت تعارض منافعیریقانون مد یره هاتبص یجد یریگیپ ............................................. 6 

  میتعارض منافع در کشور هست تیریدر مد هیخواستار وحدت رو ................................. 6 

  یصنف یهاهیبروز تعارض منافع در صدور مجوز توسط اتحاد احتمال ............................ 6 

  تضاد منافع، مانع رونق شهرآفتاب ....................................................................... 7 

  1041داروخانه در سال  یاعتراض داروسازان به تعرفه حق فن .................................... 7 

  تعارض منافع است انکالهیمساله در پرونده م نیآشکارتر ............................................ 8 

  یاتاق بازرگان یتعارض منافع اعضا  ....................................................................... 8 

  با اصول تعارض منافع در نظام سالمت  ییآشنا ناریوب ............................................... 9 

  یدرمان یهاش تعرفهیبه افزا یر کار و رفاه اجتماعیوز ینامه اعتراض ییچرا .................... 9 

  خودش برسد یردولتیتا به مدرسه غ دیوپرورش را مرخص کنر آموزشیمد .................... 14 

  از مصوبات یتعارض منافع مجلس درباره برخ ....................................................... 14 

  به اتهام تعارض منافع ایفوتبال اسپان ونیفدراس سیپاسخ رئ..................................... 11 

  یراث فرهنگیمحجور ماندن حوزه م یها عامل اصلتعارض منافع دستگاه .................... 11 

 

 12 ............................................................ حفظ منافع یها: روشیمجاز یفضا لیتحل

 

  



 

 

 

 

 

 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 اعالم وصول الیحه مدیریت تعارض منافع، گامی به پیش درآمد:
جمهوری در تصویب یک فوریت الیحه مدیریت اقدام مثبت معاونت حقوقی ریاست

 تعارض منافع
 

یًبرایًهایًزیاددرًحوزهًقانونگذاریًبرایًمدیریتًتعارضًمنافعًرخًدادًکهًدرسًاخیراًًاتفاقًامیدوارکنندهًوًمثبتی
رایًتشریحًزدگیًنامید.ًبتوانًآنًراًارجحیتًکارشناسیًبرًشتابزدگیًوًسیاستنظامًحکمرانیًایرانًداردًکهًاجماالًًمی
ً.ًتعارضًمنافعًدرًایرانًهستیمایًدرًموردًروندًقانونگذاریًبرایًمدیریتًاینًاتفاقًمثبتًناگزیرًازًبیانًمقدمه

دانیم تعارض منافع به عنوان یکی از علل اصلی بروز ناکارآمدی در سیستم اداری و فساد و اتالف بودجه، از چنانکه می

هایی برای مطالعات مورد توجه طیف وسیعی از سیاستمداران ایران قرار گرفت. از همین زمان کوشش 0931میانۀ دهۀ 

ینه و همچنین ایجاد بستر حقوقی برای مواجهه با آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. مانند تطبیقی در این زم

محور بود. فضای غالب این حلای راهبسیاری از مسائل نظام اداری، مواجهه سیاستگذاران با تعارض منافع نیز مواجهه

در  حل مدیریت تعارضانونگذاری به عنوان راهشد که بدون شکافتن عمیق مسئلۀ تعارض منافع، بالفاصله راهکار ق

دستور کار قرار گیرد. تردیدی نیست که مدیریت تعارض منافع به قواعد و بسترهای حقوقی مناسب هم نیاز دارد، اما 

ایران  بوم سیاست و بوروکراسیشاید توجه به قانونگذاری در این زمینه به مقدمات و پیش نیازهایی متناسب با زیست

ای در بود. این خود بحث مفصلی است. اما با فرض ضرورت تدوین قانون در این زمینه، تیم کارشناسی زبده محتاج

 ای در این زمینه شد. جمهوری وقت مسئول تدوین الیحههای استراتژیک و معاونت حقوقی ریاستمرکز بررسی

های استراتژیک ی عمومی توسط مرکز بررسیبرای نظرخواه 0931ماده، در دی  47سازی در الیحۀ مذکور پس از آماده

های دولتی، بخش خصوصی و منتشر شد و مقارن با همین امر جلسات کارشناسی با ذینفعان مختلف در دستگاه

ایی هها و معاونت حقوقی برگزار شد. ماحصل این جلسات جرح و تعدیلهای فعال با محوریت مرکز بررسیاندیشکده

ماده کاهش یابد. این الیحه در هیئت وزیران در مورخ تیر  13ماده به  47تعداد مواد آن از  در الیحه بود که باعث شد

مورد بررسی قرار گرفت و گویا با ابرام و پافشاری وزاری نفت و اقتصاد برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح  0931

تری صورت گرفت و تعداد مواد این ستردههای گهیئت دولت ارجاع داده شد. در کمیسیون لوایح این بار جرح و تعدیل

 ماده کاهش یافت.  71ماده به  13الیحۀ قانونی از 

 دوساله در دولت ـ که در نظام سیاستگذاری ایران نامتعارف نیست ـ در کنار جرح و 
 
این رفت و برگشت و تعلل حدودا

ای برای یحه صورت گرفت، زمینههای اقتصادی دولت در ال های زیادی که بر اساس مالحظات اجرایی بخشتعدیل

ها و موسسات فعال در نظرخواهی عمومی الیحه پدید آورد و در همین اثنا مقارن هایی از روند در برخی جریاننارضایتی

ها برای مذاکره با نمایندگان مجلس تهیه کرده بود، از طرف تعدادی نویسی که یکی از اندیشکدهپیش 0934با اسفند 
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م زده خواند، در مجلس دهتوان آن را سیاستبا شتابزدگی به عنوان طرح امضا شده و طی فرایندی که میاز نمایندگان 

 اعالم وصول شد. 

( الیحۀ دولت نیز با اعمال نکات فوق به مجلس ارسال شد، اما اعالم وصول نشد. با انقضای 0931ماه بعد )آذر  3حدود 

 دولت الیحۀ مذکور را در تیر دورۀ فعالیت مجلس دهم و آغاز به کار مجلس 
 
به مجلس ارسال کرد،  0933یازدهم، مجددا

زده ذکرشده، این بار هم الیحه اعالم وصول نشد و همان طرح قبلی که به اذعان ها و روند سیاستاما با همان البی

فرایند بررسی آن  0933نویس خامی بود در مجلس یازدهم اعالم وصول شده و بالفاصله از آبان کنندگان آن، پیشتهیه

در کمیسیون اجتماعی آغاز شد. برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی در حالی مدعی بودند که همزمان در حال 

 الیحۀ دولت اعالم وصول نشده بود و به شکل کامال  
 
بررسی طرح و الیحه و تلفیق نقاط قوت هر دو هستند که اساسا

متن الیحۀ ارسالی دولت به مجلس(  9تشخیص مصادیق تعارض منافع )ماده مونتاژگونه برخی مقدمات آن به ویژه در 

 به متن طرح در دست بررسی در کمیسیون اجتماعی اضافه شد. 

بررسی طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی به پایان رسید و در حالی طرح مهیای ارسال به صحن علنی  0933در بهمن 

ه در متن ای کنظرهای گستردهکنندگان نسخۀ اولیۀ طرح، با اعمالن تهیهبرای بررسی و تصویب نهایی شد که به اذعا

تر از همان طرح در کمیسیون صورت گرفته بود، ماحصل متن نامنسجم، ضعیف و غیرقابل دفاعی بود؛ ضعیف

های زیادی برای جلوگیری از تصویب این طرح در صحن علنی مجلس نویس و متن اولیه. از همین زمان تالشپیش

ند ها بود: برخی نمایندگان مجلس اصرار داشتصورت گرفت. اما متاسفانه این بار هم شتاب مانع بزرگی مقابل این تالش

طرح مذکور به سرعت در مجلس تصویب شود تا به عنوان دستاورد مهم مجلس در حوزه تعارض منافع قابل مطرح کردن 

خواست همان متن به شکلی که در کمیسیون تهیه شده ود که میاندرکار ببسا منافعی هم در این زمینه دستباشد. ای

 تبدیل به قانون شود. 

و  مجلس نیقوان نیاداره کل تدوهای مجلس، های قابل تقدیر از سوی مرکز پژوهشخوشبختانه اقدامات و پیگیری

مذکور در صحن علنی  های فراگیر، طرحهای فعال در حوزۀ تعارض منافع صورت گرفت تا با رایزنیبرخی اندیشکده

ها تصویب کلیات طرح در مجلس و دوشوری شدن آن بود که به معنای مجلس مورد بررسی قرار نگیرد. برایند این تالش

بازگرداندن طرح به کمیسیون برای بررسی مجدد بود. در بازگشت طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع بررسی 

ها ها نیز تالش قابل توجهی برای اخذ نظرات دستگاهشد و مرکز پژوهش های مجلس محولمجدد طرح به مرکز پژوهش

گرفته برای بهبود متن طرح و رفع های صورترغم تالشو موسسات فعال در این زمینه ترتیب داد. با این حال، علی

عیین نهاد ی نظیر تنویسی و به ویژه در مسائل کلیدنقاط ضعف آن، به سبب آنکه شالوده طرح به لحاظ معیارهای قانون

 بخشی حاصل نشد. مسئول اجرای قانون مذکور و دایرۀ شمول مشموالن دچار مشکل بود، باز هم خروجی رضایت

ت در های دولجمهوری برای پیگیری برنامهجمهور به دفتر بازرسی ویژه ریاستدر این زمان با توجه به ماموریت رئیس

وری، جمها اقدامات موثر و مثبت این دفتر و همراهی معاونت حقوقی ریاستحوزۀ تعارض منافع و پیشگیری از فساد، ب
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گذاری در حوزه تعارض منافع از خالل فرایند ارائه الیحه مدنظر قرار گرفت که عالوه بر تالش برای بازگرداندن قانون

 همان الیحۀ دولت قبلی است( یک فوریت رسیدگی به این
 
لنی الیحه نیز در صحن ع اعالم وصول الیحۀ دولت )که ظاهرا

 جمهور، دکتر محمد دهقان، به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مجلس با دفاع خوب معاون حقوقی رئیس

ی دارد؟ هایاما این روند پر فراز و نشیب در تاسیس بستر حقوقی برای مدیریت تعارض منافع در ایران برای ما چه درس

  شود:ذیال  به چند نکتۀ کلیدی اشاره می

قانونگذاری در مسائل مهم و کلیدی نیازمند تانی و درنگ است. درست است که غنیمت شمردن فرصت و  .0

ای که هشوندنشستها ضرورت دارد، اما قانون به سبب خصلت تهاستفاده بهینه از زمان برای پیشبرد برنامه

بردار عمل یک دستگاه است و شتابدارد، چیزی بیش از یک مقرره یا مصوبه هیئت وزیران یا بخشنامه و دستورال

 به 
 
نیست. تجربۀ قانونگذاری شتابزده و نسنجیده در حوزه ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد که ماال

خاصیت شدن آن قانون انجامید، نباید در حوزۀ تعارض منافع تکرار شود. مرحوم مطهری معتقد بود هر بی

شود. می« آشیخ ترمز»است اما در گذر زمان تبدیل به « آسید حرکت»شود های علمیه میای وارد حوزهطلبه

 در نهاد حوزه به محافظه
 
شود. اگر کاری و ایستادن مقابل تغییر منجر مییعنی میل به دگرگونی و تحول تدریجا

 کاری و تدریج را به روندها تزریق کند.این تعبیر مطهری را بپذیریم، خصلت نهاد همین است که محافظه

خواهد با دارند؛ می« سید حرکت»های اول، خصلت نمایندگان محترم مجلس در دورۀ یازدهم به ویژه در سال

شتاب و ضرب و زور اقدامی صورت دهند. اما همانطور که گفته شد نیاز است بین تسریع در پیگیری مسائل، 

 نهادیمیزانی از عمق و کارشناسی و درنگ به کار تزریق شود تا موازنۀ درستی ش
 
 کل بگیرد. نهاد قانون ماهیتا

 های این نهاد تن داد. آفرین است؛ برای تاسیس متن قانونی جدید باید به ویژگیپایدار و نظم

ض عزیمت برای مدیریت تعارگذاری بهترین خاستگاه و نقطههمانطور که ابتدای نوشته ذکر شد، شاید قانون .2

یاز نظیر نگذاری، طیفی از اقدامات پیشبود به جای تمرکز بر قانونمنافع در سیستم اداری ایران نبود و بهتر 

محور و متعین در هر حوزه در دستور کار آموزش، شناسایی مصادیق و مدیریت تعارض با رویکردهای مسئله

ه، ناپذیر شدگرفت. اما به هر ترتیب اکنون که قانونگذاری در این زمینه تبدیل به یک دستورکار اجتنابقرار می

بست و معطل ماندن در حوزۀ اجرا، بیشترین ای تصویب کرد که به جای بنشدهبهتر است قانون پخته و حساب

 احتمال و امکان عملی شدن را داشته باشد. 

 فضای سیاسی بر رویکرد کارشناسی غلبه داشته و دارد، اما اقدام معقول معاونت  .9
 
درست است که در ایران عموما

ی در پیگیری اعالم وصول الیحۀ دولت قبلی، به منزلۀ آن است که هنوز در سیستم جمهورحقوقی ریاست

ای از توجه به رویکرد کارشناسی وجود دارد. گو اینکه الیحۀ دولت قبلی هم از مسائل و حکمرانی ایران درجه

 برد، اما الاقل محصول خرد جمعی و کار تیمی بوده و شالودۀ بهتری دارد. هایی رنج میخلل

تواند الگویی بدیل در مقابل رویکردی جمهوری میاین اقدام مثبت معاونت حقوقی و دفتر بازرسی ویژه ریاست .7

ای شدههای درست و حسابکند. شاید در اقدامات دولت قبلی گامباشد که نفی کورکورانۀ گذشته را تجویز می
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پلۀ  وان به جایی رسید، باید گذشته راتبرداشته شده که نیازمند تکمیل و توسعه است. با نفی گذشته نمی

 صعود برای اکنون کرد. 

شناختی، خصلت بازتابندگی گذاری برای مسئلۀ مهمی نظیر تعارض منافع به تعبیر جامعهبه هر صورت، قانون

(reflexivity دارد؛ به عبارت دیگر، همان منافع متعارضی که در سیستم اداری و حکمرانی جریان دارد، خودش را ) بر

ناخواه در این زمینه نیز وجود دارد. برای کند و کشاکشی از منافع خواهروند تاسیس قانون در این زمینه نیز تحمیل می

های مختلف در تصویب قانون برای این مسئلۀ ها و جریانها، گروهبه حداقل رساندن تاثیر منافع متعارض دستگاه

ها و نهادهایی که منفعتشان در ایجاد قانون درست در این یت گروهکلیدی و حساس کشور، استفادۀ حداکثری از ظرف

 توانند ناظر وهای مردمی و امثالهم میها، تشکلهای فکر، رسانهزمینه است ضرورت دارد؛ موسسات پژوهشی، کانون

های همت منافع گرورصدکننده روند قانونگذاری در این زمینه بوده و تا حد امکان، مانع انحراف یافتن مفاد قانون به س

ذینفع شوند؛ اما الزمۀ چنین ایفای نقشی، شفافیت حداقلی در مجلس در مورد روند رسیدگی به موضوعات در 

رسانی از روند، انتشار گام به گام متن مصوب ترین حد آن اطالعها و صحن مجلس است؛ شفافیتی که نازلکمیسیون

 و ذینفعان در روند بررسی است. در هر مرحله و فراگیری در دعوت از متخصصان 

*** 

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

 رهبر معظم انقالب شینوشت:با توجه به فرما یتیمجلس در توئ یاجتماع ونیسیکم سییر ،یلیاسماع یول  

و  یاجتماع ونیسیدر کم« تعارض منافع تیریقانون مد» بیتصو یو از طرف« تعارض منافع تیریمد»درخصوص 

 .کرد میخواه یریگیپ اقانون ر  نیا یهاماده واحده و تبصره تیبا جد ونیسیجلسه کم نیدر اول ،یصحن علن

جمهور با اعتراض به  سیبه رئ یامهنا یط ریاخ یدر روزها یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز ،عبدالملکیحجت  

 0710 سال یو درمان یصیکرد که  تعرفه خدمات تشخ شنهادیپ یو درمان یصیتشخ یهاتعرفه شیافزا یهازمزمه

 درصد رشد داشته باشد. 01حقوق کارکنان در کشور،  شیمتناسب با افزا

 رکلیتوسط مد یردولتیصدور مجوز مدرسه غ یماجرا ،یاسالم یمجلس شورا ندهینما خواه،یزدی یعل دیس 

خودش را مصداق بارز تعارض منافع خوانده و خواهان برخورد وزارت آموزش و  یآموزش و پرورش خوزستان برا

 پرورش شد. 

به خاک عربستان  ایانتقال سوپرجام اسپان یبارسلونا در ماجرا کنیباز کهیو جرارد پ ایفوتبال اسپان ونیفدراس سیرئ 

 اند.مورد اتهام تعارض منافع قرار گرفته یسعود

 9449اردیبهشت   4 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 تعارض منافع تیریمدقانون  یتبصره ها یجد یریگیپ  
  

 

 0710فروردین   21ـ  (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) ولی اسماعیلی
 تعارض منافع  طرح و لیحۀ 

 

 یتیدر توئ یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیکم سییدر مجلس و ر یمردم گرم ندهینما ،یلیاسماع یلو
 تیریدقانون م» بیتصو یو از طرف« تعارض منافع تیریمد»رهبر معظم انقالب درخصوص  شیتوجه به فرما بانوشت:

 یهاماده واحده و تبصره تیبا جد ونیسیجلسه کم نیاول ،دریو صحن علن یاجتماع ونیسیدر کم« تعارض منافع
 کرد. میخواه یریگیقانون را پ نیا

 خبرگزاری شبستان 
 

 خواستار وحدت رویه در مدیریت تعارض منافع در کشور هستیم  
  

 

 0710فروردین   21ـ  (استان گلستان یسازمان نظام مهندس)نائب رئیس ی نیحس دیمج
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

استان  یشهرسازکل راه و  ریاستان گلستان با مد یسازمان نظام مهندس رهیمد اتیه یو اعضا سیرئ داریدر د
 نیکه به طبع ا یمشکالت انیضمن ب یسازمان به  بحث تعارض منافع اشاره کرد و سینائب رئ ینیمهندس حس

 یواقع قیآمده است خواستار ارائه مصاد شیو ثبت نام نکردن اعضا پ یتخصص یموضوع در رابطه با انتخابات گروهها
 .دیدر کل کشور گرد هیوحدت رو جادیتعارض منافع و ا

 پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 

 های صنفیتوسط اتحادیه صدور مجوزبروز تعارض منافع در  احتمال  
  

 

 0710فروردین   21ـ  ها(مرکز پژوهش یبخش یگرمیکار و تنظوگروه کسب) انیاحمد میمر
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

در  یصنف یصدور مجوزها لیتسه یبرا ییرهنمودها»های مجلس در گزارش کارشناسی با عنوان مرکز پژوهش
رجع ها به عنوان م هیبه اتحاد یاست که قانون نظام صنف یچالش در بخش موانع صدور مجوز، نقشنویسد: می« رانیا

ط توس دیجد گرانیاز ورود باز یریبا تعارض منافع )جلوگ ادینقش به احتمال ز نیصدور مجوز کسب داده است. ا
وابط و ض طینظارت شرا یعال ئتیشود ه یم شنهادیپ ،یمشکل نیرفع چن ی. برا( همراه خواهد بودیفعل گرانیباز

  کند. نییاز اصناف در کل کشور تع کیهر یرا برا یکسانیاستاندارد و 
 های مجلسپایگاه مرکز پژوهش 

 

http://shabestan.ir/detail/News/1166563
http://shabestan.ir/detail/News/1166563
https://newsceo.ir/index.php/provinces/golestan/item/10556
https://newsceo.ir/index.php/provinces/golestan/item/10556
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1743039
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1743039
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1743039
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1743039
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 تضاد منافع، مانع رونق شهرآفتاب   
  

 

 0710فروردین  21ـ ( شهر آفتاب شگاهینما رعاملیمد) نژادیعباس تقدس
  یوکارها و بازرگانکسبتعارض منافع در حوزه 

 

رابطه  نیبه رونق نرسد و در ا شگاهینما نیسبب شده ا« تضاد منافع»شهر آفتاب معتقد است  شگاهینما رعاملیمد
صمت منصوب  ریرا شخص وز رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیب یشرکت نهادها رعاملی: مددهدیم حیتوض

 یمقام وزارت نین انتصاب توسط باالتریاز اوجود دارد. مقصود  یشگاهینما تیسا 99که در کشور  یدر حال کند،یم
اعمال  خود با نکهیرا انجام دهد، نه ا یشگاهینما یدادهایکالن رو یو راهبر یاستگذاریبوده که شرکت مذکور س نیا

ه ک کنندیعنوان م کنند،یکه به ما مراجعه م یشگاهینما انیمجر یبرخ گرید یدار شود. از سوغرفه ،یگریتصد
 ریاند، زنکرده مراجعه یالمللنیب شگاهیبه مجتمع نما شگاهینما یبرگزار یبرا نکهیا لیآنها به دل تیفعال است نممک
شهر  انتظار داشت توانیتضاد منافع حاکم باشد نم نیکه ا یآنها رخ دهد. مادام یبرا یو مشکالت ردیقرار گ نیبذره

 یالمللنیب شگاهیدر مجتمع نما شگاهینما یساالنه حاصل از برگزار رآمدد نژاد،یآفتاب سودده شود.  به گفته تقدس
 یدر حال نیندارد؛ بنابرا یشهروندان تهران یبرا یکه عمال سود شودیتومان برآورد م اردیلیم0111از  شتریب اریبس

 یناش یو آلودگ یکیدر دل شهر را به شکل ازدحام تراف دیپربازد یهاشگاهینما یاز برگزار یکه شهروندان عوارض ناش
که  یهستند؛ در حال بهرهیب یآن به کل یاقتصاد دیاما از عوا کنند،یپرداخت م شگاهینما یاز آن در مقاطع برگزار

 به یصرف بهبود ارائه خدمات شهروند مایمستق داریدرآمد پا نیدر شهرآفتاب برگزار شود، ا هاشگاهیاگر نما
 خواهد شد. نانینشتختیپا

 روزنامه پیام نو 
 

 1401 داروخانه در سال یاعتراض داروسازان به تعرفه حق فن   
  

 

 0710فروردین  21ـ  پایگاه خبری دارو و سالمت
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

سازمان غذا و دارو تجمع و به  یمقابل ساختمان مرکز 0710 نیفرورد 24روز از داروسازان  یجمع قابل توجه
 یفن نیمسئول اعتراض کردند. یو عدم اعالم تعرفه سراسر نییپا یهاانجمن داروسازان، تعرفه ینونرقایغ تیموجود

 یاعضا ندگانیدوره نما نکهیبا توجه به ا طرفیسازمان ب کیاز سازمان غذا و دارو درخواست کردند که به عنوان 
 نیمابیها، فارد، در خصوص تعرفهند یرسم یفعال صنف یو جامعه داروساز دهیانجمن داروسازان به اتمام رس

 تیدر انجمن تمام شده است، حکم شانیندگیکه دوره نما یدبدون حضور افرا نیو موسس یفن نیمسئول ندگانینما
 یبه صورت سراسر یپزشک یهاها خارج و همانند تمام رشتهدر استان یفیالطواکند و موضوع تعرفه از حالت ملوک

حل  یکه موضوع تضاد منافع در جامعه داروساز ردیها صورت گستقل از انجمنمشخص و م بیضر کیو براساس 
 شود.

  )فانا( دارو و سالمت تحلیلی-یخبر گاهیپا 
 

http://www.payameno.com/fa/tiny/news-15220
http://www.payameno.com/fa/tiny/news-15220
https://www.phana.ir/fa/doc/news/41747
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 تعارض منافع است یانکالهمساله در پرونده م ینآشکارتر   
  

 

 0710فروردین   91ـ  ی(حزب اعتماد مل یسخنگو) حصار یمحمدصادق جواد
  جلسمتعارض منافع در 

 

 گونهنینباشد، مجلس ا یانتعارض منافع در م یمنافع است. اگر پاپرونده، تعارض  ینمساله در ا ینبه نظرم آشکارتر

 ییعن کند،یدفاع م ییاجرا یاتعمل یکمجلس با صراحت از  ییسر ی. وقتکندیدخالت نم ییآشکار در امور اجرا

ر خطر اتفاق د یکمنافع با  ینوجود دارد که ا یمنافع ،مجموعه یک یا یانجر یکفرد،  یک یپروسه برا یندر ا ینکها

 ییسرغم فرمان رکه به یاستان یهاچهره یرمجلس و سا ییسرفتن قرار گرفته است. به هر حال شخص ر یاناز م

 نیرغم ادارد، اما به یچه معنا و مفهوم یها در افکار عمومدخالت ینکه ا دانندیم کنند،یپروژه دفاع م یندولت از ا

آن  از یپوشاست که چشم یاندر م یمنافع یپا یعنی گیرد،یمسطح صورت  یندر ا ییهاکه دخالت یزمان ی،آگاه

طرح پروژه م ینحول و حوش ا یبه خود گرفت که نام افراد ترینیع یلیشکل و شما یزمان یهنظر ین. ایستممکن ن

 .شوندیکشور محسوب م یبدهکاران بانک ینترشد که از جمله بزرگ
 اعتماد آنالین 

 

 یاتاق بازرگان یتعارض منافع اعضا   
  

 

 0710فروردین   91ـ خبرگزاری مهر 
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزه کسب 

 

نهاد  آن یدر حوزه کار یمنافع مال یدارا میصورت مستقبه یتیحاکم یدر نهادهابازرگانی اتاق  ندگانیاز نما یبرخ

ه عنوان مثال م. ع ک. بهکنندیم تیریخود مد یمنافع شخص یحداکثر شیآن را به سمت افزا ماتیهستند و تصم

شرکت فعال در حوزه  یواردات است، دارا وقانون و مقررات صادرات  کیمهم ماده  ونیسیدر کم رانیاتاق ا ندهینما

 یهائتیدر ه رانیاتاق ا ی ندهیها نماسال یکه و شودیجالب م یموضوع زمان نیاست. ا یگمرک یکارالعملحق

 .کندیم جادیا یهم در تعارض منافع جد نیبوده است که ا زین یل اختالف گمرکح

از مسائل و  یاریهم محل سوال است. بس یسابق مجلس در اتاق بازرگان ندگانیاز نما یحضور قابل توجه برخ

. ردیگیا شکل ماست و با پشتوانه آنه یاسیاز دخالت افراد س یها هم ناشاتاق یداخل یهایبندو جناح یهایریدرگ

ه و هم ها بودشهرستان یهادرون اتاق یاز دعواها یاریسابق مجلس، منشأ بس سیرئ کانیسابق و از نزد ندهینما کی

و  رازیها )بندر عباس و اهواز و شکماکان مفتوح انتخابات اتاق یبه پرونده یدگیاکنون هم به انحاء مختلف مانع رس

 .شودیها مو شهرستان رانیاتاق ا نظارت بر یعال یشهر کرد( در شورا
 خبرگزاری مهر 

 

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/547923-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/547923-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5470575/
https://www.mehrnews.com/news/5470575/
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 با اصول تعارض منافع در نظام سالمت  ییآشنا یناروب  
  

 

 0710فروردین   91ـ  خبرگزاری ایسنا
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

ول با اص ییآشنا» یناران، وبتهر  یعلوم پزشک یدانشکده داروساز یصنف یشورا یقانون با همکار یانجمن علم

 یتعارض منافع" و" راهکارها یقتعارض منافع"، "مصاد یف"تعر .کندیرا برگزار م« تعارض منافع در نظام سالمت

حور بحث م یواییچ یوشارائه دکتر دار با برنامه یناست که در ا یمقابله با تعارض منافع" از جمله مباحث و موضوعات

  .یردگ یوگو قرار مو گفت
 خبرگزاری ایسنا 

 

 یدرمان یهاتعرفه شیبه افزا کار و رفاه اجتماعی ریوز ینامه اعتراض ییچرا  
  

 

 0710فروردین   90ـ  (خبرنگار روزنامۀ ایران) مریم آریایی
  در حوزۀ سالمت و درمانتعارض منافع 

 

 شیافزا یهاجمهور با اعتراض به زمزمه سیبه رئ یانامه یط ریاخ یدر روزها یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز

 شیمتناسب با افزا 0710سال  یو درمان یصیکرد که  تعرفه خدمات تشخ شنهادیپ یو درمان یصیتشخ یهاتعرفه

ا ارسال ب یبعد از آنکه سازمان نظام پزشک یالله عبدالملکحجت درصد رشد داشته باشد. 01حقوق کارکنان در کشور، 

شده  نییتع یو درمان یصیتعرفه خدمات تشخ یدرصد 21۸۲ شیجمهور ضمن رد افزا سیبه معاون اول رئ یانامه

نامه کرد  نیشد، اقدام به نگارش ا 0710ها در سال تعرفه شتریب شیسالمت، خواستار افزا مهیب یعال یتوسط شورا

  .ردیداشته را بگ« هاعرفهت نییتعارض منافع در تع»که  یاهیمتضرر شدن مردم بر اساس رو یجلو ات

 یدرمان و یصیتشخ یهاتعرفه یرمنطقیغ شیگذشته با افزا یهابخش موجب شده تا در سال نیتعارض منافع در ا

وسط ت یبه سازمان نظام پزشک یبخش خصوص یگذارتعرفه اریاخت ضیبا تفو 17و  19  یهاو در سال میمواجه باش

 ب یط یبخش خصوصتعرفه پزشکان در  ،یاسالم یمجلس شورا
 
 و افتی شیاز هزار درصد افزا شیدوسال مجموعا

 شد. جادیجا ا نیاز هم یو دولت یدر بخش خصوص یشکاف تعرفه پزشک

و  ها بحث تعارض منافع استدر آن سال کبارهی شیافزا نی: علت اکندیم دینظام سالمت تأک کارشناس محمد فخر،

مانند اعتراض  یحال عوارض اجتماع نیو در ع یث اختالف طبقاتشود که باع جادیا یباعث شده نظام پرداخت

 یزشککه داوطلبان پ ییتا جا ختهیر همها را به رشته نیتعادل ب یکشور شود و حت یپرستاران و انحراف در جامعه علم

وزارت  استو الزم  کندیم نیکرد. توازن قوا در نظام سالمت به سمت پزشکان است و کفه آنها را سنگ دایپ شیافزا

 عرصه داشته باشد تا حقوق مردم را لحاظ کند. نیدر ا یترنقش پر رنگ یتعاون،کار و  رفاه اجتماع
 روزنامه ایران 

 

https://www.isna.ir/news/1401013018033
https://www.isna.ir/news/1401013018033
https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/610532
https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/610532
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 خودش برسد یردولتیتا به مدرسه غ دیوپرورش را مرخص کنآموزش ریمد   
  

 

 0710اردیبهشت  0ـ  (یاسالم یمجلس شورا ندهینما) خواهیزدی یعل دیس
 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

مدرسه  سیتاس یآموزش و پرورش استان خوزستان با درخواست خودش برا رکلیمد ن،ینالبه گزارش خبرآ
 تعارض منافع داشته باشد.  یرنگ و بو رسدینظر مکه به یاستان موافقت کرده است، مجوز نیدر ا یرانتفاعیغ

و پرورش خوزستان  آموزش رکلیاگر مد: »دیگویم یاسالم یمجلس شورا ندهینما خواه،یزدی یعل دیس بارهنیدرا
در دو  دیدرخواست خودش را مطرح کند، شا ندهیمجوز استفاده کند همان دو سال آ نیاز ا ندهیدو سال آ خواهدیم

 نیدو سال بعد از االن مجوز صادر شود، از نظر ما ا یمعنا ندارد برا نیشکل دادن مجوزها فرق کند، بنابرا ندهیسال آ
خودشان ابالغ کردند و با  شانیدر وزارتخانه مصوب شد و ا ییرزایم یحاج یت آقادر زمان وزار .ستین یاقدام درست

کردند، االن هم در  یداشتند از وزارتخانه خداحافظ یرانتفاعیغ یهاکه مدرسه ریکل و معاونان وز رانیاز مد یبرخ
. رندیگیکار نمبه یادار یهاهستند را در سمت یردولتیغ سمدار یکه دارا یها و مناطق افراداز استان یسطح بعض

نافع مصداق بارز تعارض م نیدو سال بعد از آن استفاده کنند، ا کهنیتا ا رندیاز االن مجوز بگ خواهندیم شانیا کهنیا
را  شانینظارت درخواست ا یکه در آموزش و پرورش استان دارند سبب شده شورا یگاهیخاطر جابه یعنیاست، 

 خ
 
موزش خود وزارت آ دیکه انجام شده با یاقدام .کنند تا مجوزشان را بدهند بیو تصو یدگیرس ترعیسر یلیاحتماال

د از داشته باش یردولتیاست که مدرسه غ نیا رکلیآن مد حیکند، اگر ترج دایو پرورش تذکر بدهد و به ماجرا ورود پ
 «خودش برسد. یردولتیرا مرخص کنند تا به مدرسه غ شانیاالن ا نیهم

 لینخبرآن 
 

 از مصوبات یتعارض منافع مجلس درباره برخ  
  

 

 0710اردیبهشت  2ـ ( یخط امام و رهبر وانیعضو جبهه پ) یاصفهان یمیاحمد کر
 تعارض منافع در مجلس 

 

 یهااستفادهشود تا از سوء یاشهیکشور شفاف و ش یهاهستند که همه بخش نیدر صدد ا ندگانیاز نما یبرخ
در  .دانندیم تیافراد خود را مبرا از شفاف یاما در خود  مجلس برخ رد،یصورت گ یریجلوگ مسئوالن یبرخ یاحتمال

وند پارلمان باشد که ر  ندگانیبه ضرر نما دیکه شا شودیم جادیتصور ا نیمردم ا یبرا تیطرح شفاف بیصورت عدم تصو
 ندهینما تیبه صالح یاست، شما وقتمصوبات دچار تعارض منافع شده  نیمتأسفانه مجلس در رابطه با اشفاف شود، 

ارشد  یبه مدرک کارشناس ازیورود به مجلس حداقل ن یکه هر کس برا دیابیدر م د،یکنیورود به مجلس نگاه م یبرا
 یندگیدوره نما کیگذراندن  یبا ط ندهیآن هر نما یاند که بر مبنارسانده بیرا به تصو یقانون ندگانیدارد، اما نما

 یجلس برادر م ندگانیکه نما یضیهر نوع تبع ارشد در انتخابات مجلس شرکت کند. یمدرک کارشناسبدون  تواندیم
،یقی اورند،یخود به وجود ب

 
 .آوردیمردم را به وجود م یتیهم خالف اهداف و اصول انقالب است و هم موجبات نارضا نا

 خبرگزاری آنا 
 

https://www.khabaronline.ir/news/1624010
https://www.khabaronline.ir/news/1624010
https://www.khabaronline.ir/news/1624010
https://www.khabaronline.ir/news/1624010
http://www.ana.press/x7yLV
http://www.ana.press/x7yLV
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 پاسخ رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا به اتهام تعارض منافع   
  

 

 0710اردیبهشت  0ـ ( ایفوتبال اسپان ونیفدراس سیرئ) السیروب سیلوئ
 تعارض منافع در حوزه ورزش 

 

 الیدنسیکنف ییایاسپان هیکه نشر یبه جنجال ینشست خبر کیدر  ایفوتبال اسپان ونیفدراس سیرئ السیروب سیلوئ

  به راه انداخته است پاسخ داد. یبه خاک عربستان سعود ایانتقال سوپرجام اسپان یو ماجرا کهیباره او، جرارد پدر

تضاد  ادجیو ا یدر انعقاد قرارداد انتقال سوپرجام به عربستان سعود کهیموضوعات مورد بحث نقش پ نیاز مهمتر یکی

آن پاسخ داد:  به نگونهیا السیتورنمنت بود که روب نیدش در اخو میبارسلونا با توجه به حضور ت کنیباز یمنافع برا

اد. اتفاق هم افت نیکه ا میکردیعبور م یاسه مرحله یلتریف زا ستیبایقرارداد ما م نیعقد ا یتضاد منافع؟ برا

)در رده  شانیگریکه با تمام شدن دوران باز میداشته باش کهیپ رینظ یشتریب کنانیدر کشورمان باز یروز دوارمیام

است که  ییهایزنگمانه د،یادهیکه شن ییزهایچ یو فوتبال کشورشان ندارند. مابق ونیبا فدراس یکار گری( دیمل

شرکت  ونیسیاکنون سربلند است. در ضمن حق کم ونیقرارداد فدراس نی. به لطف ادیاها( انجام دادهخودتان )رسانه

 اند.پرداخته هایکاسموس را هم عربستان
 خبرگزاری تسنیم 

 
 

 یفرهنگ راثیمحجور ماندن حوزه م یعامل اصل هاتعارض منافع دستگاه   
  

 

 0710اردیبهشت  9ـ  خبرگزاری تسنیم
  گردشگریتعارض منافع در حوزه 

 

 یرکه بر سر تملک، نگهدا ییهاتعارض منافع نهاد و سازمان ژهیو به و ینبود توجه الزم و کاف ،یکمبود اعتبارات مال

 در یندیتکان دهنده و ناخوشا یخبرها یهراز چند گاه شودیمشارکت دارند، موجب م یخیتار یاهاحفاظت از بن و

 یخشبانیم یموضوع یفرهنگ راثیکه مقوله تملک و حفاظت از م اگرچه منتشر شود. یغن راثیم نیا بیباب تخر

 دخلمیذ یهانه هرکدام از دستگاهامر مشارکت دارند، اما متأسفا نینهاد و سازمان در ا نیاست و چند یو فرادستگاه

 نیا یالتع وبه سمت نگاهداشت  کپارچهیو گام برداشتن واحد و  هیوحدت رو تیرعا یبدون در نظر گرفتن اصل اساس

م را در الز  یکسب منافع و مطابق با مصالح خود، نه تنها همپوشان یدر راستا ینیهر کدام با وضع قوان ،یغن راثیم

 یاصل یاند که قربانشده یتعارض و تناقض جادیبه اتفاق موارد موجب ا بیاند بلکه در اغلب قرهنکرد جادیحوزه ا نیا

 .هستند وطهمرب یو فرهنگ یخیآن تنها امکان تار
 خبرگزاری تسنیم 

 
 

  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/01/2699229
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/01/2699229
https://tn.ai/2698780
https://tn.ai/2698780
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 حفظ منافع یهاروشتحلیل فضای مجازی: 
 گری، انحصار و قوانین نامناسبالبی

 
 محمد عادلی 

 

نًعدالتًاداریًتواناییًنظارتًبرًدانشگاهًآزادًراًندارد.ًدرًهمینًرابطهًطورًکهًدرًهفتهًگذشتهًاشارهًشد،ًدیواهمان
کهًکمیسیونًقضاییًمجلسًسعیًداشتًبهًوضعیتًنظارتًبرًاینًنهادًرسیدگیًکند،ًبرًعدمًمداخلهًدیوانًدرحالی

زایشًوجودًآورد.ًافگریًبرخیًافرادًراًدرًبینًکاربرانًبهًصحهًگذاشتًوًآنًراًازًمداخلهًمنعًکرد.ًاقدامیًکهًظنًالبی
ترًنیزًبرانگیزًبودًکهًانتقادًازًپزشکانًراًبیشهمًبهًدستًپزشکانًازًدیگرًمواردًبحثهایًپزشکیًآنچشمگیرًتعرفه

اندًهایًمربوطًبهًکارکنانًنهادهاًوًبرخیًانتصاباتًدرًنهادهایًاجراییًنیزًازجملهًمواردیًبودهکرد.ًانحصارًشرکت
 اند.توجهًداشتهکهًاینًهفتهًکاربرانًبهًآنً

 

های متنوعی در پی آن هستند که منافع متعارض خود با منافع عامه را حفظ کنند. در های مختلف به روشافراد و گروه

کنند انحصار خود را بر امور حفظ کنند و حتی برخی از نامناسب بودن قوانین به نفع خود این میان برخی سعی می

کنند مکان به خطر افتادن این منافع به نحوی وجود داشته باشد، این افراد سعی میکنند. در مواقعی که ااستفاده می

وفصل نمایند. در ادامه به چند نمونه از این موارد که کاربران در فضای گری با دیگر افراد و نهادها موضوع را حلبا البی

 اند، اشاره شده است.ها توجه داشتهمجازی بیشتر به آن

 فرار از نظارت البی کردن برای
کمی مبهم بوده و دیوان عدالت اداری بنا به  وضعیت نظارت بر دانشگاه آزادهفته گذشته به این موضوع اشاره شد که 

ر این دانشگاه معاف کرده است. هرچند نمایندگان مجلس با ارائه طرحی درصدد آن بودند که دالیلی خود را از نظارت ب

هار ای اظ؛ نماینده مجلس شورای اسالمی در مصاحبهحسن نوروزیاین وظیفه به نحوی در اختیار دیوان قرار گیرد اما 

ردند اعضای کمیسیون مصوب ک»ماه شنبه بیست و سوم فروردینکرد که در نشست کمیسیون قضایی مجلس در روز سه

 «.توانند به شکایت از دانشگاه آزاد اسالمی رسیدگی کندکه دیوان عدالت اداری نمی

گری با انتقاداتی از سوی کاربران در فضای مجازی همراه بود که آن را نتیجه البی این تصمیم کمیسیون قضایی

دانستند. در همین رابطه یکی از این کاربران به میهمانی افطاری رئیس دانشگاه و حضور مسئوالن دانشگاه آزاد می

 نویسد:تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرده و می

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21656/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21656/
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/129226/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/129226/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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یست دانشگاه آزاد برای دادخواهی در دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسالمی زمانی بررسی قرار دادن لهم» 

خواهیم اختیارات و و دعوت افطاری دکتر طهرانچی از نمایندگان. دکتر طهرانچی گفت: ما از دولت پول نمی

 «.خواهیم که جلوی دست و پای ما را نگیردقوانینی می

یکی از نمایندگان مجلس در دانشگاه آزاد اشاره کرده و این امر را نیز در این یکی دیگر از کاربران هم به ریاست همسر 

 قضیه دخیل دانسته است:

های دانشگاه آزاد واحد شمال تهران است. اساتید دانشگاه همسر یکی از نمایندگان، رئیس یکی از دانشکده» 

واهی دیوان عدالت قرار گیرند!!! آیا مرجعی برای دادخواهی ندارند و قرار است با مصوبه مجلس در لیست دادخ

 «.گری و تعارض منافع مانع کارست؟!!البی

 دست باالی پزشکان در همه امور
 رسید. در جلسه پنجشنبه بیست وهای پزشکی به گوش میهایی از افزایش تعرفهدر اواخر سال گذشته بود که زمزمه

یت شده را اعالم کرد که طبق آن حق ویزهای تعیینه و سالمت کشور لیستی از تعرفهماه شورای عالی بیمپنجم فروردین

 هزار تومان افزایش داده شده بود. 01۲پزشک عمومی به 
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ها ذکر شده های منفی بسیاری را از سوی کاربران در پی داشت که در ادامه چند نمونه از آنانتشار این نرخ واکنش

 است:

عنوان تصمیم گیران نظام سالمت خواستند آموز هستیم، پزشکان بهیر معلم و موی سر دانشکه همه درگدرحالی» 

 ۵۸۱هزینه ویزیت پزشکان افزایش یابد؛ درنهایت پزشکان توانستند ویزیت پزشکان را افزایش دهند. به ویزیت 

 «.هزارتومانی پزشک عمومی سالم کنید

گذاری تا اجرا و حتی نظارت بر اجرای قانون را در یک صنف از قانون کهارتزاق از خون مردم به روایت تصویر؛ وقتی» 

 «.توان انتظار داشتای جز این نمیدست خود بگیرد، نتیجه

های اند از طرف دیگر نرخطرف شرایط بسیار دشواری برای صدور مجوز بیمارستان تعیین کردهپزشکان ازیک» 

. برای مهار این تعارض منافع الزم است هم اختیار صدور مجوز از اندنجومی برای خدمات بیمارستانی تعیین کرده

 «.گذاری خدماتشانهای پزشکی گرفته شود هم اختیار نرختشکل

ه احکام هایی شود؛ چراکه بنا بهرچند برخی کاربران امید داشتند که دولت به نحوی بتواند مانع از تصویب چنین تعرفه

 ها را تأیید کرده و به رسمیت بشناسد.وبودجه است که باید این نرخن برنامههای توسعه این سازمادائمی برنامه

گذاری به پزشکی قانونی واگذار شد اما با نتایج افتضاحی که به بار آوردند این های قبلی وظیفه نرخالبته در دولت» 

 به هیئت دولت واگذار شده است. ساده
 
ت دولت تصویب نشود، فاقد تر بگم این نرخ نامه تا در هیئوظیفه مجددا

 «.اعتبار است

ه اللجتحها شدند. چنانچه همچنین برخی از مسئوالن نیز به این خبر واکنش نشان دادند و خواهان کاهش تعرفه

جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و ای به رئیس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهعبدالملکی

 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد. 0710درمانی سال 

 انحصار در خدمت کارکنان
ربوط های تعاونی مرض منافع باشد، شرکتگیری تعاتواند محلی مناسب برای شکلشدت مییکی از نهادهایی که به

 نیز شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجشبه کارکنان نهادهای مختلف است که نمونه معروف آن 

آموزشی با نظارت و کنترل خود شرکت و کنترل عالیه سازمان کشور است که بیشتر حول محور ارائه خدمات کمک

جود وهای دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی نیز ای در برخی از سازمانکند؛ اما گویا چنین مسئلهسنجش فعالیت می

 دارد.

آهن جمهوری اسالمی ایران در توییتی در مورد رفع سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه

 گوید:انحصار شرکتی در حوزه حمل کاالهای اساسی چنین می

https://www.isna.ir/news/1401012917553/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%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-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1401012917553/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%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-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://wikicoi.com/view/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%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_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://wikicoi.com/view/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%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_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ولویت اول قرار نامه وزارت راه و وزارت جهاد برای در انژاد تفاهمبا حمایت آقای مهندس قاسمی و دکتر ساداتی» 

ساله یک شرکت ریلی و باز شدن فضا  ۵۱گرفتن حمل ریلی جهت حمل کاالهای اساسی و همچنین رفع انحصار 

 «.های توانمند ریلی امضا شد که باعث جهش در حمل کاالهای اساسی خواهد شدبرای همه شرکت

سته است آهن دانستند که توانبه کارکنان راهدر واکنش به این توییت، برخی کاربران این شرکت انحصارکننده را مربوط 

 نویسد:ها میمدت مدیدی به سلطه خود در این حوزه ادامه دهد. چنانچه یکی از آن

ساله انحصار دست خودش بوده از چه اشخاصی بوده؟  ۵۱میشه برای ملت ایران اعالم کنید این شرکت ریلی که » 

 «.مردم حق دارند بدانند اند؟آهن داشتهوربطی به کارکنان راهآیا خط

 البی به نفع خود؛ میوه انتصابات نامناسب
 به این دلاند که انتقاداتی را به همراه داشتهانتصابات بسیاری در تعدادی از نهادها بوده

 
یل اند. این انتقادات نیز عمدتا

گری و عال بوده و امکان البیاند که خود در بخش خصوصی مرتبط نیز فاند که افرادی در مسئولیت قرار گرفتهبوده

ه های وزارت نفت اشاره کرد کتوان به یکی از معاونتاند. ازجمله این انتصابات میگذاری به نفع خود را داشتهسیاست

د ر مور د مصوبه اخیر مجلسزمان در شرکتی خصوصی نیز فعال بوده است. دلیل توجه کاربران به این معاونت نیز هم

ن تازگی رخ نداده است، چنیتمدید واگذاری قیر رایگان بوده است. یکی از کاربران در مورد این انتصاب که البته به

 نویسد:می

وزیر محترم نفت، مهندس اوجی، آیا ارتباطی بین معاون امور حقوقی و پارلمانی، کسی که با نمایندگان ارتباط » 

صدی زمان با تو پرند فدک با موضوع خریدوفروش و صادرات قیر بوده، )هممدیره شرکت پتر دارد و زمانی رئیس هیئت

 «سمت معاونت وزیر( با مصوبه مجلس است؟

 

 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/01/23/2694844/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/01/23/2694844/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
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